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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

χρηματοπιστωτικό όργανο της Ευρω

παϊκής Κοινότητας, δημιουργήθηκε με 

τη Συνθήκη της Ρώμης περί ιδρύσεως 

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη

τας. Το καταστατικό της αποτελεί ανα

πόσπαστο τμήμα της συνθήκης αυτής. 

Αυτόνομο στα πλαίσια της Κοινότητας 

νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, η 

Τράπεζα έχει ως μέλη τα δώδεκα κράτη 

μέλη της Κοινότητας. Τα κράτη αυτά 

έχουν αναλάβει από κοινού το κεφάλαιό 

της, που ανέρχεται από την 1η Ιανουα

ρίου 1991 σε 57,6 δισεκατ. Ecu, από τα 

οποία τα 4 321 εκατομμύρια έχουν κατα

βληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν. 

Ως κοινοτικό όργανο, η Τράπεζα προ

σαρμόζει διαρκώς τη δράση της στην 

εξέλιξη των κοινοτικών πολιτικών και 

στις ανάγκες των κρατών μελών, και ερ

γάζεται υπέρ της ενίσχυσης της οικονο

μικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινό

τητας και της δημιουργίας της ενιαίας 

αγοράς. 
Ως τραπεζικό ίδρυμα, συνεργάζεται 

στενά με πολυάριθμες τράπεζες και 

άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τόσο 

για την άντληση των πόρων της από τις 

αγορές κεφαλαίων, όσο και για τη χορή

γηση των δανείων της. 

Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια από τους ιδί

ους της πόρους — οι οποίοι συνίστανται 

ουσιαστικά από το προϊόν δανείων που 

συνάπτει στις αγορές κεφαλαίων, αλλά 

περιλαμβάνουν επίσης τα ίδια κεφάλαιά 

της (καταβεβλημένο κεφάλαιο και απο

θεματικά) — ενώ, έξω από την Κοινό

τητα, χορηγεί επίσης, κατόπιν εντολής, 

ενισχύσεις από πόρους προϋπολογι

σμού της Κοινότητας ή των κρατών με

λών. 

Πεδίο δραστηριότητας 

Η Τράπεζα έχει ως κύρια αποστολή να 

συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη της 

Κοινότητας κατά τρόπο απτό, μέσω της 

χρηματοδότησης επενδύσεων, τηρών

τας ταυτόχρονα τους κανόνες μιας αυ

στηρής τραπεζικής διαχείρισης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατι

κού της, "φροντίζει ώστε τα κεφάλαιά 

της να χρησιμοποιούνται κατά τον πιο 

ορθολογικό τρόπο προς το συμφέρον 

της Κοινότητας". 

— την προστασία του περιβάλλοντος 

και του πλαισίου ζωής, καθώς και τη δια

τήρηση της αρχιτεκτονικής και φυσικής 

κληρονομιάς, 

— τη βελτίωση του αστικού περιβάλ

λοντος, 

— την επίτευξη των κοινοτικών στόχων 

στον ενεργειακό τομέα, 

— την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνι

στικότητας της βιομηχανίας και την ολο-

κλήρωσή της σε κοινοτικό επίπεδο, 

— την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επι

χειρήσεων (η Τράπεζα ενισχύει τις MME  

μέσω συνολικών δανείων). 

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ε-Ω ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που θέτει 

το άρθρο 130 της Συνθήκης της Ρώμης 

και λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης 

των κοινοτικών πολιτικών, οι επενδύσεις 

στων οποίων τη χρηματοδότηση μπορεί 

να συμβάλει η Τράπεζα πρέπει να εξυ

πηρετούν ένα ή περισσότερους από 

τους παρακάτω στόχους: 

— την οικονομική ανάπτυξη των λιγό

τερο ευνοημένων περιοχών, 

— τη βελτίωση των υποδομών των με

ταφορών και των τηλεπικοινωνιών ευ

ρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 

1, εδάφιο δεύτερο του καταστατικού της, 

η Τράπεζα μπορεί να χορηγεί, μετά από 

ειδική άδεια του Συμβουλίου των Διοικη

τών της, δάνεια για επενδυτικά σχέδια 

έξω από την Κοινότητα. Η διάταξη αυτή 

εφαρμόζεται: 

— χωριστά σε κάθε περίπτωση, για τη 

χρηματοδότηση ορισμένων επενδύσεων 

που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την Κοινότητα, όπως π.χ. για τις δο

ρυφορικές επικοινωνίες ή τον ενεργειακό 

εφοδιασμό. 

— συνολικά και μέχρις ενός ορίου που 

καθορίζεται κατά χώρα ή κατά ομάδα 

χωρών, στα πλαίσια συμφωνιών, συμ

βάσεων ή αποφάσεων που ρυθμίζουν 

τη χρηματοδοτική συνεργασία της Κοι

νότητας με διάφορες τρίτες χώρες. 

Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, το 

πεδίο δραστηριότητας της Τράπεζας 

επεκτείνεται στα κράτη της Αφρικής, της 

Καραϊβικής και του Ειρηνικού που έχουν 

υπογράψει τη Σύμβαση του Αομέ (κράτη 

ΑΚΕ), και σε 12 μεσογειακές χώρες 

(Τουρκία, Γιουγκοσλαβία, Αλγερία, Μα

ρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβα-

νος, Συρία, Ισραήλ, Κύπρος και Μάλτα). 

Τέλος, από το 1990, η Τράπεζα χρηματο

δοτεί επενδύσεις στην Κεντρική και Ανα

τολική Ευρώπη (Πολωνία, Ουγγαρία, 

Τσεχοσλοβακία, Βουλγαρία, Ρουμανία). 

Για τις χρηματοδοτήσεις εκτός Κοινότη

τας εφαρμόζονται ειδικές ρυθμίσεις, στο 

πλαίσιο των διαφόρων μορφών οικονο

μικής συνεργασίας. Ως εκ τούτου, τα 

στοιχεία που ακολουθούν, αφορούν κυ

ρίως τις χρηματοδοτήσεις επενδυτικών 

σχεδίων στο εσωτερικό της Κοινότητας. 



Επιλέξιμες επενδύσεις 

Τα δάνεια της Τράπεζας μπορούν να χο

ρηγηθούν τόσο σε δημόσιους, όσο και σε 

ιδιωτικούς φορείς, και αφορούν όλους 

τους τομείς της οικονομίας: 

— τα έργα υποδομής, 

— τον ενεργειακό τομέα, 

— τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και τη 

γεωργία. 

Οι επενδύσεις μεγάλου μεγέθους χρημα

τοδοτούνται με ατομικά δάνεια, τα 

οποία συνομολογούνται άμεσα ή μέσω 

ενός ενδιάμεσου χρηματοδοτικού φο

ρέα, ενώ οι επενδύσεις των μικρομε

σαίων επιχειρήσεων, καθώς και τα μι

κρού ή μεσαίου μεγέθους έργα υποδο

μής ή προγράμματα με στόχο την ορθο

λογική χρήση της ενέργειας ή την προ

στασία του περιβάλλοντος, χρηματοδο

τούνται συνήθως μέσω της τεχνικής των 

συνολικών δανείων. 

Τα συνολικά δάνεια αποτελούν ένα εί

δος προσωρινών ορίων πιστώσεων, τα 

οποία ανοίγονται σε τράπεζες ή άλλους 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς, που πα

ρεμβαίνουν σε εθνικό ή περιφερειακό 

επίπεδο, προκειμένου να χρησιμοποιη

θούν από αυτούς για τη χρηματοδότηση 

διαφόρων επενδύσεων μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων ή οργανισμών τοπικής αυ

τοδιοίκησης, σύμφωνα με τα κριτήρια 

της Τράπεζας. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα δάνεια της 

Τράπεζας καλύπτουν μόνο ένα μέρος 

του κόστους των έργων, συμπληρώνο

ντας τα ίδια κεφάλαια του δανειολήπτη 

και τους πόρους που προέρχονται από 

άλλες πηγές χρηματοδότησης. Το ύφος 

των δανείων της δεν μπορεί, συνήθως, 

να υπερβαίνει το 50% του κόστους της 

επένδυσης. Το υπόλοιπο καλύπτεται 

από τα ίδια κεφάλαια του επενδυτή ή 

από τραπεζικές ενισχύσεις. Τα δάνεια 

της Τράπεζας μπορούν να χρησιμοποιη

θούν σε συνδυασμό με κρατικές ή κοινο

τικές επιχορηγήσεις. 

Κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών 

σχεδίων από τις υπηρεσίες της Τράπε

ζας, εξετάζεται το οικονομικό τους ενδια

φέρον και η βιωσιμότητά τους, καθώς 

επίσης η συνάφειά τους με τα κριτήρια 

παρέμβασης της Τράπεζας και τις κατευ

θύνσεις των κοινοτικών πολιτικών και η 

συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες δια

τάξεις σε θέματα προστασίας του περι

βάλλοντος και ανάθεσης των έργων. Τέ

λος, εξετάζονται η οικονομική κατά

σταση των επενδυτών, οι προβλεπόμε

νες ταμειακές ροές και οι προσφερόμε

νες εγγυήσεις. 

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ενός 

επενδυτικού σχεδίου και ύστερα από 

πρόταση της Διευθύνουσας Επιτροπής 

της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση του 

δανείου, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώ

μες του ενδιαφερόμενου κράτους μέ

λους και της Επιτροπής των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων. 

Χαρακτηριστικά των 
δανείων 

Διάρκεια 

Η Τράπεζα χορηγεί μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα δάνεια, των οποίων η 

ακριβής διάρκεια εξαρτάται από τη 

φύση και την προβλεπόμενη διάρκεια 

ζωής των χρηματοδοτούμενων έργων. Η 

διάρκεια των δανείων της κυμαίνεται συ

νήθως από 7 έως 12 χρόνια για τις βιο

μηχανικές επενδύσεις, ενώ μπορεί να 

φθάσει τα 20 ή και περισσότερα χρόνια 

για τα έργα υποδομής. 

Νομίσματα 

Τα δάνεια εκταμιεύονται στο άρτιο, ανά

λογα δε με τον τύπο του δανείου που 

έχει επιλεγεί εκταμιεύονται: 

— σε ένα μόνο νομίσμα (π.χ. στο νόμι

σμα ενός κράτους μέλους ή σε Ecu) 

— σε περισσότερα του ένος νομίσματα, 

με τη μορφή είτε τυποποιημένης δέσμης 

νομισμάτων, της οποίας η διάρκεια, η 

σύνθεση και το επιτόκιο είναι προκαθο

ρισμένα, είτε προσαρμοζόμενης δέσμης, 

ανάλογα με τα διαθέσιμα της Τράπεζας 

και τις προτιμήσεις του δανειολήπτη. 

Επιτόκια 

Χάρη στην άριστη πιστοληπτική της ικα

νότητα ("ΑΛΑ"), η Τράπεζα μπορεί να 

συνάπτει δάνεια με τους καλύτερους 

όρους που επικρατούν στην αγορά. Κα

θώς δεν επιδιώκει κέρδος, επαναχορηγεί 

τα κεφάλαια που αντλεί από την αγορά, 

με επιτόκια τα οποία, αναπροσαρμοζό

μενα διαρκώς, αντικατοπτρίζουν το κό

στος δανεισμού της για κάθε νόμισμα. 

αυξημένο κατά ένα περιθώριο που της 

επιτρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά 

της έξοδα. 

Τα επιτόκια μπορούν να καθοριστούν 

είτε κατά την υπογραφή της δανειακής 

σύμβασης είτε κατά τις ημερομηνίες 

εκταμίευσης (σύμβαση ανοικτού επιτο

κίου). Τα περισσότερα δάνεια που χορη

γεί η Τράπεζα είναι σταθερού επιτοκίου, 

μη αναθεωρήσιμου ή αναθεωρήσιμου 

στο τέλος μιας προκαθορισμένης περιό

δου (συνήθως 4 έως 10 χρόνια). Χορηγεί 

ωστόσο επίσης δάνεια με κυμαινόμενο 

επιτόκιο, ενδεχόμενα μετατρέψιμο σε 

σταθερό επιτόκιο. Τα επιτόκια καθορί

ζονται ομοιόμορφα για όλες τις χώρες 

και τους τομείς. Εξάλλου, η Τράπεζα δεν 

παρέχει επιδοτήσεις επιτοκίου, αλλά 

υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης των 

επιτοκίων της από τρίτους. 
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Pierre BÉRÉGOVOY (Γαλλία) 

Philippe MAYSTADT, Υπουργός Οικονομικών 

Henning DYREMOSE, Υπουργός Οικονομικών 

Theo WAIGEL, Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών 

Γεώργιος ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
μέχρι τον Φεβρουάριο 1990 

Γεώργιος ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
μέχρι τον Απρίλιο 1990 

Γεώργιος ΣΟΥΦΛΙΑΣ, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
μέχρι τον Ιανουάριο 1991 

Ευθύμιος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Υπουργός Αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας 

Carlos SOLCHAGA CATALAN, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 

Pierre BÉRÉGOVOY, Υπουργός Επικρατείας, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

Albert REYNOLDS, Υπουργός Οικονομικών 

Guido CARLI, Υπουργός Θησαυροφυλακίου 

Jacques SANTER, Πρωθυπουργός, Υπουργός Επικρατείας και Υπουργός Θησαυροφυλακίου 

Wim ΚΟΚ, Υπουργός Οικονομικών 

Luis Miguel C, Pizarro BELEZA, Υπουργός Οικονομικών 

John MAJOR, Υπουργός Οικονομικών 
μέχρι τον Νοέμβριο 1990 

Norman LAMONT, Υπουργός Οικονομικών 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1991) 

Πρόεδρος 

Joäo PINTO RIBEIRO, Juiz Conselheiro, Ελεγκτικό Συνέδριο, Λισσαβώνα 
μέχρι τον Ιούνιο 1990 

Κωνσταντίνος ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Υποδιοικητής, Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 

Μέλη 
Κωνσταντίνος ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Albert HANSEN, Γ ενικός Γ ραμματέας του Υπουργικού Συμθουλίου, Λουξεμβούργο 

Joäo PINTO RIBEIRO 



Luigi ARGUTI 
Bruno BIANCHI 
Richard BRANTNER 
Corneille BRÜCK 
Manuel CONTHE GUTIÉRREZ 

Jos de VRIES 

Mario DRAGHI 
Huw P. EVANS 
Vicente J. FERNÄNDEZ 

Manuel E. FRANÇA E SILVA 
Winfried HECK  
Philippe JURGENSEN 
Elizabeth LLEWELLYN-SMITH 
Paul MENTRE 
Rudolf MORAWITZ 
Luis Antonio GOMES MORENO 
Miguel MUNIZ DE LAS CUEVAS 
Maurice O'CONNELL 
Giovanni RAVASIO 

Alexander J. 0. RITCHIE 
Denis SAMUEL-LAJEUNESSE 

Mario SARCINELLI 
Michael J. SOMERS 
Lars TYBJERG 
Jan H. G. VANORMELINGEN 
Roy WILLIAMS 
Δημήτριος ΖΑΧΑΡΙΑΛΗΣ-ΣΟΥΡΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1991 

Πρόεδρος; Ernst-Günther BRODER  
Αντιττρόεδροι: 
Lucio ΙΖΖΟ  
Alain PRATE 
Miguel Α. ARNEDO ORBANANOS 
Ludovicus MEULEMANS 
Roger LAVELLE 
Hans DUBORG 

Τακτικά μέλη 
Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Ρώμη 
Condirettore Centrale, Τράπεζα της Ιταλίας, Ρώμη 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Φραγκφούρτη 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Banque et Caisse d'Épargne de l'État, Λουξεμβούργο 
Director General del Tesoro y Politica Financlera, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, 
Μαδρίτη, μέχρι τον Φεβρουάριο 1991 
Plaatsvervangend Directeur, DIrectie Bultenlandse FInanclële Betrekkingen, Υπουργείο Οικονομικών,  
Χάγη 
Direttore Generale del Tesoro, Υπουργείο Θησαυροφυλακίου, Ρώμη, από τον Απρίλιο 1991  
Deputy Secretary (Overseas Finance), Θησαυροφυλάκιο, Λονδίνο 
Subdirector General del Tesoro y Politica FInanciera, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, 
Μαδρίτη, από τον Μάρτιο 1991 
Director-Geral do Tesouro, Υπουγείο Οικονομικών, Λισσαβώνα, από τον Φεβρουάριο 1991  
Ministerialdirigent, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, Βόννη 
Directeur Général de la Caisse Centrale de Coopération Économique, Παρίσι 
Deputy Secretary, Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, Λονδίνο, μέχρι τον Ιούλιο 1990  
Président-Directeur Général du Crédit National, Παρίσι, μέχρι τον Νοέμβριο 1990  
Ministerialdirigent, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας, Βόννη 
Adminlstrador Executive, Banco de Fomento e Exterior, Λισσαβώνα, μέχρι τον Νοέμβριο 1990  
Presidente del Institute de Crédito Oficlal, Μαδρίτη 
Second Secretary, Υπουργείο Οικονομικών, Δουβλίνο, από τον Απρίλιο 1991  
Γ ενικός Διευθυντής Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Βρυξέλλες 
Πρώην Πρόεδρος της Union Discount Company of London pic, Λονδίνο 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Παρίσι 
Direttore Generale del Tesoro, Υπουργείο Θησαυροφυλακίου, Ρώμη, μέχρι τον Μάρτιο 1991  
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Δουβλίνο, μέχρι τον Μάρτιο 1991  
Afdellngschef, Υπουργείο Οικονομικών, Κοπεγχάγη 
Inspecteur-generaal van de Adminlstratle der Thesaurie, Υπουργείο Οικονομικών, Βρυξέλλες 
Deputy Secretary, Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, Λονδίνο, από τον Σεπτέμβριο 1990  
Πρώην Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Αθήνα 

R.I.G. ALLEN  
David BOSTOCK 
Pierre DÜQUESNE 

L. Fernanda FORCIGNANÒ 

Daniel GIROÜX 

M.J.L. JONKHART 
Horst MOLTRECHT 
Miguel MORA HIDALGO 

Maurice O'CONNELL 
Thomas O'DWYER 

Oliver PAGE 
Eckard PIESKE 
Hélène PLOIX 

Giovanni SACCO 
Michael J. SOMERS 
J.I.C. TOSCANO 

Αναπληρωτές 
Under Secretary, Head of EC Group, Overseas Finance, Θησαυροφυλάκιο, Λονδίνο, μέχρι τον Νοέμβριο 1990  
Under Secretary, European Community Group, Θησαυροφυλάκιο, Λονδίνο, από τον Δεκέμβριο 1990  
Sous-Directeur, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Παρίσι, από τον 
Μάιο 1991 
Direttore Generale dei Servizi Speciali e del Contenzioso del Tesoro, Υπουργείο Θησαυροφυλακίου, 
Ρώμη 
Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Παρίσι, μέχρι τον Απρίλιο 1991 
President-Directeur, De Nationale Investeringsbank N.V., Χάγη 
Ministerialdirektor i. R., Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας, Βόννη 
Vocal Asesor de la DIrecclón General del Tesoro y Politica Financlera, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών, Μαδρίτη, μέχρι τον Δεκέμβριο 1990 
Second Secretary, Υπουργείο Οικονομικών, Δουβλίνο, μέχρι τον Μάρτιο 1991 
Γενικός Διευθυντής Συντονισμού των Διαρθρωτικών Πολιτικών, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Βρυξέλλες 
Head of the Developing World Division, Τράπεζα της Αγγλίας, Λονδίνο 
Ministerialdirigent, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, Βόννη 
Directeur Général Adjoint chargé de la direction des activités bancaires et financières à la Caisse des 
Dépôts et Consignations (Παρίσι) 
Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Υπουργείο Θησαυροφυλακίου, Ρώμη 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Δουβλίνο, από τον Απρίλιο 1991 
Chete de Gabinete do Secretarlo de Estado do Tesouro, Υπουργείο Οικονομικών, Λισσαβώνα, από τον 
Φεβρουάριο 1991 



ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1991 

Πρόεδρος: Ernst-Günther BRODER  
Αντιπρόεδροι: LuciolZZO  

Alain PRATE 
Miguel A. ARNEDO ORBANANOS 
Ludovicus MEULEMANS 
Roger LAVELLE 
Hans DUBORG 

Διοικητική διάρθρωση 
Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1991 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ ενικός Γ ραμματέας 
Dieter HARTWiCH, Διευθυντής 
Διεύθυνση Γενικής Διοίκησης 

Προσωπικό 
Ronald STURGES 

Εσωτερικός Έλεγχος 
Πληροφορίες, Δημόσιες Σχέσεις 

Συντονισμός 

Διοίκηση Προσωπικού 
Πολιτική Προσωπικού 

Γραμματεία και Γενικές Υποθέσεις 
Bruno EYNARD 

Γραφείο Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες 
Γ ραμματεία 
Μετάφραση 

Εσωτερικές Υπηρεσίες 

Διαχείριση 
Roger ADAMS 

Οργάνωση και Μέθοδοι 
Πληροφορική 

Προϋπολογισμός 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Jean-Claude CARREAU  
Karl Georg SCHMIDT  
Andrew ALLEN 

Rémy JACOB 
Gerlando GENÜARDI  

Jörg-Alexander UEBBING 
(Σύμβουλος Διοίκησης) 

Joachim MÜLLER-BORLE 
Peter HELGER 
Christopher SIBSON 
Adriaan ZILVOLD 

Dominique de CRAYENCOÜR 
Ernest ERPELDING 
Hugo WOESTMANN 

Χορηγήσεις 
στο εσωτερικό της Κοινότητας 
Διεύθυνση 1 
Eugenio GREPPI, Διευθυντής (') 

Διεύθυνση 2 
Pitt TREUMANN, Διευθυντής 

Οργανωτικές μονάδες των 
Διευθύνσεων 1 και 2 

Χορηγήσεις στην Ιταλία, Ρώμη 
Giorgio RATTI, Κεντρικός Διευθυντής  
Ernest LAMERS 

Χορηγήσεις στη Δανία, τη Γερμανία και την 
Ισπανία 
José OLIVA MARlN 

Γραφείο Μαδρίτης 

Χορηγήσεις στη Γαλλία, την Ελλάδα, το Βέλγιο, 
το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες 
Gérard d'ERM 

Γ ραφείο Αθήνας 

Χορηγήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια 
Θάλασσα, στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
Francis CARPENTER 

Γ ραφείο Λισσαβώνας 

Γ ραφείο Λονδίνου 

Παρακολούθηση Δανείων 
Thomas HALBE 

Filippo MANZI 
Alain BELLAVOINE 
Agostino FONTANA 
Caroline REID 

Fridolin WEBER-KREBS 
Walter CERNOIA 

Fernando DE LA FUENTE  
(Προϊστάμενος του γραφείου) 

Jean-Louis BIANCARELLI  
Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΑΟΣ 
Christian CAREAGA  

Αργυρώ ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΟΥ 
(Προϊστάμενος του γραφείου) 

Brian FEWKES  
Jos VAN KAAM 
Richard POWER 

Thomas BARRETT 
(Σύμβουλος Διοίκησης) 

Filipe CARTAXO  
(Προϊστάμενος του γραφείου) 

Guy BAIRD 
(Προϊστάμενος του γραφείου) 

Συντονισμός André DUNAND 

Manfred KNETSCH 
Alessandro MORBILLI 
José Manuel MORI  
Ανδρέας ΒΕΡΥΚΙΟΣ 

(') Και πρόεδρος της συντονιοτικής ομάδας για το σύνολο των χορηγήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας. 



Διεύθυνση Χορηγήσεων 
έξω από την Κοινότητα 
Jacques SILVAIN, Διευθυντής 

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
Philippe MARCHAT, Διευθυντής 

Διοικητική διάρθρωση (συνέχεια) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Συντονισμός 
Τμήμα υποστήριξης στον έλεγχο των χορηγήσεων 

Μονάδα Ανατολικής Ευρώπης 
ΑΚΕ1 
Thomas OURSIN 

ΑΚΕ2 
Rex SPELLER 

Μεσογειακές χώρες 
Pietro ΡΕπονίΟΗ 

Αγορά κεφαλαίων 
Ulrich DAMM 

Οικονομική Υττηρεσία 
John VAN SCHIL 

Γενική Λογιστική 
François ROUSSEL 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Martin CURWEN 
Alfred KAWAN 
Terence BROWN 

John AINSWORTH 
Jacqueline NOËL  
Guy BERMAN 

Justin LOASBY 
Nicolas URMES 
Patrick THOMAS 

Jean-Paul SELLER 
Robert WILSON 

Συντονισμός Henri-Pierre SAUNIER 

Jean-Claude BRESSON 
Ulrich MEIER 
Thomas ΗΑΟΚΕπ  
Joseph VOGTEN 

Lucio RAGUSIN 
Eberhard UHLMANN 
Ralph BAST 
lain JAMESON 

Charles ANIZET 
Luis BOTELLA MORALES 

Διεύθυνση Μελετών 
Herbert CHRISTIE, Διευθυντής 

Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων 

Σώμα Τεχνικών Συμβούλων 

Οικονομικές Μελέτες 
στο εσωτερικό της Κοινότητας 
Michel DELEAU 

Συντονισμός Jacques GIRARD 

Οικονομικές Μελέτες έξω από την Κοινότητα 
Luigi GENAZZINI 

Χρηματοοικονομικές Μελέτες 
Alfred STEINHERR 

Τεκμηρίωση και Βιβλιοθήκη 

Xavier HERLIN (') 

Patrice GÉRAUD  
Carlo BOLAπl  
Horst FEUERSTEIN 
Mateu TURRÒ CALVET 

Stephen MCCARTHY 
Daniel omLENGHI 

Henri ΒΕπΕΕΗΕΙΜ  
(Σύμβουλος Διοίκησης) 

Pier Luigi GILIBERT 
Marie-Odile KLEIBER 

ΠΡΟΪΠΑΜΕΝΟΙ ΟΜΑΔΩΝ 
Γεωργία και αγροτοβιομηχανία 
Jean-Jacques SCHUL (ή 

Μεταποιητική και ηλεκτρονική βιομηχανία 
J, Garry HAYTER 

βιομηχανία, αεροναυττηγική Υδρογονάνθρακες, χημική 
Hemming J0RGENSEN 

Ηλεκτρική ενέργεια, ορυχεία, απόβλητα 
Günter WESTERMANN 

Έργα υποδομής 
Peter BOND 

(') Εκτελεί καβήκοντα διευθυντή ατιό την 1.1.1991. 
(ή Έχει αναλάβει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του Σώματος Τεχνικών Συμβούλων. 

Giannangelo MARCHEGIANI  
Roderick DUNNETT 
Marc DUFRESNE 
Robert WAGENER 

Hans-Jürgen SEELIGER 
(Σύμβουλος Διοίκησης) 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Peder PEDERSEN 

Patrick MULHERN 
Bernard BÉLIER 

Jean-Jacques MERTENS 
Richard DEELEY 

René VAN ZONNEVELD 
Gerhart GERECHT 
(Σύμβουλος Διοίκησης) 

Jean-Pierre DAUBET 
Philippe OSTENC 
Luis LOPEZ RODRIGUEZ 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Χρόνος σημαντικών εξελίξεων, το 1990 υπογραμμίζει τη σημασία των προσπαθειών 

που καταβάλλονται για την οικονομική ολοκλήρωση της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, χρηματοπιστωτικό όργανο της Κοινότητας, συμβάλλει αποτε

λεσματικά στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

Την 1η Ιανουαρίου 1991, τέθηκε σε ισχύ η απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών 

της Τράπεζας για διπλασιασμό του αναληφθέντος κεφαλαίου της, το οποίο διαμορ

φώνεται εφεξής σε ύφος 57,6 δισεκατ. Ecu. Η Τράπεζα θέτει το δυναμικό της αυτό και 

την τεχνογνωσία της στην υπηρεσία παραγωγικών επενδύσεων, που συμβάλλουν 

στην ισόρροπη ανάπτυξη της Κοινότητας και στην ολοκλήρωση της μεγάλης ενιαίας 

της αγοράς. 

Η Τράπεζα καθορίζει την πιστωτική της πολιτική με βάση ποιοτικά κριτήρια. Προβαί

νει σε αυστηρή επιλογή των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτεί, ύστερα από 

αξιολόγηση του οικονομικού τους ενδιαφέροντος και της τεχνικοοικονομικής τους 

βιωσιμότητας. Με αυτή την οπτική, η Τράπεζα δεν περιορίζεται στο να χορηγεί δά

νεια, αλλά συνδράμει επίσης, εάν χρειαστεί, τους επενδυτές, προκειμένου να επιτύ
χουν τον άριστο δυνατό συνδυασμό των επενδυτικών τους μέσων. Επιπλέον, παίζει 

συχνά καταλυτικό ρόλο, φέρνοντας σε επαφή τους επενδυτές με άλλους χρηματοδο

τικούς φορείς και ενεργοποιώντας έτσι συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης, 

προς όφελος των επενδυτικών σχεδίων που έχει επιλέξει. 

Εκτός Κοινότητας, η Τράπεζα υποστηρίζει την πολιτική συνεργασίας που εφαρμόζει 

η Κοινότητα με περισσότερες από 80 τρίτες χώρες, ανταποκρινόμενη στα καθήκοντα 

που τις έχουν ανατεθεί και στα αιτήματα που της απευθύνονται. Στα πλαίσια των 

Συμβάσεων τουΛομέ και της «Ανανεωμένης μεσογειακής πολιτικής», η Τράπεζα σκο

πεύει να εντείνει τη δράση της υπέρ των κρατών ΑΚΕ και των μεσογειακών χωρών. 

Συμβάλλοντας στη δράση της Κοινότητας υπέρ των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, 

η Τράπεζα χορήγησε, το 1990, δάνεια στην Πολωνία και την Ουγγαρία, ενώ ήδη επε

κτείνει τις παρεμβάσεις της στην Τσεχοσλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η 

Τράπεζα συμμετέχει εξάλλου στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανα
συγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ). Παράλληλα με την αρωγή που προσέφερε 

στην ΕΤΑΑ, σε διάφορους τομείς, κατά την εναρκτήρια φάση λειτουργίας της, η Τρά

πεζα έθεσε τις βάσεις για μια εποικοδομητική συνεργασία. 

Χάρη στην εξαίρετη θέση που κατέχει στις αγορές κεφαλαίων και στην υπερτριακο-
νταετή εμπειρία της στις μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων, η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι σε θέση να κινεί διαρκώς μεγαλύτερα κεφά

λαια, για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που θέτει η Κοινότητα. 

Ernst-Günther BRODER  

Πρόεδρος 



Χορηγήσεις (υπογραφείσες συμβάσεις) κατά την περίοδο 1959-1990 
(τρέχουσες τιμές σε εκατομ. ECU) 

Σύνολο 

Στο εσωτερικό της Κοινότητας Έξω από την Κοινότητα 

από ιδίους πόρους από ιδίους πόρους 

από πόρους του ΝΚΜ από πόρους προϋπολογισμού 
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H ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑ TO 1990  
Δραστηριότητα 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

συμβάλλει σπη χρηματοδότηση επενδύ

σεων στα κράτη μέλη της Κοινότητας, 

καθώς και σε τρίτες χώρες, σε εφαρμογή 

της πολιτικής οικονομικής και χρηματο

δοτικής συνεργασίας της Κοινότητας. Η 

Οι υπογραφείσες χρηματοδοτικές 

συμβάσεις κατά το 1990 ανήλθαν σε συ

νολικό ύψος 13 393,4 εκατομμυρίων 

(έναντι 12 246,1 εκατομμυρίων το 1989),  

σημειώνοντας αύξηση κατά 9,4% σε τρέ

χουσες τιμές και κατά 4,8% σε πραγματι

κές, έναντι του προηγούμενου χρόνου. 

Από το παραπάνω ποσό, τα 13 325,9  

εκατομμύρια αφορούσαν δάνεια από 

τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και 

μια εγγύηση (12 041,8 εκατομμύρια το 

1989), ενώ τα 67,5 εκατομμύρια αφορού

σαν πράξεις από άλλους πόρους (204,3  

εκατομμύρια το 1989). 

Οι χορηγήσεις για επενδύσεις στο εσω

τερικό της Κοινότητας ανήλθαν σε συ

νολικό ύψος 12 680,5 εκατομμυρίων, από 

τα οποία τα 12 656,9 εκατομμύρια προ

έρχονταν από τους ιδίους πόρους της 

Τράπεζα χορηγεί δάνεια από τους ιδίους 

της πόρους (βλ. σημείωση για τον ανα

γνώστη, αριθ. 5ε, σελ. 108) και εγγυήσεις. 

Στις εκτός Κοινότητας χώρες, πραγ

ματοποιεί επίσης, κατόπιν εντολής, χο

ρηγήσεις από πόρους προϋπολογι-

Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένης μιας 

εγγύησης ύψους 52,5 εκατομμυρίων) και 

τα 23,6 εκατομμύρια από πόρους του 

ΝΚΜ (βλ. κατάλογο των χορηγήσεων, 

σελ. 80). Το αποτέλεσμα αυτό αντιπρο

σωπεύει αύξηση κατά 9% σε ένα χρόνο 

και μέση ετήσια αύξηση κατά 15,7% από 

την ημερομηνία προσχώρησης της 

Ισπανίας και της Πορτογαλίας (1.1.1986). 

Η Τράπεζα πραγματοποίησε χορηγήσεις 

σε όλα τα κράτη μέλη. Ιδιαίτερη έντονη 

ήταν η άνοδος της δραστηριότητας στην 

Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία 

και την Ιρλανδία. Εξάλλου, το χρόνο 

αυτό πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες 

χρηματοδοτικές παρεμβάσεις στα νέα 

γερμανικά Länder (πρώην Α.Δ.Γ.). 

Οι χορηγήσεις στις λιγότερο ευνοημένες 

περιοχές της Κοινότητας, των οποίων η 

ενίσχυση είναι πρωταρχικός στόχος της 

σμού της Κοινότητας ή των κρατών με

λών. Οι χορηγήσεις αυτές καταχωρού

νται εκτός ισολογισμού, στο Ειδικό 

Τμήμα (βλ. σελ. 66). 

Τράπεζας, αντιπροσώπευαν τα 2/3 σχε

δόν του συνόλου των χορηγήσεων, φθά

νοντας σε ύψος σχεδόν διπλάσιο από 

εκείνο του 1987. Τα 9/10 περίπου των χο

ρηγήσεων αυτών κατευθύνθηκαν στις 

περιοχές που υπιχγονται στις διαρθρω

τικές δράσεις της Κοινότητας. 

Η συμβολή της Τράπεζας στην ενίσχυση 

της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 

της Κοινότητας αντικατοπτρίζεται και 

στο σημαντικό ύψος των χορηγήσεών 

της για τη χρηματοδότηση έργων υπο

δομής που διευκολύνουν τις επικοινω

νίες με τις διάφορες περιφέρειες της Κοι

νότητας, ιδιαίτερα με τις πιο απομακρυ

σμένες από αυτές, και συμβάλλουν στη 

βελτίωση των δικτύων επικοινωνιών κοι

νοτικού ενδιαφέροντος. Αντικατοπτρίζε

ται επίσης στην αύξηση των χορηγή

σεών της για επενδύσεις στους τομείς 

Πίνακας 1 : Χορηγήσεις (υπογραφείσες συμβάσεις) κατά το 1990 και κατά την περίοδο 1986-1990 

,Γτ/^ί^óT C-1 ι/τη ττΑπί.ΛΜ leni Af-rm ρπευδυπκού σγεδίου 

σε εκατομ. 
Ecu 

1990 

% 
σε εκστομ. 

Ecu 

1986-1990 

% 

Δάνεια από ιδίους πόρους και εγγυήσεις 

στο εσωτερικό της Κοινότητας 

από τα οποία: δάνεια 

εγγυήσεις 

έξω από την Κοινότητα 

13 325,9 

12 656,9 

12604,4 

52,5 

669,0 

99,5 

94,5 

94,1 

0,4 

5,0 

49 053,5 

46 837,6 

46600,1 

237,5 

2 215,9 

96,2 

91,9 

91,4 

0,5 

4,3 

Χορηγήσεις από άλλους πόρους 67,5 0,5 1 915,4 

1 276,6 

638,8 

3,8 

2,5 

1,3 
στο εσωτερικό της Κοινότητας 

έξω από την Κοινότητα 

23,6 

43,9 

0,2 

0,3 

1 915,4 

1 276,6 

638,8 

3,8 

2,5 

1,3 

Γενικό Σύνολο 13 393,4 100,0 50 968,9 100,0 

στο εσωτερικό της Κοινότητας 

έξω από την Κοινότητα 

12680,5 

712,9 

94,7 

5,3 

48114,2 

2 854,7 

94,4 

5,6 
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της παρ(χγωγής, με στόχο την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας 

και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επι

χειρήσεων. Τέλος, αισθητή άνοδο σημεί

ωσαν και πάλι οι χορηγήσεις της Τράπε

ζας για την προστασία του περιβάλλον

τος και τη βελτίωση του πλαισίου ζωής, 

αντικατοπτρίζοντας την αυξανόμενη ση

μασία που αποκτά ο τομέας αυτός. 

Ο προσανατολισμός των χορηγήσεων 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

φανερώνει τη θέλησή της να συμβάλει 

στην επίτευξη των κοινοτικών στόχων, 

αλλά και την ικανότητά της να προ

σφέρει κατάλληλους όρους χρηματοδό
τησης. 

Έξω αττό την Κοινότητα, οι χορηγήσεις 

ανήλθαν σε συνολικό ύψος 712,9 εκατομ

μυρίων (έναντι 611,9 εκατομμυρίων το 

1989), από τα οποία τα 669 εκατομμύρια 

προέρχονταν από τους ιδίους πόρους 

της Τράπεζας και τα 43,9 εκατομμύρια 

από πόρους προϋπολογισμού (βλ. κα

τάλογο των χορηγήσεων, σελ. 90). Η 

Τράπεζα συνέχισε τις παρεμβάσεις της 

στα κράτη ΑΚΕ και στις ΥΧΕ, καθώς και 

στις μεσογειακές χώρες (497,9 εκατομμύ

ρια), ενώ χορήγησε τα πρώτα της δάνεια 

στην Πολωνία και την Ουγγαρία (215  

εκατομμύρια) για τη χρηματοδότηση 

επενδύσεων αμέσου προτεραιότητας. 

• * * 

Η έντονη δανειοδοτική δραστηριότητα 

από ιδίους πόρους και το σημαντικό 

ύψος των εκταμιεύσεων που πραγματο

ποίησε η Τράπεζα το 1990 (11 810,6 εκα

τομμύρια), είχαν ως αποτέλεσμα την αύ

ξηση του δανεισμού της για την άντληση 

πόρων από τις αγορές κεφαλαίων, κατά 

22% περίπου. Το ύψος των αντληθέντων 

πόρων ανήλθε συνολικά σε 10 995,6 εκα

τομμύρια (έναντι 9 034,5 εκατομμυρίων 

το 1989), από τα οποία τα 9 804,3 εκα

τομμύρια προήλθαν από μακροπρόθε

σμο και μεσοπρόθεσμο δανεισμό, κυ

ρίως σταθερού επιτοκίου. Το 71% του συ

νόλου των πόρων αντλήθηκε σε κοινο

τικά νομίσματα, μεταξύ των οποίων την 

πρώτη θέση κατείχε το Ecu. 

1990 

Ανατολική Ευρώπη 

Μεσόγειος 

ΑΚΕ-ΥΧΕ 
Λοιπές 

Ύψος υπογραφεισών συμβάσεων 
(σε εκατομ. Ecu) 

1989 

1990 1989 

206,3 Βέλγιο 91,1 
564,7 Δανία 545,8 
863,5 Γερμανία 856,5 

BE 176,3 Ελλάς 271,4 
DK 1 942,0 Ισπανία 1 541,7 

_ DE 1 684,6 Γαλλία 1 512,8 
|-_GR 217,7 Ιρλανδία 186,8 
|-^ES 3 855,7 Ιταλία 3 734,4 

11,8 Λουξεμβούργο — 
245,3 Κάτω Χώρες 320,3 
794,7 Πορτογαλία 755,7 

1 892,8 Ηνωμένο Βασίλειο 1 652,2 
225,1 Λοιπές (') 165,5 

12 680,5 Κοινότητα 11 634,2 
153,4 ΑΚΕ-ΥΧΕ 269,1 
344,5 Μεσόγειος 342,8 
215,0 Ανατολική Ευρώπη 

13 393,4 Σύνολο 12246,1 
(') Χορηγήσεις εξομοιούμενες με χορηγήσεις στο 

εσωτερικό της Κοινότητας (6λ. σημείωση για 
τον αναγνώστη, αριθ. 5δ, σελ. 107). 

Μεσόγειος 

ΑΚΕ-ΥΧΕ ' 
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Περιβάλλον δραστηριότητας 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 
Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, ο 

ρυθμός οώξησης της παραγωγής 

ανήλθε στο 2,3%, έναντι 3,6% το 1989.  

Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο, υπήρξε 

έντονη αντίθεση ανάμεσα στο δυναμι

σμό ορισμένων οικονομιών, όπως της Ια

πωνίας και της Γερμανίας, και στην κατά

σταση που παρατηρήθηκε σε πολλές 

άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων τις 

Ηνωμένες Πολιτείες (ή. 

Ήδη πριν από τον Αύγουστο 1990, σε 

πολλές χώρες εκδηλώθηκαν σημεία επι

βράδυνσης, καθώς επήλθε κάμψη των 

επενδύσεων, σκλήρυνση των νομισματι

κών πολιτικών, και εμφάνιση δυσκολιών 

στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύ

στημα. Η κρίση στον Περσικό Κόλπο ενέ

τεινε την αβεβαιότητα και κλόνισε την 

εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 

επενδυτών, με αποτέλεσμα να δημιουρ

γηθεί ένα κλίμα δυσκολότερο, με αυξη

μένες πληθωριστικές πιέσεις, επιβρά

δυνση του ρυθμού αύξησης των επενδύ

σεων και της απασχόλησης και κάμψη 

του διεθνούς εμπορίου. Πολλές ανα

πτυσσόμενες χώρες βρέθηκαν αντιμέτω

πες, αφενός με συμπληρωματικές ενερ

γειακές δαπάνες και, αφετέρου, με μεί

ωση των πόρων τους από τον τουρισμό 

και από τα μεταναστευτικά εμβάσματα. 

Στο εσωτερικό της Κοινότητας (ή, η οι

κονομική μεγέθυνση επιβραδύνθηκε και 

πάλι, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,8% το 

1990, έναντι 3,3% το 1989 και 4% το 1988. 

Η αύξηση της εσωτερικής ζήτησης δια

μορφώθηκε στο 3%, έναντι 3,7% το 1989  

και 5% το 1988. Δυναμικότερη συνιστώσα 

της παρέμειναν οι επενδύσεις, αν και με 

βραδύτερο ρυθμό ανόδου (4,2%) σε 

σχέση με το 1989 (6,7%) και το 1988 (9%). 

(') Τα στατιστικό στοιχεία για τα μακροοικονομικά με

γέθη TTOU υπάρχουν σ' αυτό το κεφάλαιο έχουν λη

φθεί από τον προϋπολογισμό 19Θ1-92. που έχει δημο

σιεύσει η Επιτροπή, και από την έκδοση Economic out 

look του ΟΟΣΑ. Το στοιχεία αυτά αναθεωρήθηκαν στις 

αρχές του 1991. αλλά παραμένουν ακόμη προσωρινά. 

Τα ποσοστά αύξησης των διαφόρων οικονομικών με

γεθών εκφράζονται κατ' όγκο και ο πληθωρισμός έχει 

υπολογιστεί με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή. Οι 

χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες επεξηγούνται 

στη σελ. 108. 

(ή Τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω, δεν λαμ

βάνουν υπόψη τα νέα γερμανικά κρατίδια (Lander). 

Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ 

4 

Τιμές καταναλωτή 

BE DK D E GR E S F R IE IT LU NL PT GB EOK 
• 1988 m 1989 • 199° 

81 82 83 84 85 { 16 87 ε 

UK IT — GR 

PT IE DE 

NL FR DK 

LU ES BE 
EOK 

Σχέση ισοζυγίων τρεχουσών 
συναλλαγών-ΑΕΠ 

J 
1 

GR ES GB IT PT FR EOK DK BE IE DE NL 

I I 1988 [• 1989 • 1990 
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Μεταβολή του ΑΕΠ, των» ΑΕΠΚ 
και της απασχόλησης έναντι 
του προηγούμενου χρόνου και 

ποσοστό ανεργίας 

1982 1984 1986 1 988 1990 

Η σκλήρυνση των νομισματικών πολιτι

κών για την καταπολέμηση των πληθω

ριστικών πιέσεων, η κάμψη της διεθνούς 

εμπορικής δραστηριότητας, η ανατίμηση 

Εξέλιξη του ΑΕΠ 
(1981 = 100) 

1982 1984 1986 1988 

των κοινοτικών νομισμάτων, οι αβεβαιό

τητες σχετικά με τη διεθνή κατάσταση, 

συνέβαλαν στην επιβράδυνση αυτή της 

ανάπτυξης. Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η 

κάμψη των επενδύσεων στον τομέα των 

κεφαλαιουχικών αγαθών, των οποίων ο 

ρυθμός ανόδου δεν υπερέβη το 4,5%,  

ύστερα από τα υψηλά επίπεδα που είχε 

φθάσει τα τρία προηγούμενα χρόνια 

(9,1%, 10,4% και 8,4%). Η επιβράδυνση 

αυτή ήταν πολύ πιο έντονη στις χώρες 

οι οποίες είχαν γνωρίσει ιδιαίτερα υψη

λούς ρυθμούς ανάπτυξης τα προηγού

μενα χρόνια : Βέλγιο (9,8% έναντι 19%),  

Ελλάδα (6% έναντι 17,3%), Ισπανία (0,9%  

έναντι 14,1%), Ηνωμένο Βασίλειο (-3,7%  

έναντι 10%). Αντίθετα, οι επενδύσεις αυ

τές παρουσίασαν επιτάχυνση στη Γερ

μανία (12,9% έναντι 9,7% το 1989), υπό 

την ώθηση της διαδικασίας ενοποίησης. 

Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας 

παρέμεινε σταθερός (4- 1,6%, όπως το 

1989). Σε απόλυτους αριθμούς, μέσα 

στην τελευταία τριετία δημιουργήθηκαν 

σχεδόν 7,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. 

Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας παραμέ

νει ακόμη υψηλό (8,3%, έναντι 8,9% το 

1989). 

Ο πληθωρισμός σημείωσε ελαφρά 

άνοδο, φθάνοντας περίπου στο 5,1%  

(4,9% το 1989, αλλά 3,6% το 1987). Η ανα

τίμηση των ευρωπαϊκών νομισμάτων 

επέτρεψε τον περιορισμό των συνε

πειών από την αύξηση των τιμών των ει

σαγωγών και, ιδιαίτερα, του πετρελαίου. 

Η εξέλιξη των εμπορικών συναλλαγών 

1990 με τον υπόλοιπο κόσμο εκτιμάται ότι θα 

επιφέρει τη διαμόρφωση ενός ελλείμ

ματος του εμπορικού ισοζυγίου της 

Κοινότητας, της τάξης του 0,3% του ΑΕΠ 

( + 0,1% το 1989). 

* * * 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ρυθμός ανό

δου της οικονομικής δραστηριότητας 

παρουσίασε νέα κάμψη. Η αύξηση του 

ΑΕΠ κατά το 1990, εκτιμάται ότι δεν 

υπερβαίνει το 1%, έναντι 2,8% το 1989 και 

4,5% το 1988. Η επιβράδυνση αυτή αντι

κατοπτρίζει, μεταξύ άλλων, την έντονη 

επιβράδυνση της κατανάλωσης και των 

ιδιωτικών επενδύσεων. Ο πληθωρισμός, 

υπό την επίδραση, κυρίως, της πτώσης 

της τιμής του δολαρίου και της ανόδου 

της τιμής του πετρελαίου, ξεπέρασε το 

5%, έναντι 4,5% το 1989. 

Η σαφής επιβράδυνση των εισαγωγών, 

ενώ οι εξαγωγές παρέμειναν δυναμικές, 

συνέβαλε στην εκ νέου ελαφρά μείωση 

του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυ

γίου (2% του ΑΕΠ, έναντι 2,2% το 1989)  

και στη σταθεροποίηση του ελλείμματος 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

(1,6% του ΑΕΠ). Ωστόσο, το βάρος εξυ

πηρέτησης του χρέους παραμένει ση

μαντικό και, το επίπεδο του ελλείμματος 

του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, 

υψηλό. 

Εξέλιξη των ΑΕΠΚ 
(1981 = 100) 

1982 1984 1986 1988 1990 
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Στην Ιαπωνία, ο ρυθμός αύξησης του 

ΑΕΠ τοποθετείται στο 5,6% περίπου, 

έναντι 4,9% το 1989. Η εσωτερική ζήτηση 

παρέμεινε ισχυρή, λόγω της συνεχιζόμε

νης έντονης ανόδου των επενδύσεων 

(περίπου -Η 10% έναντι του 1989) και της 

ισχυρής ιδιωτικής κατανάλωσης. 

Ο πληθωρισμός παρέμεινε σε μέτρια 

επίπεδα (2,4%, έναντι 1,7% το 1989). Η 

ανατίμηση του γιεν έναντι του δολαρίου 

εξουδετέρωσε σε μεγάλο βαθμό τις συ

νέπειες της πετρελαϊκής κρίσης, ενώ 

ταυτόχρονα επέφερε μια μείωση του 

εμπορικού πλεονάσματος με τις Ηνωμέ

νες Πολιτείες. Το συνολικό εμπορικό πλε

όνασμα παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο 

(2,1% του ΑΕΠ), ενώ το πλεόνασμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών συρ

ρικνώθηκε εκ νέου (1,2% του ΑΕΠ, έναντι 

2% το 1989 και 2,8% το 1988). 

• * * 

Εμπορικά ισοζύγια fob/fob 
(σε δισεκατ. δολάρια) 

-50 -

-100 -

1982 1990 

Στην Αφρική, η κατάσταση παρέμεινε 

δύσκολη, παρά την άνοδο που σημείωσε 

η γεωργική παραγωγή χάρη στις καλές 

κλιματικές συνθήκες. Ο ρυθμός αύξησης 

του ΑΕΠ εκτιμάται ότι βελτιώθηκε λίγο 

έναντι του 1989, υπερβαίνοντας το 

ρυθμό αύξησης του πληθυσμού, με 

αποτέλεσμα μια ελαφρά βελτίωση του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος. Ωστόσο, η 

γενική αυτή βελτίωση συμβαδίζει με την 

ύπαρξη σημαντικών διαφορών μεταξύ 

των χωρών αυτών, οι οποίες επηρρεά-

ζονται ιδιαίτερα από την εξέλιξη των τι

μών των βασικών προϊόντων (σε διαρκή 

πτώση). 

Συνολικά, το πρόβλημα του χρέους επι

δεινώθηκε στις περισσότερες αφρικανι

κές χώρες, ενώ η ισχνότητα των συναλ

λαγματικών πόρων και η μείωση των κα

θαρών μεταφορών κεφαλαίων επιδείνω

σαν την έλλειψη πόρων για τις επενδύ

σεις, που είναι αναγκαίες για την οικονο

μική ανάπτυξη. 

Στις μεσογειακές χώρες, το 1990 σημα

δεύτηκε από τις εξελίξεις που προηγή

θηκαν της διαμάχης του Κόλπου. Η οικο

νομία πολλών από τις χώρες αυτές ανα

στατώθηκε σταδιακά, λόγω του αποκλει

σμού που επεβλήθη στο Ιράκ, της επι

στροφής των μεταναστών εργαζομένων 

και, τέλος, της σημαντικής πτώσης της 

τουριστικής κίνησης. Επιπλέον, σε πολ

λές περιπτώσεις, οι εξελίξεις αυτές συνο

δεύτηκαν από πολιτικές και κοινωνικές 

αναταραχές. 

Η κατάσταση αυτή περιόρισε κάπως τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα των μεταρ

ρυθμίσεων που έχουν αναληφθεί στην 

περιοχή, με στόχο την οικονομική και δη

μοσιονομική εξυγίανση και την ανά

πτυξη μηχανισμών αγοράς. 

Στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολι

κής Ευρώττης, ύστερα από τις πολιτικές 

ανακατατάξεις που επήλθαν το 1989, το 

1990 χαρακτηρίστηκε από τις δυσκολίες 

εφαρμογής της διαδικασίας μετάβασης 

προς μια οικονομία της αγοράς. 

Όλες οι χώρες της περιοχής γνώρισαν 

μείωση της παραγωγής τους και έντονη 

επιτάχυνση του πληθωρισμού, ενώ, η 

κατάσταση των ισοζυγίων εξωτερικών 

συναλλαγών ορισμένων από αυτές, επι

δεινώθηκε. Η αύξηση του κόστους εφο

διασμού τους σε πρώτες ύλες — συνέ

πεια της ευθυγράμμισης τους με τις διε

θνείς τιμές, και ιδίως τις τιμές του πετρε

λαίου — συνέβαλε στην επιδείνωση των 

εμπορικών τους ισοζυγίων. 

Η βοήθεια που προσφέρουν οι δυτικές 

χώρες, έχει σκοπό να συμβάλει στον 

έλεγχο των μακροοικονομικών ανισορ

ροπιών που υπάρχουν στο παρόν στά

διο και, ταυτόχρονα, στην επιτυχία των 

μεταρρυθμίσεων που έχουν αναλάβει οι 

χώρες αυτές. 

Εξέλιξη των τιμών ορισμένων 
•πρώτων υλών 

(σε τιμές 1985) 

$/βαρελι 
40 

Ο 
81 82 83 84 85 

Βαμβάκι 
Κακάο 
Καφές 
Φοινικέλαιο 

87 88 89 90 

Αλουμίνιο 

Χαλκός 
Πετρέλαιο 
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ΚΥΡΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 

Το 1990 θα παραμείνει ως σημαντικός 

χρόνος στην ιστορία της Κοινότητας, 

τόσο από την άποψη της εσωτερικής της 

εξέλιξης, όσο και των σχέσεων της με τον 

υπόλοιπο κόσμο. Πρόοδοι σημειώθηκαν 

στην πορεία προς την Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση και προς την Πολι

τική Ένωση. Παράλληλα, πραγματοποι

ήθηκε η ενοποίηση της Γερμανίας και 

εγκαθιδρύθηκαν νέες σχέσεις με πολλές 

από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

Η ακτινοβολία της Κοινότητας φαίνεται 

καθαρά από τις αιτήσεις προσχώρησης, 

σύνδεσης ή σύναψης συμφωνιών που 

υποβάλλουν διάφορες χώρες. Το αυξα

νόμενο αυτό κύρος της Κοινότητας επι

βάλλει την ενίσχυση της οικονομικής και 

κοινωνικής της συνοχής και την αίσια πε

ράτωση της διαδικασίας ολοκλήρωσης 

της ενιαίας αγοράς. 

Το Συμβούλιο των Διοικητών της Τράπε

ζας προέβη, στις 11 Ιουνίου 1990, σε νέα 

αύξηση του κεφαλαίου της. Ο αποφασι

σθείς διπλασιασμός του κεφαλαίου (από 

28,8 δισεκατομμύρια σε 57,6 δισεκατομμύ

ρια) δείχνει την υποστήριξη των κρατών 

μελών στη δράση της Τράπεζας υπέρ της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και διευρύνει 

τις δυνατότητες δραστηριοποίησης της 

Τράπεζας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον (βλ. ένθετο, σελ. 17). 

Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Τράπεζα ενέ

τεινε τη δραστηριότητά της υπέρ της 

επίτευξης των στόχων της κοινοτικής 

πολιτικής. Οι χορηγήσεις της στο εσωτε

ρικό της Κοινότητας, συμπεριλαμβανο

μένων των χορηγήσεων στα νέα γερμα

νικά κρατίδια (Länder), έφθασαν στα 

12 680,5 εκατομμύρια, έναντι 11 634,2  

εκατομμυρίων το 1989, ενώ πραγματο

ποίησε τις πρώτες της χορηγήσεις στην 

Πολωνία και την Ουγγαρία, σύμφωνα με 

την εντολή που της ανατέθηκε από την 

Κοινότητα. 

Η προβλεπόμενη από την Ενιαία Πράξη 

(άρθρο 130 Δ) μεταρρύθμιση των κοινο

τικών διαρθρωτικών ταμείων, με σκοπό 

την ενίσχυση της οικονομυτής και κοι

νωνικής συνοχής της Κοινότητας, έχει 

τεθεί σε ισχύ από το 1989. Κατά τη διάρ

κεια των δύο αυτών χρόνων, η Τράπεζα 

συμμετέσχε στα διαδοχικά στάδια εφαρ

μογής της μεταρρύθμισης, σε συνεργα

σία με την Επιτροπή και με τα κράτη μέλη. 
Έλαβε έτσι μέρος στην κατάρτιση των 

ενδεικτικών προγραμμάτων χρηματοδό

τησης των κοινοτικών πλαισίων στήριξης 

(ΚΠΣ), που ενέκρινε η Επιτροπή — τον 

Οκτώβριο 1989 για τον στόχο αριθ. 1  

(ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρ

μογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων 

περιφερειών), το Δεκέμβριο 1989 για τον 

στόχο αριθ. 2 (μετατροπή των περιφε

ρειών που πλήττονται σοβαρά από τη 

βιομηχανική παρακμή) και το Μάιο 1990  

για το στόχο αριθ. 5β (προώθηση της 

ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών). 

Διατηρώντας τακτικές ανταλλαγές πλη

ροφοριών με την Επιτροπή, η Τράπεζα 

συνέχισε ενεργά τη δράση της στις πε

ριοχές που αφορά η μεταρρύθμιση των 

ταμείων και στους τομείς που έχουν χα

ρακτηριστεί ως τομείς προτεραιότητας 

στο πλαίσιο της περιφερειακής ανά

πτυξης. 

Η ενίσχυση της περιφερειακής ανά

πτυξης παρέμεινε έτσι ο κύριος στόχος 

της δραστηριότητας της Τράπεζας. Οι 

χορηγήσεις της στον τομέα αυτό αντι

προσώπευαν, το 1990, άνω του 60% της 

συνολικής δραστηριότητάς της και αφο

ρούσαν κατά τα 9/10 του ύψους τους 

επενδύσεις στις περιοχές που υπόκειν

ται στη δράση των διαρθρωτικών τα

μείων ή που έχουν ενταχθεί σε ειδικά 

κοινοτικά προγράμματα. 

Προϋπόθεση για την επίτευξη μιας ισόρ

ροπης ανάπτυξης της Κοινότητας, όπως 

και για την υλοποίηση της ενιαίας αγο

ράς υπό ικανοποιητικές συνθήκες, είναι 

να διαθέτουν τα κράτη μέλη δίκτυα 

υποδομής των μεταφορών και των τη

λεπικοινωνιών προσαρμοσμένα στις 

ευρωπαϊκές διαστάσεις και φιλοδοξίες. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε, 

το Δεκέμβριο 1989 και τον Ιούνιο 1990, τη 

σημασία που προσδίδει στα δίκτυα ευ

ρωπαϊκού ενδιαφέροντος και, ιδιαίτερα, 

στην ανάπτυξη και διασύνδεσή τους, κυ

ρίως στους τομείς των μεταφορών, των 

τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Το 

Δεκέμβριο 1990, περιέλαβε τη δημιουρ

γία μεγάλων υποδομών στην Κοινότητα, 

που να επιτρέπουν την ολοκλήρωση 

ενός διευρωπαϊκού δικτύου, μεταξύ των 

πιθανών τομέων επέκτασης και ενίσχυ

σης της κοινοτικής δράσης που θα πρέ

πει να εξεταστούν από τη διακυβερνη

τική συνδιάσκεψη σχετικά με την Πολι

τική Ένωση. 
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ΑΥΞΗΣΗ TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Κατά την ετήσια σύνοδο του της 11ης Ιουνίου 1990, το Συμβού

λιο των Διοικητών της Τράπεζας αποφάσισε το διπλασιασμό 

του κεφαλαίου της. Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου 1991, το ανα-

ληφθέν κεφάλαιο ανέρχεται σε 57,6 δισεκατομμύρια Ecu.  

Σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας, το συνολικό τρέχον 

ύφος των δανείων και εγγυήσεων που αυτή χορηγεί δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τα 250% του ποσού του αναληφθέντος κεφα

λαίου. Με την αύξηση του κεφαλαίου, το όριο αυτό αυξάνεται 

από τα 72 δισεκατομμύρια στα 144 δισεκατομμύρια Ecu. Δεδο

μένου ότι, στο τέλος του 1990, το υπόλοιπο δανείων και εγγυή

σεων ανερχόταν σε 62 δισεκατομμύρια περίπου, η αύξηση αυτή 

θα πρέπει να δώσει στην Τράπεζα επαρκή περιθώρια για να 

συνεχίσει τη δανειοδοτική της δραστηριότητα, τουλάχιστον μέ

χρι το τέλος του 1995. 

Η Τράπεζα θα μπορέσει έτσι να αναπτύξει περαιτέρω τη χρη

ματοδοτική της δράση υπέρ των επενδύσεων που προωθούν 

την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ιδίως εν όψει της ενιαίας αγοράς. 

Η αύξηση του κεφαλαίου της, θα της επιτρέψει επίσης να δια

τηρήσει την άριστη πιστοληπτική της ικανότητα, αποτελώντας 

νέα εκδήλωση της υποστήριξης των μετόχων της, που είναι τα 

κράτη μέλη της Κοινότητας. 

Αυξήσεις του κεφαλαίου της Τράττεζας 

σε εκστομ-
Ecu 

150 ODO 

100 000 

50000 

πραγματικό υπόλοιπο 
' χορηγήσεων 

• ανώτατο υπόλοιπο 

I αναληφθέν κεφάλαιο 

Η παρούσα αύξηση του αναληφθέντος κεφαλαίου είναι αποτέ

λεσμα, αφενός της κεφαλαιοποίησης ενός ποσού 1 225 εκατομ

μυρίων από το έκτακτο αποθεματικό που εγγράφεται στον ισο

λογισμό της Τράπεζας ('), και, αφετέρου, νέων συνεισφορών 

των κρατών μελών, συνολικού ύψους 27 575 εκατομμυρίων. 

Το ύψος του κεφαλαίου που έχει κληθεί να καταβληθεί αυξάνε

ται από τα 2 596 εκατομμύρια στα 4 321 εκατομμύρια, χάρη, 

αφενός στο ποσό των 1 225 εκατομμυρίων του έκτακτου αποθε

ματικού, το οποίο κατεβλήθη εξ ολοκλήρου την 1η Ιανουαρίου 

1991, και, αφετέρου, σε ένα ποσό συνολικού ύψους 500 εκατομ

μυρίων, το οποίο θα καταβάλουν τα κράτη μέλη σε δέκα ισόπο

σες εξαμηνιαίες δόσεις, από τον Απρίλιο 1994, στο πλαίσιο της 

συμμετοχής τους στην αύξηση του κεφαλαίου (βλ. χρηματοοι

κονομικές καταστάσεις, σελ. 79). 

Συνεπώς, από την 1η Ιανουαρίου 1991, το καταβεβλημένο και 

προς καταβολή τμήμα του κεφαλαίου αντιπροσωπεύει το 7,5%  

του αναληφθέντος κεφαλαίου. 

Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει έξι αυξήσεις του κεφαλαίου της Τρά

πεζας, το οποίο έχει επίσης αυξηθεί τρεις φορές ως συνέπεια 

της προσχώρησης νέων μελών. Η εξέλιξη του κεφαλαίου πα

ρουσιάζεται παρακάτω: 

Αυξήσεις του κεφιχλαίου 

Ημερομηνία σε εκατομ. Ecu 

Αρχικό αναληφθέν κεφά 

λαιο (BE,DE,FR,IT,LU,NL) 1958 
Αύξηση 26.04.1971 
Προσχώρηση (DK, ΙΕ, GB) 01.01.1973 
Αύξηση 01.01.1976 
Αύξηση 01.01.1979 
Προσχώρηση (GR) 01.01.1981 
Αύξηση 31.12.1981 
Αύξηση 01.01.1986 
Προσχώρηση (ES, ΡΤ) 01.01.1986 
Αύξηση 01.01.1991 

1000 
500 
525 

1 518,75 
3 543,75 

112,50 
7 200 

-(- 12 108,15 
-I- 2 291,85 
-I- 28 800 

{+ 50) 

(Η- 75) 

(+100) 

(+ 100) 

(+ 80,08) 

(+ 100) 

Κατάσταση της 01.01.1991 57 600 

(1) Σύμφωνα με το όρθρο 24 του καταστατικού της, η Τράπεζα συνιστά αποθε
ματικό κεφάλαιο μέχρι 10% του αναληφθέντος κεφαλαίου της. Από το τέλος 
1986, το καταστατικό αυτό αποθεματικό έφθασε στο όριο των 2880 εκατομμυ
ρίων Ecu. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού, 
δημιούργησε συμπληρωματικό (έκτακτο) αποθεματικό, το οποίο, στο τέλος της 
χρήσης 1989, υπερέβαινε τα 3 δισεκατομμύρια Ecu, συμπεριλαμβανομένου του 
λειτουργικού πλεονάσματος της χρήσης. 
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H Τράπεζα, η οποία συμμετέσχε στην 

κατάρτιση από την Επιτροπή ενός προ

γράμματος κοινοτικής δράσης υπέρ αυ

τών των δικτύων, συνεχίζει τις παρεμβά

σεις της στον τομέα αυτό. Θα προσπα

θήσει, επίσης, να λειτουργήσει ως κατα

λύτης για τη πραγματοποίηση επενδύ

σεων αμέσου προτεραιότητας, παρεμ

βαίνοντας σε πρωίμότερο στάδιο και θέ

τοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία 

της στην υπηρεσία των επενδυτικών φο

ρέων, ιδίως σε ό,τι αφορά θέματα χρη

ματοδότησης. 

Κατά τα τελευταία χρόνια, η Τράπεζα 

έχει εντείνει τη συμβολή της στην υλο

ποίηση μεγάλων έργων υποδομής ευ

ρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τα δάνεια 

που χορηγησε στον τομέα αυτό κατά την 

περίοδο 1986-1990, φθάνουν σε συνο

λικό ύφος σχεδόν 9 δισεκατομμυρίων 

(19% της δραστηριότητας). Η προσπά

θεια αυτή θα συνεχιστεί, σε συνδυασμό 

με τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλη

φθεί από την Κοινότητα. 

Η δράση της Τράπεζας υπέρ του περι

βάλλοντος και του πλαισίου ζωής 

αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιο

ρισμό των ρυπάνσεων, τόσο σε τοπικό, 

όσο και σε διεθνές επίπεδο, ανταποκρι

νόμενη ως προς αυτό στους στόχους της 

Ενιαίας Πράξης, τους οποίους επιβεβαί

ωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δου

βλίνου, τον Ιούνιο 1990. 

Η Τράπεζα αύξησε και πάλι αισθητά τις 

χορηγήσεις της με στόχο τη βελτίωση 

της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του 

νερού, την καλύτερη διαχείριση των 

αποβλήτων και τη βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος. Παράλληλα, έθεσε την 

τεχνογνωσία της στη διάθεση των εταί

ρων της Κοινότητας χωρών, με ακτές στη 

Μεσόγειο και τη Βαλτική, οι οποίες αντι

μετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υπο

βάθμισης του περιβάλλοντός τους. 

Όσον αφορά τη Μεσόγειο, η Διεθνής 

Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, ύστερα από τη δημοσί

ευση της έκθεσής τους σχετικά με την 

κατάσταση του περιβάλλοντος στη με

σογειακή λεκάνη (βλ. Ετήσια έκθεση 

ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Η δράση της Τράπεζας υπέρ των χωρών της Κεντρικής και Ανα

τολικής Ευρώπης εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο των αποφά

σεων που έλαβε το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με 

στόχο την υποστήριξη των χωρών αυτών στις προσπάθειές 

τους να εγκαθιδρύσουν μια οικονομία της αγοράς, και αποτελεί 

μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας, που έχει αναληφθεί 

σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, τη Διεθνή Τράπεζα, το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για 
την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη. 

Η δραστηριότητα της Τράπεζας στις χώρες αυτές πρέπει να 

αφορά κατά προτεραιότητα τη χρηματοδότηση έργων υποδο

μής, που παίζουν σημαντικό ρόλο για την προώθηση των εξα

γωγών και τη βιομηχανική αναδιάρθρωση, και, κυρίως, επενδυ

τικών προγραμμάτων στους τομείς των μεταφορών, των τηλε

πικοινωνιών, της ενέργειας, και έργων που μπορούν να συμβά

λουν στη βελτίωση ενός υποβαθμισμένου περιβάλλοντος. Η 

Τράπεζα προσφέρει επίσης την υποστήριξή της σε βιομηχανι

κές επενδύσεις, και ιδίως σχέδια κοινών επιχειρήσεων, με συμ

μετοχή εταιρειών από τα κράτη μέλη της Κοινότητας, και επεν

δύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επι
χειρήσεων. 

Πολωνία και Ουγγαρία 

Στα τέλη Νοεμβρίου 1989, η Τράπεζα εξουσιοδοτήθηκε από το 

Συμβούλιο των Διοικητών της να χορηγήσει δάνεια, μέχρι συνο

λικού ποσού 1 δισεκατ. Ecu, για περίοδο τριών ετών, για τη 

χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στην Πολωνία και την 

Ουγγαρία. Οι πρώτες χρηματοδοτικές παρεμβάσεις πραγματο

ποιήθηκαν το καλοκαίρι του 1990 και, στη διάρκεια του χρόνου, 

χορηγήθηκαν έξι δάνεια, συνολικού ύψους 215 εκατομ. Ecu ( βλ. 

σελ. 50), ενώ η Τράπεζα προέβαινε στον εντοπισμό νέων επεν

δυτικών σχεδίων που μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική 
αναδιάρθρωση των δύο αυτών χωρών. 

Τσέχικη και Σλοβακική Ομοσττονδιακή Δημοκρατία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία 

Τον Φεβρουάριο 1991, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτή

των ζήτησε από την Τράπεζα να κινήσει τις απαραίτητες διαδι

κασίες για να επεκτείνει τις χορηγήσεις της στις τρεις αυτές χώ-
ρες. 

Στις 18 Απριλίου 1991, το Συμβούλιο των Διοικητών της Τράπε

ζας αποφάσισε να επιτρέψει τη χορήγηση δανείων, μέχρι συνο

λικού ποσού 700 εκατομμυρίων, για περίοδο δύο ετών. Η από

φαση αυτή ελήφθη, όπως και για την Πολωνία και την Ουγγα

ρία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της Τράπεζας. 

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε εξάλ

λου την παροχή εγγύησης από τον γενικό προϋπολογισμό των 

Κοινοτήτων, για τα δάνεια της Τράπεζας στις τρεις αυτές χώρες. 

Η εμπειρία που έχει ήδη αποκτήσει η Τράπεζα στην περιοχή, οι 

επαφές που έχει αναπτύξει με τις κρατικές αρχές και η διαρκής 

συνεργασία της με την Επιτροπή και με τους λοιπούς χρηματο

δοτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στις χώρες αυ

τές, αναμένεται να επιτρέψουν την πραγματοποίηση των πρώ

των χρηματοδοτικών παρεμβάσεων σπι διάρκεια του 1991. 
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1989, σελ. 16), οργάνωσαν το πρό

γραμμα ΜΕΤΑΡ, με σκοπό την παροχή 

τεχνικής βοήθειας για την προετοιμασία 

επενδυτικών σχεδίων. 

Οι σχετικές παρεμβάσεις διενεργούνται 

σε στενό συντονισμό με τις ενέργειες 

που προωθεί η Επιτροπή υπέρ του πε

ριβάλλοντος στη Μεσόγειο, στο πλαίσιο 

του προγράμματος MEDSPA. Για το 

θέμα αυτό, συνήφθη συμφωνία μεταξύ 

των τριών οργανισμών, στις 15 Μαρτίου 

1991. 

Παράλληλα, η Τράπεζα, σε συνεργασία 

με τρεις άλλους πολυεθνικούς οργανι

σμούς (τη Διεθνή Τράπεζα, την Ευρω

παϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση 

και την Ανάπτυξη και την Nordic In 

vestment Bank) και με την Επιτροπή, 

συμμετέχει στην κατάρτιση ενός προ

γράμματος δράσης με στόχο την οικολο

γική αναβάθμιση της Βαλτικής Θάλασ

σας. Το έναυσμα για την πρωτοβουλία 

αυτή δόθηκε στο πλαίσιο μιας διακυβερ

νητικής συνδιάσκεψης, που πραγματο

ποιήθηκε στο Ρόνεμττυ της Σουηδίας, 

τον Σεπτέμβριο 1990. 

Τόσο εντός, όσο και εκτός Κοινότητας, η 

στενή συνεργασία της Τράπεζας με την 

Επιτροπή και με τις ενδιαφερόμενες χώ

ρες αναμένεται να ενισχυθεί από πολυά

ριθμες σημαντικές πρωτοβουλίες: 

έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ορ

γανισμού Περιβάλλοντος, προτεραιό

τητα της προστασίας του περιβάλλοντος 

στο πλαίσιο της ανανεωμένης μεσογεια

κής πολιτικής, πρόταση δημιουργίας 

ενός ειδικού χρηματοδοτικού μέσου 

(πρωτοβουλία LIFE). 

* * * 
Η προσεχής υλοποίηση της ενιαίας αγο

ράς αποτελεί σημαντικό δεδομένο, το 

οποίο έχει πλέον ενσωματωθεί στη 

στρατηγική των ευρωπαϊκών επιχειρή

σεων, όπως μαρτυρεί η άνοδος των 

επενδύσεών τους και οι συγκεντρώσεις 

που πραγματοποιούνται. 

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με αντι

κείμενο τη «βιομηχανική πολιτική σε 

ανοικτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον». 

((συνέχεια από τη σελίδα 18) 

Γιουγκοσλαβία 

Η Τράπεζα διενεργεί παρεμβάσεις στη Γ ιουγκοσλαβία από το 

1977 και έχει ήδη χορηγήσει στη χώρα αυτή δάνεια συνολικού 

ύψους 760 εκατομμυρίων. Οι παρεμβάσεις της κατά το 1990  

εντάσσονταν στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρω

τοκόλλου (βλ. σελ. 46). 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση 

και την Ανάπτυξη 

Μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν στη δράση υπέρ 

των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, περιλαμ

βάνεται και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και 

την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ). Η ΕΤΑΑ ιδρύθηκε τον Απρίλιο 1990 και 

άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο 1991. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με την από

φαση που έλαβε το Συμβούλιο των Διοικητών πις στις 11 Ιου

νίου 1990, ανέλαβε μερίδιο ύψους 300 εκατομ. Ecu στο κεφάλαιο 

της ΕΤΑΑ και διόρισε τους εκπροσώπους της στο Συμβούλιο 

των Διοικητών της τελευταίας: τον κ. Broder ως Διοικητή και τον 

κ. Prate ως αναπληρωτή Διοικητή (βλ. επίσης σελ. 61). 

Η Τράπεζα θα αναπτύξει κατ' αυτό τον τρόπο στενή συνεργα

σία με την ΕΤΑΑ, υπέρ των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. 

Μια από ης κύριες προτεραιότητες: το περιβάλλον 

Μεταξύ των οξύτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

χώρες αυτές, είναι εκείνα που συνδέονται με την υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος. Η Τράπεζα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην 

περιβαλλοντική διάσταση όλων των επενδυτικών σχεδίων που 

της υποβάλλονται για χρηματοδότηση και ελέγχει τις επιπτώ

σεις τους στο περιβάλλον. Τα ενεργειακά προγράμματα, εξάλ

λου, περιλαμβάνουν ένα σημαντικό σκέλος σχετικό με την κατα

πολέμηση της ρύπανσης, ενώ τα συνολικά δάνεια επιτρέπουν 

επίσης τη χρηματοδότηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην 

προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση του πλαισίου 

ζωής. 

Για τον ίδιο σκοπό, η Τράπεζα συμμετέχει στο πρόγραμμα δρά

σης για την οικολογική αναβάθμιση της Βαλτικής Θάλασσας, το 

οποίο συνενώνει όλες τις παράκτιες της Βαλτικής χώρες. 

Γενικότερα, η δράση της Τράπεζας στις χώρες οι οποίες έχουν 

αρχίσει να διαπραγματεύονται με την Κοινότητα συμφωνίες 

σύνδεσης — αποκαλούμενες «ευρωπαϊκές συμφωνίες» —,  

εντάσσεται σε μια ευρύτερη προοπτική ανοίγματος και συμ-

πληρωματικότητας. 
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η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το 

Νοέμβριο 1990, τονίζεται ότι πρέπεί να 

υπερισχύσει η διεθνής διάσταση και 

υπογραμμίζεται η ανάγκη να χρησιμο

ποιηθούν αποτελεσματικά τα μέσα τα 

οποία διαθέτει η Κοινότητα, για να ενι

σχυθεί το τεχνολογικό δυναμικό και η 

ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής βιομη

χανίας. 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας για επενδυ

τικά σχέδια που συμβόιλλουν στην ενί

σχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότη

τας της βιομηχανίας και στην ολοκλή

ρωση της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

έχουν σκοπό να συμβάλουν στην επί

τευξη αυτών των στόχων. Τον ίδιο σκοπό 

εξυπηρετούν και οι παρεμβάσεις της 

υπέρ των επενδύσεων των μικρομε

σαίων επιχειρήσεων, που παίζουν πρω

τεύοντα ρόλο, τόσο για την ισόρροπη 

ανάπτυξη των περιφερειών, όσο και για 

την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς. 

Οι επενδύσεις που ανταποκρίνονται 

στους ενεργειακούς στόχους της Κοινό

τητας αναμένεται να αναθερμανθούν, 

λόγω των προοπτικών που ανοίγονται 

με την ενιαία αγορά και με τις εξελίξεις 

στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 

αλλά και ως συνέπεια των γεγονότων 

της Μέσης Ανατολής, Στο πλαίσιο της 

κοινοτικής πολιτικής, προσδίδεται ιδιαί

τερη σημασία στις επενδύσεις με στόχο 

τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού από 

εξωτερικές πηγές και την ανάπτυξη των 

διασυνδέσεων των δικτύων ηλεκτρικού 

ρεύματος και, ιδίως, αερίου. Το Δεκέμ

βριο 1990, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Ρώμης υπογράμμισε τη σημασία μιας 

ενεργειακής πολιτικής που θα στοχεύει 

σε μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελε

σματικότητα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 

υπόψη τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Η Τράπεζα, που έχει παράσχει 

ευρέως τη συνδρομή της για τέτοιου εί

δους επενδύσεις — όπως π.χ. για την 

αξιοποίηση κοιτασμάτων στη Βόρεια Θά

λασσα ή για τη μεταφορά αερίου, κυ

ρίως από τη Σοβιετική Ένωση (βλ. έν

θετο, σελ. 31), λαμβάνει υπόψη της αυ

τές τις εξελίξεις για τον καθορισμό της 

δανειοδοτικής της πολιτικής. 

* * * 

Για όλα τα επενδυτικά σχέδια που χρη

ματοδοτεί, η Τράπεζα δίνει ιδιαίτερη ση

μασία στη συμμόρφωσή τους προς τις 

κοινοτικές οδηγίες και συστάσεις. Προ

σπαθεί, επίσης, να πείθει τους επενδυ

τές να προτρέχουν της εφαρμογής τους, 

ιδίως σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά 

των επενδυτικών τους σχεδίων που 

έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, και 

σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης 

των έργων. 

Το Σεπτέμβριο, το Συμβούλιο ενέκρινε 

την οδηγία σχετικά με την επέκταση του 

κοινοτικού καθεστώτος δημόσιων συμ

βάσεων έργων και προμηθειών στους 

τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 

μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, με 

σκοπό να ανοιχθούν οι συμβάσεις αυτές 

σε πραγματικό ανταγωνισμό, στην κοι

νοτική κλίμακα. Η οδηγία αυτή θα τεθεί 

σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 1993  

στις περισσότερες χώρες, πλην της 

Ισπανίας (όπου δίδεται παράταση μέχρι 

το τέλος του 1995), και της Ελλάδας και 

Πορτογαλίας (μέχρι το τέλος του 1997).  

Όπως κατά το παρελθόν, η Τράπεζα θα 

εξακολουθήσει να προτρέπει τους επεν

δυτικούς φορείς των σχεδίων που της 

υποβάλλονται για χρηματοδότηση, να 

εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες διαδι

κασίες, χωρίς να περιμένουν τη θέση σε 

εφαρμογή του κοινοτικού καθεστώτος. 

* * * 

Προκειμένου να αντλεί τους πόρους της 

με τους καλύτερους δυνατούς όρους, η 

Τράπεζα παρακολουθεί με ιδιαίτερη 

προσοχή την εξέλιξη των χρηματαγο

ρών, την αυξανόμενη τάση αλληλοδιείσ

δυσης και φιλελευθεροποίησής τους. 

Την 1η Ιουλίου 1990, άρχισε η πρώτη 

φάση της Οικονομικής και Νομισματι

κής Ένωσης (ΟΝΕ), με κύριο στοιχείο 

την έναρξη ισχύος της κοινοτικής οδη

γίας περί πλήρους απελευθέρωσης των 

κινήσεων κεφαλαίων. Η οδηγία αυτή, η 

οποία τέθηκε σε εφαρμογή σε οκτώ 

κράτη μέλη της Κοινότητας, επιτρέπει 

στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες να 

επωφεληθούν από τις επενδυτικές και 

χρηματοδοτικές δυνατότητες που προ

σφέρονται στον ευρωπαϊκό χώρο, προ

ωθεί την ολοκλήρωση των εθνικών χρη

ματοπιστωτικών συστημάτων και ανοίγει 

το δρόμο για ένα καλύτερο συντονισμό 

των οικονομικών και νομισματικών πολι

τικών. 

Το Δεκέμβριο, άνοιξαν οι δύο διακυβερ

νητικές συνδιασκέψεις σχετικά με την Οι

κονομική και Νομισματική Ένωση, καθώς 

και με την Πολιτική Ένωση. Κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες αυτών 

των συνδιασκέψεων, διαγράφηκαν ορι

σμένες κατευθύνσεις, όσον αφορά τη 

δεύτερη φάση της ΟΝΕ. 

Το 1990 χαρακτηρίστηκε επίσης από μια 

νέα ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομι-

σμαπκού συστήματος (ΕΝΣ). Στις 5 Ια

νουαρίου, αποφασίστηκε ο περιορισμός 

του περιθωρίου διακύμανσης της ιταλι

κής λιρέτας, ενώ, στις 8 Οκτωβρίου, ει

σήλθε στο μηχανισμό συναλλάγματος 

του ΕΝΣ η λίρα στερλίνα, με ευρύ περι

θώριο διακύμανσης για μια αρχική, μετα

βατική περίοδο. 

20 



Παρά TLÇ αναταραχές στην περιοχή του 

Περσικού Κόλπου, το ΕΝΣ παρέμεινε μια 

ζώνη νομισματικής σταθερότητας, την 

οποία ενίσχυσε η απόφαση της Νορβη

γίας να βασίσει την πολιτική της συναλ

λαγματικών ισοτιμιών, στο Ecu. Πράγ

ματι, ο ρόλος του Ecu ενισχύθηκε το 

1990. Η Ισπανία πραγματοποίησε μια 

πρώτη έκδοση δανείου σε Ecu στην εγ

χώρια αγορά της, ενώ η Ιταλία, η Γαλλία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα συνέ

χισαν τα προγράμματα που είχαν ήδη 

εγκαινιάσει. Το συνολικό ύφος των εκδό

σεων ομολόγων σε Ecu έφθασε στα 26,1  

δισεκατομμύρια, από τα οποία τα 14 δι

σεκατομμύρια (έναντι 11 δισεκατομμυ

ρίων το 1989) αφορούσαν τη διεθνή 

αγορά. 

Η Τράπεζα ήταν παρούσα στις περισσό

τερες κεφαλαιαγορές των κρατών μελών 

και παρέμεινε ο κυριότερος εκδότης δα

νείων σε Ecu στη διεθνή αγορά (1 755  

εκατομμύρια) και ο κυριότερος δανειοδό-

της στο νόμισμα αυτό. Η συμμετοχή του 

Ecu στο δανεισμό της ξεπέρασε το 16%,  

ενώ οι εκταμιεύσεις δανείων της σε Ecu  

αντιπροσώπευαν το 20,4% του συνόλου. 

Στο τέλος της χρήσης 1990, το υπόλοιπο 

του δανεισμού της σε Ecu ανερχόταν σε 

7 021,7 εκατομμύρια, ή περίπου στο 

14,4% του συνολικού εκκρεμούς δανει

σμού της. 
* 

• * 

Εν αναμονή της έναρξης ισχύος της τέ

ταρτης Σύμβασης του Λομέ, η οποία 

υπεγράφη στις 15 Δεκεμβρίου 1989 με τα 

κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής 

και του Ειρηνικού, καθώς και της από

φασης σχετικά με τις υπερπόντιες χώ-
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ρες και εδάφη, η Τράπεζα συνέχισε τις 

παρεμβάσεις της από τα αδιάθετα υπό

λοιπα των ποσών που είχαν προβλε

φθεί στο πλαίσιο της τρίτης σύμβασης. 

Οι κύριες διατάξεις της νέας σύμβασης 

είχαν παρουσιαστεί στην Ετήσια έκθεση 

1989, σελ. 43. 

Στις μεσογειακές χώρες, η Τράπεζα συ

νέχισε τις παρεμβάσεις της στα πλαίσια 

των ισχυόντων χρηματοδοτικών πρωτο

κόλλων και συμμετέσχε στην προετοιμα

σία της νέας γενιάς πρωτοκόλλων, κα

θώς και στον καθορισμό μιας νέας κοινο

τικής πολιτικής, που αναμένεται να επι

τρέψει την παροχή ακόμη μεγαλύτερης 

υποστήριξης στην ανάπτυξη των χωρών 

αυτών (βλ. ένθετο, σελ. 48). 

Τέλος, όσον αφορά την Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη, η Τράπεζα, σε συ

νέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν 

στο τέλος του 1989 από τα αρμόδια κοι

νοτικά όργανα και από το Συμβούλιο 

των Διοικητών της, πραγματοποίησε τις 

πρώτες της παρεμβάσεις για τη χρημα

τοδότηση επενδύσεων προτεραιότητας 

στην Ουγγαρία και την Πολωνία, και 

προσέφερε την αρωγή της για την 

έναρξη λειτουργίας της ΕΤΑΑ. Η δραστη

ριότητα της Τράπεζας αναμένεται να 

επεκταθεί προσεχώς στην Τσέχικη και 

Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, 

τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, βάσει 

των αποφάσεων που ελήφθησαν τον 

Φεβρουάριο και τον Απρίλιο 1991 (βλ. έν

θετο, σελ. 18). 
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H υλοποίηση της ενιαίας αγοράς 
^ I ^ προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελε-

σματικών υποδομών στο χώρο των 
επικοινωνιών: κατά την περίοδο 

1986-1990, η Τράπεζα χορήγησε 9,9 δισεκατομ
μύρια για έργα στον τομέα των μεταφορών 
(φωτογραφία 1: αυτοκινητόδρομος Α40, στη 
Γαλλία, από τον οποίο διέρχεται η κίνηση προς 
τη σήραγγα του Λευκού Όρους). 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ουσια
στικό στοιχείο του παραγωγικού τομέα της Κοι
νότητας. Το 1990, 7 500 περίπου MME χρηματο
δοτήθηκαν μέσω συνολικών δανείων (φωτογρα
φίες 2 και 3: βιομηχανικές και ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις στα νέα ανατολικά Länder της 
Γερμανίας). 

Στο πλαίσιο της δράσης της υπέρ του περιβάλ
λοντος και της ποιότητας ζωής, η Τράπεζα χο
ρήγησε το 1990 άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων, 
για την προστασία και τη διαχείριση των υδατι
κών πόρων στην Κοινότητα (φωτογραφία 4). 
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H ΤΡΑΠΕΖΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Υπογραφείσες δα

νειστικές συμβά

σεις: Το 1990, η 

Τράπεζα υπέγραψε 

δανειστικές συμβά

σεις συνολικού ύψους 12 680,5 εκατομμυ

ρίων, από τα οποία τα 12656,9 εκατομ

μύρια αφορούσαν χορηγήσεις από τους 

ιδίους της πόρους (συμπεριλαμβανομέ

νης μιας εγγύησης ύψους 52,5 εκατομμυ

ρίων) και τα 23,6 εκατομμύρια χορηγή

σεις από τους πόρους του ΝΚΜ. 9385  

εκατομμύρια χορηγήθηκαν υπό μορφή 

ατομικών δανείων, ενώ 3295,5 εκατομ

μύρια αφορούσαν συνολικά δάνεια, που 

η Τράπεζα συνομολόγησε με μεσολα-

βούντες φορείς για τη χρηματοδότηση 

μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβου

λιών (βλ. ένθετο, σελ. 25). 

Χορηγηθείσες χρηματοδοτήσεις: Γ:α 

μια καλύτερη απεικόνιση της επιχειρη

σιακής πλευράς της δραστηριότητας της 

Τράπεζας, η ανάλυση των παρεμβά-

σεών της κατά τομέα και κατά στόχο, 

που ακολουθεί παρακάτω, αφορά τα 
ατομικά δάνεια (9385 εκατομμύρια) και 

τις πιστώσεις που διατέθηκαν από τα εκ
κρεμή συνολικά δάνεια κατά τη διάρκεια 

της χρήσης (8 445 πιστώσεις, συνολικού 

ύψους 2 860,7 εκατομμυρίων). Έτσι, το 
ύψος των χρηματοδοτήσεων που πραγ

ματοποίησε η Τράπεζα κατά το 1990 στο 

εσωτερικό της Κοινότητας ανέρχεται σε 

12245,7 εκατομμύρια, έναντι 11265,9  

εκατομμυρίων το 1989. Από το ποσό 
αυτό, 12174,2 εκατομμύρια προέρχο

νταν από τους ιδίους πόρους της Τράπε

ζας και 71,5 εκατομμύρια από τους πό

ρους του ΝΚΜ. 

Κατανομή κατά τομέα 

Η κατανομή κατά τομέα των ατομικών 

δανείων και των πιστώσεων από εκ

κρεμή συνολικά δάνεια, που χορηγήθη

καν κατά τη διάρκεια της χρήσης, αφήνει 

να διαφανεί μια αισθητή άνοδος των 

χρηματοδοτήσεων έργων υποδομής 

στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και 

της διαχείρισης των υδατικών πόρων, 

καθώς και των χρηματοδοτήσεων βιομη

χανικών επενδύσεων, και μια κάμψη των 

παρεμβάσεων στον ενεργειακό τομέα. 

Όσον αφορά τα έργα υποδομής 

(6 032,8 εκατομμύρια ή 49% του συνόλου 

της δραστηριότητας, έναντι 5 207,1 εκα

τομμυρίων και 46% το 1989), 2 807,5 εκα

τομμύρια κατευθύνθηκαν στον τομέα 

των μεταφορών — κυρίως για αερολιμέ

νες, για την ενίσχυση αεροπορικών στό

λων, για αυτοκινητοδρόμους και για σι

δηροδρομικές συνδέσεις —, ενώ 1 710,3  

εκατομμύρια διατέθηκαν για τηλεφωνικά 

δίκτυα και για συστήματα τηλεπικοινω

νιών μέσω υπερατλαντικών καλωδίων 

και δορυφόρων. 

Εξάλλου, 1281,9 εκατομμύρια διατέθη

καν για έργα διαχείρισης των υδατικών 

πόρων και των αποβλήτων, και 233,2  

εκατομμύρια για άλλα έργα υποδομής 

(πολεοδομικά προγράμματα και μικρά 

έργα πραγματοποιούμενα από οργανι

σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης). 

Στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και τη 

γεωργία, οι χρηματοδοτήσεις ανήλθαν 

σε 4 631 εκατομμύρια (38% του συνόλου), 

έναντι 4152,4 εκατομμυρίων (36%) το 

Χορηγήσεις κατά το 1990  

Κατανομή κατά τομέα 
(σε εκατομ. Ecu) 

5000 

4000 -

3 000-

2 000-

'Ί ιπι 

1989. Τα ατομικά δάνεια που χορηγήθη

καν στο βιομηχανικό τομέα (2 055,4 εκα

τομμύρια) αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα 

επενδύσεων, κυρίως στους κλάδους της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροναυπη

γικής, της χημείας — ιδιαίτερα των πε

τροχημικών — και της βιομηχανίας χάρ

του. 

Στον τομέα των υπηρεσιών (224 εκατομ

μύρια), τα δάνεια αφορούσαν κυρίως 

προηγμένες υπηρεσίες πληροφόρησης 

και τουριστικές επενδύσεις (ξενοδοχεία 

και πάρκα αναψυχής). 

Εξάλλου, 8 018 πιστώσεις (2 280,1 εκα

τομμύρια) διατέθηκαν από εκκρεμή συ

νολικά δάνεια, για μικρομεσαίες επενδυ
τικές πρωτοβουλίες στη βιομηχανία 

(1 895,9 εκατομμύρια) και τις υπηρεσίες 

(402,1 εκατομμύρια), καθώς και για γε
ωργικές ή αλιευτικές δραστηριότητες 

(53,5 εκατομμύρια) (βλ. επίσης ένθετο, 

σελ. 34). 

Οι χρηματοδοτήσεις στον ενεργειακό 

τομέα ανήλθαν σε 1 581,9 εκατομμύρια 

I Ενέργεια IM Μεταφορές 

I Τηλεττικοινωνίες — Λοιπές υποδομές 

Βιομηχανία. Γεωργία. Υπηρεσίες 
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(13% του οτυυόλου), έναντι 1 906,4 εκα

τομμυρίων (17%) το 1989, και αφορού

σαν κυρίως την αξιοποίηση κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων και τη μεταφορά και 

διανομή φυσικού αερίου (748,3 εκατομ

μύρια), την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ

γειας και την εγκατάσταση δικτύων υψη

λής και μέσης τάσης (721,7 εκατομμύ
ρια). 

Οι ενισχύσεις της Τράπεζας συνέβαλαν 

στη χρηματοδότηση (κατά το 1/4 του συ

νολικού κόστους, κατά μέσον όρο) επεν

δύσεων, των οποίων το συνολικό ύψος 

εκτιμάται, με βάση τα διαθέσιμα προϋ

πολογιστικά στοιχεία, σε 48 εκατομμύρια 
περίπου. 

Το 55% περίπου του συνόλου των επεν

δύσεων αυτών αφορούσε τον ιδιωτικό 

τομέα. Οι επενδύσεις στους τομείς της 

βιομηχανίας και των υπηρεσιών ανήκαν 

στον ιδιωτικό τομέα κατά 90%, και εκεί

νες, ειδικότερα, που χρηματοδοτήθηκαν 

με πιστώσεις από συνολικά δάνεια, κατά 

100%. Στους τομείς της ενέργειας και των 

έργων υποδομής, το αντίστοιχο ποσο

στό ήταν 30%, ενώ, πριν μερικά χρόνια, 

τα δάνεια στους τομείς αυτούς αφορού

σαν κυρίως το δημόσιο τομέα. Αξιοσημεί

ωτη, επίσης, είναι η αύξηση του ποσο

στού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοί

κησης, των ιταλικών περιφερειακών αρ

χών, των αυτόνομων κοινοτήτων και των 

διαφόρων άλλων διοικητικών φορέων. 

που ήσαν δανειολήπτες ή αποδέκτες 

ενισχύσεων για ενεργειακά προγράμ

ματα και έργα υποδομής (οι φορείς αυ

τοί απορρόφησαν το 1/4 περίπου των 

σχετικών χρηματοδοτήσεων). 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, υπολο

γίζεται ότι, συνολικά, οι επενδύσεις που 

χρηματοδοτήθηκαν στους τομείς της 

βιομηχανίας και των υπηρεσιών θα μπο

ρούσαν να συμβάλουν άμεσα στη δημι

ουργία 36 000 μόνιμων θέσεων εργασίας, 

τα 2/3 των οποίων στις λιγότερο ευνοη

μένες περιοχές. Τα 4/5 των θέσεων αυ

τών αναμένεται να δημιουργηθούν από 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Πίνακας 2: Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1990 

(ατομικά δάνεια και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

Κατανομή κατά χώρα και τομέα 

Βέλγιο 
Δανία 

Γ ερμανία 

Ελλάς 
Ισπανία 

Γαλλία 
Ιρλανδία 

Ιταλία 

Λουξεμβούργο 

Κάτω Χώρες 

Πορτογαλία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Λοιπές (ή 

Σύνολο 

Σύνολο Μομικσ δάνεια 

114,9 

537,3 

948,1 

157,3 

1 764,0 

1 524,1 

197.0 

3 871,8 

11,8 

237,3 

829.1 

1 827,9 

225,1 

12 245,7 

6,0 

474.1 

446.2 

110,4 

1531,3 

941,9 

191,7 

2 804,4 

11,8 

180.2 

671.3 

1 790,7 

225,1 

Πιστώσεις από 
συνολικά δάνεια 

9 385,0 

108,9 

63,2 

501,9 

46,9 

232.7 

582,3 

5,3 

1 067,5 

57.1 

157.8 

37.2 

2860,7 

Βιομηχανία 
Υπηρεσίες 

Γεωργία 

108,9 

63,2 

662,9 

38,6 

572,0 

660,8 

5,3 

1 573,8 

11,8 

70,2 

343,6 

519,8 

4 631,0 

(σεεκατομ. Ecu) 

Ενέργεια 

81,2 

49,9 

46,9 

187,7 

38,8 

764,4 

98,1 

225,2 

89,8 

1 581,9 

Τομέας 

Υποδομές 

6,0 

392,9 

235,2 

71,9 

1 004,3 

824,5 

191,7 

1 533,6 

167,0 

387,4 

1 082,9 

135,4 

(') Χορηγήσεις εξομοιούμενες με χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας (βλ. σημείωση για τον αναγνώστη, αριβ. 5δ, 

6 032,8 

σελ. 107). 
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Η τεχνική των συνολικών δανείων επιτρέπει στην Τράπεζα να 

συμβάλλει στη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και με

σαίου μεγέθους τις οποίες, για πρακτικούς λόγους, δεν θα ήταν 

δυνατό να χρηματοδοτήσει μέσω ατομικών δανείων. Η Τράπεζα 

εφάρμοσε την τεχνική αυτή για πρώτη φορά το 1968, προκειμέ

νου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρή

σεων. Έκτοτε, το φάσμα εφαρμογής των συνολικών δανείων δι

ευρύνθηκε σταδιακά, προσαρμοζόμενο στην εξέλιξη της ζήτη

σης και τη διαφοροποίηση των κοινοτικών πολιτικών. Η τεχνική 

αυτή επιτρέπει στην Τράπεζα να ενισχύει τις μικρομεσαίες 

επενδυτικές πρωτοβουλίες με αποκεντρωτικό τρόπο, ανοίγο

ντας όρια πιστώσεων σε ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς, 

που λειτουργούν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και οι 

οποίοι διαθέτουν τους πόρους αυτούς σε συμφωνία με την 

Τράπεζα και με βάση τα τεχνικοοικονομικά πις κριτήρια ('). 

* 
* * 

Η Τράπεζα διευρύνει διαρκώς τη συνεργασία της με το τραπε

ζικό σύστημα. Το 1990, διατηρούσε σχέσεις με 100 περίπου χρη

ματοδοτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες, σε 11 χώρες. Τα 

συνολικά δάνεια που συνομολόγησε κατά το 1990 ανήλθαν σε 

ύφος 3 295 εκατομμυρίων (έναντι 3173,5 εκατομμυρίων το 

1989), σημειώνοντας, ύστερα από μια περίοδο ταχείας ανόδου, 

σχετική κάμψη ως ποσοστό επί της συνολικής δραστηριότητάς 

της (26%). 

Τα συνολικά δάνεια καλύπτουν συνήθως πολλαπλούς τομείς 

και στόχους. Συγκεκριμένα, αφορούν: 

— στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, μικρομεσαίες επιχειρή

σεις στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών (ιδίως του 

τουρισμού) και της γεωργίας, καθώς και μικρά έργα υποδομής, 

— έξω από τις περιοχές αυτές, επενδύσεις μικρρμεσαίων βιο

μηχανικών επιχειρήσεων. 

— ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση, μικρομεσαίες 

επενδυτικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην εισαγωγή ή 

την ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας, επενδύσεις που αντα

ποκρίνονται στους κοινοτικούς στόχους σε θέματα ενέργειας 

και προστασίας του περιβάλλοντος και, σε μικρότερο βαθμό, 

έργα υποδομής κοινοτικού ενδιαφέροντος στον τομέα των με

ταφορών. 

Ας σημειωθεί ότι, με την προοπτική της ενιαίας αγοράς, ορισμέ

νες συμβάσεις συνολικών δανείων προβλέπουν τη δυνατότητα 

χρηματοδοτικής παρέμβασης του ενδιάμεσου φορέα σε όλα τα 

κράτη μέλη της Κοινότητας. 

Τα συνολικά δάνεια που συνομολογήθηκαν το 1990 από πό

ρους του ΝΚΜ IV, για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επεν

δύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανέρχονται σε ύψος 

23,6 εκατομμυρίων. 

Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια, που υπογράφηκαν κατά το 

1990 ή παλαιότερα (ο χρόνος απορρόφησης των συνολικών 

δανείων είναι συχνά αρκετά μεγάλος), διατέθηκαν στη διάρκεια 

της χρήσης 8 445 πιστώσεις, συνολικού ύψους 2 860,7 εκατομ

μυρίων, έναντι 8 194 πιστώσεων, ύψους 2 805,2 εκατομμυρίων 

το 1989. Η κατά χώρα κατανομή των πιστώσεων προς τις μικρο

μεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζεται στον πίνακα 9, σελ. 34, ενώ 

η κατανομή τους κατά περιφέρεια και στόχο παρουσιάζεται 

στους πίνακες Ζ έως I (σελ. 97 έως 101). 

(') Επειδή η απορρόφηση των συνολικών δανείων μπορεί να γίνει σταδιακά σε 

περισσότερες της μιας χρήσεις, υπάρχει διαφορά μεταξύ του ύψους των συνο
λικών δανείων που συνομολογήθηκαν το 1990 και του ύψους των πιστώσεων 

που διατέθηκαν μέσα στον ίδιο χρόνο. Εξάλλου, δεδομένου ότι πολλά συνολικά 
δάνεια αφορούν πολλαπλούς τομείς και στόχους, η αναλυτική παρουσίαση 
των πιστώσεων που χορηγούνται από αυτά επιτρέπει να φανούν οι τομείς 

στους οποίους ανήκουν οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις και οι στόχοι στους 

οποίους ανταποκρίνονται. 
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Ανάλυση κατά κοινοτικό στόχο 

Ot επενδύσεις που χρηματοδοτούνται 

από την Τράπεζα πρέπει να συμβάλ

λουν στην επίτευξη ενός ή περισσότε

ρων στόχων, ανταποκρινόμενων στις κα

τευθύνσεις που ορίζονται από το άρθρο 

130 της Συνθήκης της Ρώμης ή στις κοι

νοτικές πολιτικές που έχουν θεσπισθεί 
μέχρι σήμερα. Η παρουσίαση που ακο

λουθεί, φωτίζει διαδοχικά τις διάφορες 

πλευρές της δραστηριότητας της Τράπε
ζας Γ). 

6000 

4000 

2000 

86 87 88 89 90 

Περιφερειακή ανά-

τττυξη: τα ατομικά 

δάνεια και οι πι

στώσεις από συνο

λικά δάνεια για 
επενδύσεις που συμβάλλουν στην ενί

σχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, 

ανήλθαν σε συνολικό ύψος 7 439,5 εκα

τομμυρίων (έναντι 7 017,8 εκατομμυρίων 

το 1989) και αντιπροσώπευαν το 61%  

των χρηματοδοτήσεων από ιδίους πό

ρους της Τράπεζας. 

Στο πλαίσιο της δράσης των διαρθρωτι

κών ταμείων, η Τράπεζα έλαβε μέρος 

στην κατάρτιση των ενδεικτικών προ

γραμμάτων χρηματοδότησης των κοινο

τικών πλαισίων στήριξης, καθώς και 

στην προετοιμασία πολλών λειτουργι

κών προγραμμάτων, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ένας επιτυχής συνδυασμός 

δανείων και επιχορηγήσεων. 

(') Επειδή ορισμένα οπό το χρημοτοδοτηθέντο σχέ

διο αντοποκρινονται σε περισσότερους του ενός κοι

νοτικούς στόχους, το ποσά που πορουσιάζοντοι, 

ιδίως στους πίνακες, δεν είναι οθροίσιμο. 

Πίνακας 3: Περιφερειακή ανάπτυξη 

Σύνολο 
Ατομικά 
δάνεια 

Πιστώσεις από 
συνολικά δάνεια 

σε εκατομ. 
Ecu 

σε εκατομ. 
Ecu 

σε εκατομ. 
Ecu Αριθμός 

Σύνολο 7 439,5 5 733,4 1 706,1 5 201 

Κατανομή κατά χώρα 
Βέλγιο 57,2 — 57,2 32 
Δανία 284,1 254,6 29,5 45 
Γερμανία 410,2 132,3 277,9 217 Ελλάς 157,3 110,4 46,9 78 
Ισπανία 1 006,8 843,9 162,9 459 
Γαλλία 1125,6 709,2 416,5 2144 
Ιρλανδία 197,0 191,7 5,3 6 
Ιταλία 2 360,4 1 844,6 515,8 1586 
Λουξεμβούργο 11,8 11,8 — 
Κάτω Χώρες 39,6 18,3 21,3 15 
Πορτογαλία 829,1 671,3 157,8 595 
Ηνωμένο Βασίλειο 960,5 945,4 15,1 24 
Κατανομή κατά τομέα 
Ενέργεια 794,8 747,6 47,2 34 
Μεταφορές 1 685,2 1 489,0 196,2 124 
Τηλεπικοινωνίες 1 574,9 1 574,9 — 
Υδραυλικά έργα 719,4 628,2 91,2 154 
Λοιπές υποδομές 180,1 97,6 82,6 55 
Βιομηχανία, γεωργία 2 169,3 1 170,9 998,4 3 640 
Υπηρεσίες 315,7 25,3 290,5 1 194 

Όσον αφορά τα δάνεια της Τράπεζας, 

6,6 δισεκατομμύρια περίπου (σχεδόν τα 

9/10 του συνολικού ύψους των ενισχύ-

σεών της υπέρ της περιφερειακής ανά

πτυξης) αφορούσαν επενδύσεις στις πε

ριοχές στις οποίες συγκεντρώνεται η 

δράση των διαρθρωτικών ταμείων της 

Κοινότητας: 3,4 δισεκατομμύρια περίπου 

διατέθηκαν για τον στόχο αριθ. 1, 2,9 δι

σεκατομμύρια για τους στόχους αριθ. 2  

και 5β, και 330 εκατομμύρια για επενδύ

σεις που εντάσσονται στα πλαίσια δια

φόρων άλλων κοινοτικών δράσεων 

(ιδίως των Μεσογειακών Ολοκληρωμέ

νων Προγραμμάτων). 

Στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, το 

56% των παρεμβάσεων αφορούσε έργα 

υποδομής (4 159,6 εκατομμύρια), κυρίως 

για την ενίσχυση των τηλεπικοινωνιών 

και των δικτύων εξυπηρέτησης περιφε
ρειακών περιοχών. 

Οι χρηματοδοτήσεις στους τομείς της 

βιομηχανίας, των υπηρεσιών και της γε

ωργίας ανήλθαν σε 2 485 εκατομμύρια —  

από τα οποία 1 288,9 εκατομμύρια αφο

ρούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις —  

ενώ για ενεργειακά προγράμματα διατέ

θηκαν 794,8 εκατομμύρια. 
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Πίνακας 4; Περιφερειακή ανάπτυξη και δράση των διαρθρωτικών ταμείων 

1989 1990 Σύνολο 

Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 
από ιδίους πόρους 

12 174,2 23 194,2 (σε εκατομ. Ecu) 11 020,0 12 174,2 23 194,2 

από τα οποία περιφερειακή ανάπτυξη 
7 439,5 14 457,3 (σε εκατομ. Ecu) 7 017,8 7 439,5 14 457,3 

% του συνόλου 64 61 62 

Κατανομή των χρηματοδοτήσεων 
περιφερειακού ενδιαφέροντος (%) 

89 Περιοχές κοινοτικών δράσεων 89 89 89 

Περιοχές δράσης των διαρθρωτικών ταμείων 84 84 84 

από τα οποία: στόχος αριθ. 1 48 46 47 

στόχοι αριθ. 2 και 5β 36 38 37 

Περιοχές ειδικών δράσεων 5 5 5 

Λοιπές (περιοχές που λαμβάνουν επιπρόσθετα 
κρατικές ενισχύσεις και έργα που αφορούν 

11 11 11 περισσότερες της μιας περιφέρειες) 11 11 11 

Οι επενδύσεις στη χρηματοδόπηση των 

οποίων συνέβαλε η Τράπεζα, καλύπτον

τας από 20 έως 50% του κόστους ανά

λογα με το έργο, αντιπροσώπευαν το 

4,9% του συνόλου των επενδύσεων στην 

Κοινότητα. Το σωρευτικό ύψος των ατο

μικών δανείων και των πιστώσεων από 

συνολικά δάνεια αντιπροσώπευε το 1,2%  

περίπου των ακαθάριστων επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου. Το ποσοστό αυτό 

ήταν αισθητά υψηλότερο για τις λιγό

τερο ευημερούσες χώρες ή περιφέρειες 

που υπάγονται στον στόχο αριθ. 1 της 

δράσης των διαρθρωτικών ταμείων: της 

τάξης του 3,9% στο ιταλικό Μετζοτζιόρνο 

(Ιταλία: 2,3%), 6,5% στην Πορτογαλία, 

3,1% στην Ιρλανδία, 1,8% στην Ισπανία 

και 1,6% στην Ελλάδα. 

LxilU 
86 67 86 89 90 

Κοινοτικές υποδο

μές: τα μεγάλα 

προγράμματα υπο

δομής, που εκτε

λούνται τα τελευ

ταία χρόνια και τα οποία συνδέονται κυ

ρίως με την προοπτική ολοκλήρωσης 

της ενιαίας αγοράς και με τις ανάγκες 

μιας ισόρροπης περιφερειακής ανά

πτυξης, συνετέλεσαν σε μεγάλο βαθμό 

στη διατήρηση μιας έντονης ζήτησης 

χρηματοδοτήσεων για έργα υποδομής 

κοινοτικού ενδιαφέροντος στον τομέα 

των επικοινωνιών. Σημειώνοντας στα

θερή άνοδο, τα δάνεια στον τομέα αυτό 

έφθασαν το 1990 στα 3 117,1 εκατομμύ

ρια, έναντι 2 676,9 εκατομμυρίων το 1989,  

1 727,6 εκατομμυρίων το 1988 και 680,8  

εκατομμυρίων το 1987. 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων για τη βελ

τίωση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

ανήλθαν σε ύψος 1 335,5 εκατομμυρίων 

και αφορούσαν την ενίσχυση των εγκα-

Πίνακας 5: Έργα υποδομής 
κοινοτικού ενδιαφέροντος 

σε εκατομ. 
Ecu 

Σύνολο 3117,1 (*) 

Μεταφορές 1 775,3 

Σιδηροδρομικές 564,1 

Οδικές 292,6 

Θαλάσσιες 36,4 

Εναέριες 872,2 

υποδομές αερολιμένων 98,6 

αγορά αεροσκαφών 773,6 

Συνδυασμένες 9,9 

Τηλεπικοινωνίες 1 335,5 

Κλασσικά δίκτυα 1 052,0 

Δορυφόροι και διεθνή καλώδια 283,5 

Λοιπά έργα υποδομής 6,3 

(') Από τα οποία 12,9 εκατομμύρια με τη μορφή 
πιστώσεων σττό συνολικά δάνεια. 

ταστάσεων που είναι αναγκαίες για τις 

διεθνείς τηλεφωνικές συνδέσεις στην 

Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την 

Ιρλανδία, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασί

λειο, καθώς επίσης την τοποθέτηση ενός 

υπερατλαντικού καλωδίου οπτικών ινών 

μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολι
τειών, και τη συνέχιση του προγράμμα

τος επικοινωνιών μέσω δορυφόρων, του 

Inmarsat. 

Οι χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων 

υποδομής στους τομείς των οδικών και 

σιδηροδρομικών μεταφορών ανήλθαν σε 

856,7 εκατομμύρια και αφορούσαν οδι

κούς άξονες και αυτοκινητόδρομους στη 

Γαλλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, 

μεγάλα έργα, όπως η γέφυρα του Μεγά

λου Βελτ και η σήραγγα της Μάγχης, και 
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τμήματα του ευρωπαϊκού δικτύου τρέ

νων μεγάλης ταχύτητας, καθώς επίσης 

σταθμούς συνδυασμένων μεταφορών. 

Σημαντικό μέρος των χρηματοδοτήσεων 

αφορούσε τη στήριξη της επενδυτικής 

προσπάθειας που έχουν αναλάβει οι 

κοινοτικές αεροπορικές εταιρείες, με 

στόχο την ανανέωση των στόλων τους 

και την προσαρμογή τους στην εξέλιξη 

της εναέριας κυκλοφορίας. Πολλές από 

τις εταιρείες αυτές ενισχύθηκαν με δά

νεια της Τράπεζας, συνολικού ύψους 

773,6 εκατομμυρίων, τα οποία κάλυψαν 

την αγορά αεροσκαφών κατασκευασμέ

νων στην Ευρώπη — συχνά με χρηματο

δοτήσεις της Τράπεζας — ή εκτός Ευρώ

πης. Παράλληλα, η Τράπεζα χρηματο

δότησε επενδύσεις για την ενίσχυση της 

δυναμικότητας αερολιμένων, στη Γερμα-

νία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, κα

θώς και για τη βελτίωση του ελέγχου και 

της ασφάλειας του εναέριου χώρου (98,6  

εκατομμύρια). 

Τέλος, με δάνεια ύψους 36,4 εκατομμυ

ρίων περίπου, η Τράπεζα συνέβαλε στη 

χρηματοδότηση λιμενικών έργων στη 

Βαρκελώνη, το Λιβούρνο και τη Λα Σπέ-
τζια. 

* * * 

Προστασία του πε

ριβάλλοντος; η αυ

ξανόμενη σημασία 

που δίδεται στην 

προστασία του πε
ριβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσι

κών πόρων, έχει οδηγήσει σε έντονη 

επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα 

αυτό. Οι σχετικές χρηματοδοτήσεις της 

Τράπεζας σημείωσαν νέα άνοδο το 1990,  

φθάνοντας στα 2196,2 εκατομμύρια 

(έναντι 1 728 εκατομμυρίων το 1989).  

Από το ποσό αυτό, 312,2 εκατομμύρια 
διοχετεύθηκαν, μέσω συνολικών δα

νείων, σε 360 περίπου μικρομεσαίες 

επενδυτικές πρωτοβουλίες οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρή

σεων, στη Γερμανία, την Ιταλία και τη 

Γαλλία. Περισσότερες από τις μισές χρη

ματοδοτήσεις υπέρ του περιβάλλοντος 

κατευθύνθηκαν στις λιγότερο ευνοημέ

νες περιοχές της Κοινότητας. 

Εξάλλου, πάνω από το 50% των χρημα

τοδοτήσεων στον τομέα αυτό (1 222,3 

εκατομμύρια) κατευθύνθηκε σε προ

γράμματα συλλογής και καθαρισμού 

των λυμάτων ή βελτίωσης της ποιότητας 

του νερού, κυρίως στην Ιταλία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο — όπου επρόκειτο 

συχνά για μεγάλα προγράμματα που 

Παροχή ύδατος και αυοχέτευση: 
χορηγήσεις κατά την -περίοδο 1986-1990 

H Παροχή ύδατος 

• Αποχέτευση 

Α Διαχείριση των αστικών υδάτων 
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αφορούν εκτεταμένες υδρολογικές λεκά

νες —, και σε έργα αποχέτευσης των 

αστικών λυμάτων, στην Ελλάδα, την Ιρ

λανδία, τη Δανία και τη Γερμανία. 

Στον ίδιο τομέα, χρηματοδοτήθηκαν επί

σης εγκαταστάσεις για τη μείωση των 

απαερίων ανθρακικών σταθμών, μονά

δων καύσης των απορριμάτων και διυλι

στηρίων, καθώς και για τον περιορισμό 

των αποβλήτων βιομηχανικών μονάδων, 

ενώ πολλές ενισχύσεις χορηγήθηκαν για 

έργα συλλογής και επεξεργασίας των 

ΤΟ ΝΕΡΟ 
Το πόσιμο νερό αρχίζει, άραγε, να γίνεται αγαθό σπάνιο και 

ακριβό; Το ερώτημα αυτό τίθεται πλέον ευρέως, ύστερα από 

δύο χρόνια κατά τα οποία, οι περισσότερες περιοχές της Ευρώ

πης, γνώρισαν βροχοπτώσεις κάτω του μέσου όρου και θερινές 

περιόδους ξηρές και θερμές. 

Οι δυσκολίες εφοδιασμού, τα υψηλά, μερικές φορές, επίπεδα 

συγκέντρωσης ρύπων, η άνοδος του κόστους επεξεργασίας, εί

ναι προβλήματα που ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης συ

νειδητοποίησε απότομα, την ίδια στιγμή που οι καταναλωτικές 

συνήθειες οδηγούν συχνά σε αλόγιστη χρήση του νερού, ενώ οι 

σχετικές νομοθετικές διατάξεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινο

τικό επίπεδο, τείνουν να γίνουν αυστηρότερες. Οι δημόσιες αρ

χές και οι εταιρείες παροχής ύδατος είχαν συνειδητοποιήσει 

αυτά τα προβλήματα πολύ ενωρίτερα. Σε ορισμένες χώρες, δη

μιουργήθηκαν φορείς για τη διαχείριση των υδρολογικών λεκα

νών ήδη από τη δεκαετία του '60 και, κατά την τελευταία εικο

σαετία, έχουν καταβληθεί σημαντικές επενδυτικές προσπά

θειες. 

Από εκείνη, ήδη, την εποχή, η Τράπεζα συνέβαλε στη χρηματο

δότηση έργων παροχής ύδατος στις λιγότερο ευνοημένες πε

ριοχές της Κοινότητας, ώστε να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις 

για την οικονομική τους ανάπτυξη. Η Τράπεζα διεύρυνε τη 

δράση της αυτή από τη δεκαετία του '80, λαμβάνοντας υπόψη 

τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδατικών πό

ρων για τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Οι χο

ρηγήσεις που πραγματοποίησε κατά την τελευταία πενταετία, 

για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα του νερού, 

ανέρχονται σε συνολικό ύψος 4 240 εκατομμυρίων. 

Η ανάγκη να διαθέτει ο πληθυσμός της Κοινότητας επάρκεια 

πόσιμου νερού, που να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές τις 

.οποίες ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες, οδήγησε στη χρηματοδό

τηση έργων τοπικής ή, συχνά, περιφερειακής κλίμακας, με αντι

κείμενο την αξιοποίηση, τον έλεγχο, την επεξεργασία και τη 

διανομή των υπαρχόντων επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων 

— κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, 

την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτο

γαλία. 

Τις περισσότερες φορές, η ενίσχυση της παροχής ύδατος συμ

βάδιζε με την εφαρμογή ενός προγράμματος εξυγίανσης της 

σχετικής περιοχής, που περιλάμβανε δίκτυα συλλογής και 

σταθμούς επεξεργασίας. Η συμμετοχή της Τράπεζας στη χρη

ματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων αυξάνεται διαρκώς (οι 

σχετικές χορηγήσεις της κατά την τελευταία πενταετία υπερ

βαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια). Ορισμένα από τα προγράμματα 

αυτά αφορούν μεγάλες υδρολογικές λεκάνες, όπως του Τά

μεση, του Σέβερν και του Τρεντ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, του Pio  

Σεγκούρα και του Νέρβιον, στην Ισπανία, του Πάδου, του Άρνου 

και του Τίβερη, στην Ιταλία. Άλλα αφορούν περιοχές όπου η 

συγκέντρωση των πηγών ρύπων έχει φθάσει σε κρίσιμο επί

πεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει εγκα

ταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων σε πολυάριθ

μες αστικές περιοχές (Κολωνία, Έσμττγιερ, Μπίρμιγχαμ, Γιορκ, 

Μπράντφορτ, Σέφηλντ, Δουβλίνο, Κορκ, Λισσαβώνα, Κόρδοβα, 

Μπιλμπάο). 

Στις νότιες περιοχές της Ευρώπης υπάρχουν επιπρόσθετες δυ

σκολίες, λόγω του κλίματος, της υψηλής τουριστικής κίνησης 

κατά τη θερινή περίοδο, και των σοβαρών περιβαλλοντικών 

προβλημάτων της Μεσογείου, για τα οποία υπάρχει επείγουσα 

ανάγκη λήψης μέτρων (βλ. Ετήσια έκθεση 1989, σελ. 16-17). Η 

Τράπεζα συνέβαλε σημαντικά στη χρηματοδότηση επενδύσεων 

στις περιοχές αυτές, και ιδίως στη Μασσαλία, το Βόλο, τη Θεσ

σαλονίκη, την Αθήνα, τη Βαρκελώνη, τη Νεάπολη, τη Ρώμη, την 

Τεργέστη, καθώς επίσης στις παράκτιες ζώνες της Καταλωνίας, 

του Βένετο, της Λιγυρίας, των Μάρκες και των Αβρουζίων, και 

στην Κρήτη. Παράλληλα, στο πλαίσιο των συμφωνιών σύνδε

σης, πραγματοποίησε παρεμβάσεις σε πολλές από τις νότιες 

μεσογειακές χώρες, για την προώθηση μιας καλύτερης διαχεί

ρισης των υδατικών πόρων της μεσογειακής λεκάνης — ιδίως 

στο Αλγέρι, τη Λευκωσία, τη Μάλτα και σε πολυάριθμες παρά

κτιες πόλεις του Μαρόκου και της Τυνησίας. 

Η δράση αυτή της Τράπεζας ευθυγραμμίζεται με τη δράση που 

έχει αναλάβει σε συνεργασία με τη Διεθνή Τράπεζα και την Επι

τροπή, για την προστασία του περιβάιλλοντος στη Μεσόγειο, 

στα πλαίσια των προγραμμάτων ΜΕΤΑΡ και MEDSPA. 
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στερεών αποβλήτων. Η Τράπεζα χρημα

τοδότησε εξάλλου την αγορά αεροσκα

φών για την καταπολέμηση των δασι

κών ττυρκαγιών στην Ισπανία, έργα προ

στασίας των δασών και αναδάσωσης, 

καθώς και διάφορα έργα υποδομής. 

Τα άλλα έργα που χρηματοδοτήθηκαν 

αφορούσαν την αναβάθμιση του αστι

κού περιβάλλοντος — προγράμματα 

πολεοδομικής ανάπλασης (λιμενική συ

νοικία στη Βαρκελώνη, ιστορικά κέντρα 

της Φερράρα και του Τρέντο) ή επενδύ

σεις για τη βελτίωση της αστικής κυκλο

φορίας (κυρίως στο Λονδίνο, την Αθήνα, 

τη Λισσαβώνα και τη Βαρκελώνη). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά από τα 

χρηματοδοτηθέντα έργα, που συμβάλ

λουν στην επίτευξη άλλων στόχων, συμ-

Πίνακας 6: Περιβάλλον και πλαίσιο ζωής 

(σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο 
Ατομικά 
δάνεια 

Πιστώσεις από 
συνολικά δάνεια 

Σύνολο 2 196,2 1 884,0 312,2 

Περιβάλλον 1 932,9 1640,7 292,3 
Προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων 1 222,3 1 081,6 140,7 
Διαχείριση των αποβλήτων 146,7 107,0 39,7 
Καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 136,4 90,2 46,2 
Καταπολέμηση διαφόρων μορφών οχλήσεων 89,1 88,8 0,3 
Προστασία του εδάφους, αναδάσωση 6,7 6,7 — 
Διατήρηση της κληρονομιάς 331,8 266,5 65,3 
Πολεοδομικά έργα 263,3 243,3 20,0 
Πολεοδομική ανάπλαση 3,3 3,3 — 
Οδικά και συγκοινωνιακά δίκτυα 260,0 240,0 20,0 
ελαφρά μετρό και τραμ 134,6 134,6 — 

βάλλουν επίσης στην προστασία του πε

ριβάλλοντος και ότι η Τράπεζα ελέγχει 

πάντοτε, κατά την αξιολόγηση των επεν

δυτικών σχεδίων που της υποβάλλονται 

για χρηματοδότηση, την τυχόν ύπαρξη 

επιβλαβών για το περιβάλλον στοιχείων. 

* * * 

Ενεργειακοί στό

χοι: οι χρηματοδο

τήσεις επενδύσεων 

που ανταποκρίνο

νται στους ενεργει

ακούς στόχους της Κοινότητας ανήλθαν 

σε 1 476,9 εκατομμύρια, έναντι 1 719 εκα

τομμυρίων το 1989. Παρά την κάμψη 

που παρουσίασαν συνολικά οι παρεμ

βάσεις στον τομέα αυτό, διατηρήθηκαν 

στα επίπεδα του προηγούμενου χρόνου 

όσον αφορά την αξιοποίηση των κοιτα

σμάτων υδρογονανθράκων της Βόρειας 

Θάλασσας (στο βρετανικό, δανικό και 

νορβηγικό τομέα) και της Ιταλίας (516,3  

εκατομμύρια), καθώς και τα έργα με 

στόχο την ορθολογικότερη χρήση της 

ενέργειας (497 εκατομμύρια). 

Για την αξιοποίηση των εγχώριων πό

ρων, εκτός από τα προαναφερθέντα κοι-

Πίνακας 7 : Ενεργειακοί στόχοι 

(σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο 
Ατομικά 
δάνεια 

Πιστώσεις απά 
συνολικά δάνεια 

Σύνολο 1 476,9 1 360,8 116,2 

Εγχώριοι πόροι 666,5 666,5 
Υδροηλεκτρική ενέργεια 85,9 85,9 
Πυρηνική ενέργεια 64,4 64,4 
Υδρογονάνθρακες 516,3 516,3 — 

Διαφοροποίηση των εισαγωγών 313,5 313,5 
Φυσικό αέριο 193,8 193,8 
Άνθρακος 119,7 119,7 — 
Ορθολογική χρήση 497,0 380,9 116,2 
Γεωθερμική και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, 

116,2 

παραγωγή και διανομή θερμότητας 41,7 28,0 13,8 
Διασυνδέσεις δικτύων και διανομή ηλεκτρικής 

13,8 

ενέργειας 192,6 180,9 11,7 
Μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου 24,3 — 24,3 
Εξορθολογισμός της κατανάλωσης 167,3 101,0 66,3 
Καύση των απορριμμάτων, λοιπά 71,2 71,0 0,2 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ KAI ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 
Η ένταση που επικράτησε στις αγορές πετρελαίου στα μέσα 

του 1990 και κατά τη διάρκεια της κρίσης του Κόλπου, αναζω

πύρωσε τις ανησυχίες σχετικά με την κανονικότητα και το κό

στος του ενεργειακού εφοδιασμού της Κοινότητας. Ωστόσο, η 

κατάσταση το 1990 δεν ήταν ίδια με εκείνη που επικρατούσε το 

1973, την επαύριο της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης. Το πετρέ

λαιο κάλυπτε τότε το 61% της συνολικής ενεργειακής κατανά

λωσης της Κοινότητας, έναντι 10% είκοσι χρόνια ενωρίτερα. Το 

1989, το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί και πάλι, στο 44%.  

Πράγματι, η πολιτική που εφάρμοσε η Κοινότητα από το 1973,  

είχε ως στόχους την αύξηση των ενεργειακών επενδύσεων για 

τον περιορισμό της εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου, 

την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, τη διαφο

ροποίηση των εισαγωγών και την ορθολογική εκμετάλλευση 

των διαθέσιμων πόρων. Η προσπάθεια που κατέβαλαν όλα τα 

κράτη μέλη της Κοινότητας, από την εποχή της πρώτης πετρε

λαϊκής κρίσης, επέτρεψε να περιοριστεί σχεδόν κατά 25% σε 

όγκο η κατανάλωση πετρελαϊκών προϊόντων και να μειωθούν 

κατά 40% οι καθαρές εισαγωγές πετρελαίου. 

Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή χάρη στην αλλαγή της «ενεργει

ακής φυσιογνωμίας» της Κοινότητας. Η παραγωγή ηλεκτρισμού 

με χρήση πυρηνικής ενέργειας καλύπτει ήδη το 15% της κατα

νάλωσης στην Κοινότητα. Ο πετρελαϊκός πλούτος της Βόρειας 

Θάλασσας αξιοποιήθηκε και καλύπτει το 30% περίπου του εφο

διασμού των κρατών μελών σε πετρέλαιο. Χάρη στην κατα

σκευή σημαντικών δικτύων αγωγών, εξασφαλίστηκε ο εφοδια

σμός σε αέριο από απομακρυσμένες πηγές — ιδίως από τη Βό

ρεια Θάλασσα, τη Σοβιετική Ένωση και την Αλγερία. Τέλος, έγι

ναν προσπάθειες εξοικονόμησης ενέργειας, σε όλους τους το

μείς. Έτσι, το 1989, ύστερα από μια φάση έντονης οικονομικής 

ανάπτυξης, η κατανάλωση ενέργειας πλησίαζε στα 1 100 εκα

τομμύρια τόννους ισοδύναμου πετρελαίου, υπερβαίνοντας ελά

χιστα το επίπεδο του 1973. 

Η Τράπεζα υποστήριξε ευρύτατα τις επενδυτικές προσπάθειες 

που κατεβλήθησαν για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι σχε

τικές χορηγήσεις της από το 1973 έως το 1990 φθάνουν σε ύψος 

20,2 δισεκατομμυρίων περίπου. Από το ποσό αυτό, 7,4 δισεκα

τομμύρια διατέθηκαν για την αξιοποίηση των πόρων υδρογο

νανθράκων, καθώς και για τη μεταφορά, αποθήκευση και δια

νομή φυσικού αερίου, 6 δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη του 

τομέα της πυρηνικής ενέργειας και 5,7 δισεκατομμύρια για την 

προώθηση άλλων μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

και για δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Οι 

υπόλοιπες χορηγήσεις αφορούσαν την εκμετάλλευση στερεών 

καυσίμων, δίκτυα θερμότητας και έργα στον τομέα των ανανεώ

σιμων πηγών ενέργειας. 

Αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων 

— Η παραγωγή υδρογονανθράκων στη Βόρεια Θάλασσα αντι

στοιχεί επί του παρόντος στο ένα τρίτο περίπου των αναγκών 

της Δυτικής Ευρώπης. Η Τράπεζα συνέβαλε στην αξιοποίηση 

κοιτασμάτων στο βρετανικό και δανικό τομέα, αλλά και στο νορ

βηγικό, με δάνεια συνολικού ύψους 1 028 εκατομμυρίων, ενώ 

χρηματοδότησε επίσης ευρύτατα τα δίκτυα μεταφοράς πετρε

λαίου και, κυρίως, αερίου, που συνδέονται άμεσα με τα κοιτά

σματα αυτά (840 εκατομμύρια, από τα οποία τα 560 εκατομμύ

ρια χορηγήθηκαν στη Δανία). Επιπλέον, χορήγησε 100 περίπου 

εκατομμύρια, για αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου από κοι

τάσματα που βρίσκονται στα ανοιχτά των Κάτω Χωρών και της 

Ιρλανδίας. 
— Στην Ιταλία, αξιοποιήθηκαν πολυάριθμα μικρά κοιτάσματα, 

τόσο ενδοχώρια όσο και εξωχώρια. Τα δάνεια, συνολικού ύψους 

1 600 εκατομμυρίων, που έχουν χορηγηθεί προς τον σκοπό 

αυτό, μαρτυρούν την έντονη και διαρκή προσπάθεια που κατα

βάλλεται για την αξιοποίηση των φυσικών αυτών πόρων. 

Εφοδιασμός σε φυσικό αέριο 

Η Τράπεζα χρηματοδότησε δύο σημαντικά δίκτυα αγωγών αε

ρίου, που θα συμβάλουν στη διαφοροποίηση του ενεργειακού 

εφοδιασμού της Κοινότητας. Το ένα συνδέει την Αλγερία με την 

Ιταλία (541 εκατομμύρια), ενώ το δεύτερο επιτρέπει τη μετα

φορά φυσικού αερίου από τη Σοβιετική Ένωση στο γερμανικό, 

το γαλλικό και ιταλικό δίκτυο, κυρίως μέσω ενός αγωγού που 

διασχίζει τη Αυστρία (446 εκατομμύρια). 

Συνολικά, η Τράπεζα έχει χορηγήσει δάνεια ύψους 1 600 εκα

τομμυρίων για τη χρηματοδότηση δικτύων μεταφοράς, αποθή

κευσης και διανομής του εισαγόμενου αερίου, ιδίως στην Ιταλία 

και τη Γερμανία. 

Οι χορηγήσεις της για έργα διανομής φυσικού αερίου ανέρχο

νται σε 1 950 εκατομμύρια. Ας σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος των 

έργων αυτών συμβάλλει επίσης στην ορθολογικότερη χρήση 

της διαθέσιμης ενέργειας και έχει, επιπλέον, θετικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον. Στην Ιταλία, αλλά και στη Γ ερμανία, έχουν χο

ρηγηθεί μέσω συνολικών δανείων 364 εκατομμύρια, για τη χρη

ματοδότηση μικρών τοπικών δικτύων διανομής. 

Από το 1973 έως το 1989, η συμμετοχή του αερίου στην κοινο

τική κατανάλωση δεν έπαυσε να αυξάνεται, περνώντας από το 

12,5% στο 18,5%. Στο παρόν στάδιο, οι εισαγωγές από τη Σοβιε

τική Ένωση και την Αλγερία υπολογίζονται στο 70% περίπου 

του συνόλου των εισαγωγών από εξωκοινοτικές χώρες. 
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τάσματα, η Τράπεζα χρηματοδόπισε 

επίσης μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθ

μούς και εγκαταστάσεις εμπλουτισμού 

και επανεπεξεργασίας του ττυρηυικού 

καυσίμου. 

Τέλος, η Τράπεζα χορήγησε 313,5 εκα

τομμύρια για έργα που συντελούν στη 

διαφοροποίηση των εισαγωγών (σταθ

μοί ηλεκτροπαραγωγής που μπορούν 

να χρησιμοποιούν εισαγόμενο άνθρακα, 

δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου κλπ.). 

Αντετγωνιστικότη-

τα των επιχειρή

σεων: η προοπτική 

της έναρξης ισχύος 

της ενιαίας αγοράς 

αντικατοπτρίστηκε σε μια αισθητή άνοδο 

της ζήτησης χρηματοδοτήσεων, για έργα 

με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστι

κότητας των κοινοτικών επιχειρήσεων 

και την προώθηση της ολοκλήρωσής 

τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Δάνεια στον τομέα των υδρογονανθράκων κατά την περίοδο 1973-1990 

Αξιοποίηση κοιτασμάτων 

* αερίου 

• πετρελαίου 

Δίκτυα αγωγών 

αερίου 

πετρελαίου 

Οι σχετικές χρηματοδοτήσεις αυξήθηκαν 

έτσι από 1 014,4 εκατομμύρια σε 1 760,7  

εκατομμύρια, από τα οποία τα 163,7 εκα

τομμύρια αφορούσαν μικρού μεγέθους 

επενδύσεις που αναπτύσσουν προηγ

μένη τεχνολογία, σε διάφορους τομείς. 

Εξάλλου, το 1/4 περίπου των χρηματο

δοτήσεων αφορούσε επενδύσεις σε πε

ριοχές που λαμβάνουν ενισχύσεις στο 

πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης. 

Τα ατομικά δάνεια, για έργα μεγαλύτε

ρου μεγέθους, ανήλθαν σε 1 597 εκατομ

μύρια και κατευθύνθηκαν σε επτά χώ

ρες. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτήθη

καν αφορούσαν κυρίως την αυτοκινητο

βιομηχανία, την αεροναυπηγική, τα 

φαρμακευτικά προϊόντα, την παραγωγή 

χαρτοπολτού και τις προηγμένες υπηρε

σίες πληροφόρησης. 

Το 84% των δανείων αυτών αφορούσε 

επενδύσεις πραγματοποιούμενες μέσω 

της συνεργασίας επιχειρήσεων από πε

ρισσότερα του ενός κράτη μέλη, ή και με 

συμμετοχή, μερικές φορές, επιχειρή

σεων από τρίτες χώρες, ενώ το 62% αφο

ρούσε σχέδια εισαγωγής ή διάδοσης και

νοτόμων, για τον τομέα τους, τεχνικών ή 
μεθόδων. 

Ορισμένα από τα σχέδια που χρηματο

δοτήθηκαν, όχι μόνο είναι καρπός οικο

νομικής και βιομηχανικής συνεργασίας, 

αλλά, επιπλέον, περιλαμβάνουν επεν

δύσεις πραγματοποιούμενες σε περισ

σότερες της μιας χώρες. Αυτή είναι η πε

ρίπτωση του δικτύου αεροπορικών κρα

τήσεων "Amadeus", το οποίο θα καλύ

πτει το σύνολο της Ευρώπης και του 

οποίου ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα 

είναι εγκατεστημένος κυρίως στο Μό

ναχο, τη Νίκαια και τη Μαδρίτη. Είναι 

επίσης η περίπτωση των αεροσκαφών 

Airbus, τα διάφορα εξαρτήματα των 
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οποίων κατασκευάζονται σε περισσότε

ρες της μιας χώρες. Ιδιαίτερα το σχέδιο 

ανάπτυξης του μελλοντικού Airbus Α321, 

το οποίο υλοποιείται από ένα ευρω

παϊκό όμλο οικονομικού ενδιαφέροντος, 

περιλαμβάνει επενδύσεις έρευνας και 

ανάπτυξης πραγματοποιούμενες κυρίως 

σε βιομηχανικές μονάδες της Γαλλίας, 

της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασι

λείου. 

Η Τράπεζα συνέβαλε επίσης σημαντικά 

στη χρηματοδότηση επενδύσεων που 

επιτρέπουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες 

λειτουργούν σε ενισχυόμενες περιοχές. 

Πίνακας 8: Ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και ευρωπαϊκή ολο

κλήρωση 
(σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο 1 760,7 
Διεθνής ανταγωνιστικότητα και 
ολοκλήρωση των μ,εγάλων επιχει-
ρήσεωνσεευρωπαϊκόεπίπεδο 1 597,0  
από τα οποία: 
αυτοκινητοβιομηχανία 555,0  
αεροναυπηγική βιομηχανία 368,4  
χημεία, φαρμακευτική 193,9  
βιομηχανία χαρτοπολτού και 
χάρτου 123,2  
προηγμένες υπηρεσίες πληρο
φόρησης 170,2  
Μικρού μεγέθους επενδύσεις 
που αναπτύσσουν προηγμένη 
τεχνολογία 163,7 

να εκσυγχρονίσουν και αναπτύξουν τις 

μεθόδους παραγωγής τους, ώστε να πα

ραμείνουν ανταγωνιστικές. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ωφελή

θηκαν ευρύτατα από τις ενισχύσεις αυ

τές. Αν και περισσότερο ευαίσθητες απέ

ναντι στις συγκυριακές δυσκολίες, οι 

MME απορρόφησαν, στο σύνολο της 

Κοινότητας, 7 447 πιστώσεις (συνολικού 

ύψους 1 975,6 εκατομμυρίων) από εκ

κρεμή συνολικά δάνεια, έναντι 7 605 πι

στώσεων (2 013,8 εκατομμυρίων) το 1989  

και 5 113 πιστώσεων (1 611,4 εκατομμυ

ρίων) το 1988 (βλ. ένθετο, σελ. 34). 

Χρηματοδοτήσεις βιομηχανικών 
επενδύσεων από το 1986 έως το 1990:  
κατανομή κατά περιφέρεια 

σε εκατομ. ECU 

• 0,1- 10 
• 10,1- 50 

50,1 - 250 
250,1 - 500 
500,1 - 1 000 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) αποτελούν σημαντικό στοι
χείο του παραγωγικού τομέα, σε όλα τα κράτη μέλη της Κοινό

τητας. Περισσότερα από τα δύο τρίτα των εργαζομένων στον 
τομέα αυτό, απασχολούνται σε επιχειρήσεις με προσωπικό 
κάτω των 500 ατόμων (57% στη βιομηχανία, 90% στον τομέα 
των κατασκευών και 78% στις υπηρεσίες). 

Ο οικονομικός ρόλος των MME και, ιδίως, των μικρότερων από 
αυτές, είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε πολλές αναπτυξιακά καθυ

στερημένες περιοχές. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση των MME συν
δέεται στενά με την περιφερειακή ανάπτυξη. Επιπλέον, ο δυνα

μισμός των MME, η ικανότητα ταχείας προσαρμογής που δια

θέτουν, οι σημαντικές επιδόσεις ορισμένων από αυτές στον 
εξαγωγικό τομέα, τις καθιστούν σημαντικό παράγοντα για τη 
βελτίωση των παραγωγικών δομών της Κοινότητας. 

Όλα αυτά τα στοιχεία εξηγούν γιατί η Κοινότητα προβόιλλει την 
υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως πρωτεύοντα 

στόχο, υπέρ του οποίου η Τράπεζα ασκεί έντονη δραστηριό
τητα. 

Πράγματι, εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, η Τράπεζα 
συμβάλλει ενεργά στη χρηματοδότηση των επενδύσεων μικρο
μεσαίων επιχειρήσεων, στους τομείς της βιομηχανίας, των υπη

ρεσιών (ιδιαίτερα του τουρισμού), της γεωργίας και της αλιείας. 
Η ενίσχυσή της παρέχεται με έμμεσο και αποκεντρωτικό τρόπο, 

μέσω της χορήγησης συνολικών δανείων (είδος ορίων πιστώ
σεων) σε χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή εμπορικές τράπεζες, 
που χρησιμοποιούν το προϊόν των δανείων αυτών για τη χορή

γηση χρηματοδοτήσεων (πιστώσεις από συνολικά δάνεια), 
σύμφωνα με τα τεχνικοοικονομικά κριτήρια της Τράπεζας. Η 
παρακολούθηση των χρηματοδοτικών παρεμβάσεων διασφα
λίζεται από τις υπηρεσίες της Τράπεζας. 

Από το 1986, περισσότερες από 26 000 MME έχουν χρηματοδο

τηθεί κατ' αυτό τον τρόπο, με πιστώσεις συνολικού ύψους άνω 
των 7 δισεκατομμυρίων — ποσό που αντιπροσωπεύει το 48%  
του συνολικού ύψους των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας 

στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Συγκεκρι

μένα, 3 472 πιστώσεις (συνολικού ύψους 876,8 εκατομμυρίων) 

διατέθηκαν το 1986, 2 794 πιστώσεις (873,4 εκατομμύρια) το 
1987, 5113 πιστώσεις (1 611,4 εκατομμύρια) το 1988, 7 605 πι

στώσεις (2 013,8 εκατομμύρια) το 1989 και 7 447 πιστώσεις 
(1 975,6 εκατομμύρια) το 1990. 

Μέσο στο 1990, χρηματοδοτήθηκαν MME στα περισσότερα 

κράτη μέλη και, κυρίως, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές 
(4 723 πιστώσεις, συνο^κού ύψους 1 209,5 εκατομμυρίων). Έξω 
από τις περιοχές αυτές, η Τράπεζα πραγματοποίησε παρεμβά

σεις από τους ιδίους της πόρους (2 524 πιστώσεις, συνολικού 
ύψους 694,7 εκατομμυρίων) και από πόρους του ΝΚΜ (200 πι

στώσεις, ύψους 71,5 εκατομμυρίων). Από τις επιχειρήσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν, 5 622 ανήκαν στο βιομηχανικό τομέα και 

απορρόφησαν 1 548,7 εκατομμύρια, 1 581 στον τομέα των υπη
ρεσιών (373,5 εκατομμύρια) και 244 στο γεωργικό και αλιευτικό 

τομέα (53,4 εκατομμύρια). Η κατανομή των MME σύμφωνα με 

το απασχολούμενο σ' αυτές προσωπικό, αφήνει να διαφανεί 
μια συγκέντρωση των ενισχύσεων στις επιχειρήσεις που απα
σχολούν λιγότερα από 50 άτομα (απορρόφησαν σχεδόν τα 3/4  

του αριθμού και άνω του 50% του συνολικού ύψους των πιστώ
σεων). 

Ενισχυμένη από την εμπειρία της και εφαρμόζοντας τις απο
φάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου των Δι

οικητών της, η Τράπεζα σκοπεύει να συνεχίσει και να διαφορο
ποιήσει ακόμη περισσότερο τη δράση της υπέρ των μικρομε
σαίων επιχειρήσεων. 

Σύνολο 
Βέλγιο 
Δανία 
Γερμανία 
Ελλάς 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Κάτω Χώρες 
Πορτογαλία 
Ηνωμένο Βασίλειο 

Πίνακας 9: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (1990) 

Αριΰμός 
7 447 

87 
142 
178 
39 

597 
3 717 

6 
1984 

35 
588 
74 

Σύνολο 

Ποσό 
1 975,6 

108,9 
63,2 

152.3 
38,6 

159,8 (*) 
400,2 

5,3 
798.4 
57,1 

156.5 
35,5 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη 

Από ιδίους 
πόρους 

1 209,5 
57.2 
29.5 
80,8 
38.6 
92.3 

234.4 
5,3 

478,7 
21,3 

156.5 
15,1 

(σε εκατομ. Ecu) 

Εκτός ενισχυόμενων 
περιοχών 

Από ιδίους Από πόρους 
πόρους του ΝΚΜ 

694,7 71,5 
51,6 
33,8 
71.5 — 

62,9 4,6 
127,1 38,7 

311,9 7,8 
35,8 — 

( ) Από τα οποία 12.7 εκατομμύρια στα πλαίσια της μετενταξιακής προσαρμογής. 
20,3 
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Παρουσίαση των χορηγήσεων κατά χώρα 

ΒΕΛΓΙΟ 
Υπογραφείσες το 1990 συμβάσεις: 206,3 εκατομμύρια (1989: 91,1 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 6 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 200,3 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 108,9 εκατομμύρια 

Στο Βέλγιο, οι παρεμβάσεις της Τράπε

ζας αφορούσαν, αφενός την ενίσχυση 

των εγκαταστάσεων ελέγχου της εναέ

ριας κυκλοφορίας του Eurocontrol  

(ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφά

λεια της αεροπλοίας), κοντά στον αερο

λιμένα των Βρυξελλών, και αφετέρου τη 

χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχει

ρήσεων, μέσω εννέα συνολικών δα

νείων, τα οποία συνομολογήθηκαν με 

πέντε εμπορικές τράπεζες (δύο από τα 

δάνεια αυτά, συνολικού ύψους 23,6 εκα

τομμυρίων, προέρχονταν από πόρους 

του ΝΚΜ). Κατά τη διάρκεια της χρήσης, 

χρηματοδοτήθηκαν έτσι 87 MME, κυρίως 

στους κλάδους του χάρτου, του ηλεκτρο

λογικού και ηλεκτρονικού υλικού, του ξύ

λου και των υφαντικών ειδών. 

ΔΑΝΙΑ 
Υπογραφείσες το 1990 συμβάσεις: 564,7 εκατομμύρια (1989: 545,8 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 474,1 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 90,6 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 63,2 εκατομμύρια 

Το κύριο μέρος των παρεμβάσεων στη 

Δανία αφορούσε τη χρηματοδότηση έρ

γων υποδομής για πς επικοινωνίες. 

Στον τομέα των μεταφορών (254,9 εκα

τομμύρια), η Τράπεζα χορήγησε δάνεια 

για την ανανέωση του στόλου αεροσκα

φών μεγάλων και μεσαίων αποστάσεων, 

για τη συνέχιση των έργων εκσυγχρονι

σμού του σιδηροδρομικού δικτύου και 

για την κατασκευή μιας γέφυρας-αυτοκι-

νητόδρομου, που αποτελεί την πρώτη 

φάση του προγράμματος κατασκευής 

της οδικής και σιδηροδρομικής ζεύξης 

του Μεγάλου Βελτ (η οποία θα συνδέει 

τη Σαίλλαν και την Κοπεγχάγη με την 

υπόλοιπη χώρα και με τα κοινοτικά δί

κτυα). 

Η Τράπεζα χορήγησε επίσης δάνεια για 

τον εκσυγχρονισμό του τηλεπικοινωνια

κού δικτύου, με την εισαγωγή, κυρίως, 

ψηφιακών συστημάτων και οπτικών ινών 

(113,8 εκατομμύρια). 

Πολλά έργα χρηματοδοτήθηκαν εξάλ

λου στον τομέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος: συλλογή και επεξεργα

σία των λυμάτων στο Έσμττγιερ και την 

Όντενσε, εκσυγχρονισμός μιας μονάδας 

καύσης των αστικών απορριμάτων στο 
Chrìstianshavn, στη νήσο Άμαγκερ (συνο

λικά 37,1 εκατομμύρια), ενώ στις δύο τε

λευταίες πόλεις χρηματοδοτήθηκε επί

σης η επέκταση του δικτύου αστικής 

θέρμανσης. 

Δάνεια χορηγήθηκαν επίσης στον ενερ

γειακό τομέα (68,4 εκατομμύρια), για τη 

συνέχιση της εγκατάστασης, σε διάφορα 

τμήματα της χώρας, δικτύων μεταφοράς 

και διανομής του φυσικού αερίου που 

προέρχεται από το δανικό τομέα της Βό

ρειας Θάλασσας. 

Τέλος, η συνομολόγηση νέων συνολικών 

δανείων επέτρεψε την αύξηση των χρη

ματοδοτήσεων στη βιομηχανία. 142 μι

κρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν έτσι πι
στώσεις για επενδύσεις, κυρίως στους 

κλάδους του ξύλου, των προϊόντων με

τάλλου και μηχανικής, των ειδών διατρο

φής, του χάρτου και των προϊόντων από 

πλαστική ύλη. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Υπογραφείσες το 1990 συμβάσεις: 863,5 εκατομμύρια (1989: 856,5 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 446,2 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 417,3 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 501,9 εκατομμύρια 

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 1990, η 

δραστηριότητα της Τράπεζας στη Γερ

μανία επεκτάθηκε στα νέα ανατολικά 

Länder. Οι πρώτες παρεμβάσεις στα 

Länder αυτά (74,5 εκατομμύρια) αφορού

σαν, αφενός τη χρηματοδότηση της 

κατασκευής μιας μονάδας βαφής, σε μια 

νέα αυτοκινητοβιομηχανία, κοντά στο 

Zwickau (Σαξωνία) — μια από τις σημαν-
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τικότερες βιομηχανικές επενδύσεις που 

έχουν αναληφθεί στα Länder αυτά —  

και, αφετέρου, την ενίσχυση του ξενοδο

χειακού δυναμικού, μέσω συνολικών δα
νείων. 

Στο σύνολο της χώρας, το κυριότερο 
στοιχείο που χαρακτήρισε τη χρήση 

ήταν η έντονη άνοδος των χρηματοδοτή

σεων στους τομείς της βιομηχανίας και 

των υττηρεσιών, οι οποίες έφθασαν σε 

συνολικό ύψος 662,9 εκατομμυρίων. Από 

το ποσό αυτό, τα 367 εκατομμύρια κα

τευθύνθηκαν υπό μορφή ατομικών δα

νείων στους κλάδους της αυτοκινητοβιο

μηχανίας (μηχανολογικό κέντρο, παρα

γωγή εμπορικών οχημάτων, συνεργείο 

βαφής), του ξύλου (μονάδα παραγωγής 

μοριοπλακών), του χάρτου και των 

προηγμένων υπηρεσιών (δημιουργία 

του διεθνούς συστήματος αυτόματων 

κρατήσεων "Amadeus"), ενώ τα υπό

λοιπα 295,9 εκατομμύρια διατέθηκαν 

υπό μορφή πιστώσεων από εκκρεμή συ

νολικά δάνεια, για τη χρηματοδότηση 

600 περίπου μικρομεσαίων επενδυτικών 

πρωτοβουλιών, κυρίως MME. Πολλές 

από τις πρωτοβουλίες αυτές αφορούν 

επενδύσεις σε τεχνολογικά προηγμένο 

εξοπλισμό. 

Όπως και κατά τις προηγούμενες χρή

σεις, σημαντικό μέρος των χορηγήσεων 

διατέθηκε για έργα που συμβάλλουν 

στην ττροστασίκ του περιβάλλοντος 

(276,1 εκατομμύρια). Οι σχετικές παρεμ

βάσεις περιλάμβαναν τη χρηματοδό

τηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας των 

απαερίων ανθρακικών σταθμών κοντά 

στο Ντύσσελντορφ, τον εκσυγχρονισμό 

του σταθμού καθαρισμού των λυμάτων 

της Κολωνίας και, κυρίως, τη χορήγηση 

213 πιστώσεων (245,7 εκατομμυρίων) 

από εκκρεμή συνολικά δάνεια, για τη 

χρηματοδότηση 64 μικρών αποχετευτι

κών και υδρευτικών δικτύων, εγκαταστά

σεων συλλογής, αποθήκευσης και επε

ξεργασίας των απορριμάτων, και βιομη

χανικού εξοπλισμού για την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Τέλος, 92,5 εκατομμύρια χορηγήθηκαν 

στον τομέα των υποδομών των μετα

φορών, για την ενίσχυση του δυναμικού 

του αερολιμένα της Φραγκφούρτης και 

για τη βελτίωση πολυάριθμων τμημά

των του οδικού δικτύου. 

ΕΛΛΑΣ 
Υπογραφείσες το 1990 συμβάσεις: 176,3 εκατομμύρια (1989: 271,4 εκατομμύρια) 
Ατομικά δάνεια: 110,4 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 65,9 εκατομμύρια 
Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 46,9 εκατομμύρια 

Οι παρεμβάσεις στην Ελλάδα αφορού

σαν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, τη 

χρηματοδότηση έργων υποδομής με 

στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής 
ανάπτυξης. 

Οι χορηγήσεις για έργα υποδομής (63,5  

εκατομμύρια, υπό μορφή ατομικών δα

νείων) αφορούσαν, αφενός την κατα

σκευή του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-

Τρίπολης και της οδικής παράκμψης της 

Μεγαλόπολης, τη βελτίωση της οδικής 

εξυπηρέτησης της Θεσσαλονίκης και την 

μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του 

τμήματος Βαρυμπόμπη-Υλίκη, στον 

άξονα Αθηνών-Κατερίνης, και, αφετέρου, 

έργα που συμβάλλουν στην προστασία 

του περιβάλλοντος — βελτίωση της πα-

ροχής πόσιμου νερού στο Ηράκλειο Κρή

της, εγκαταστάσεις συλλογής και επε

ξεργασίας των λυμάτων, κυρίως στην 

Κέρκυρα, τη Λάρισσα, το Ηράκλειο και τη 

Χίο, καθώς επίσης κατασκευή ενός υπό

γειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 

στην Αθήνα, που θα επιτρέψει την απε

λευθέρωση χώρων στην επιφάνεια του 

εδάφους και τη βελτίωση των κυκλοφο

ριακών συνθηκών. 

Επιπλέον, 560 περίπου μικρά έργα υπο

δομής — κυρίως οδικά, υδρευτικά και 

αποχετευτικά — χρηματοδοτήθηκαν με 

πιστώσεις συνολικού ύψους 7,6 εκατομ

μυρίων, από συνολικά δάνεια που χορη

γήθηκαν στο πλαίσιο των Μεσογειακών 

Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων. 

Η Τράπεζα χρηματοδότησε, εξάλλου. 

την ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς και 

τη βελτίωση του δικτύου διανομής ηλε

κτρικού ρεύματος, ιδίως μεταξύ Μακε

δονίας και πρωτεύουσας (46,9 εκατομμύ
ρια). 

Τέλος, πέντε συνολικά δάνεια συνομολο

γήθηκαν για τη χρηματοδότηση επενδύ

σεων στους τομείς της τταραγωγής. Η 

διάθεση του προϊόντος των εκκρεμών 

συνολικών δανείων επέτρεψε να συνεχι

στεί η ενίσχυση των μικρομεσαίων επι

χειρήσεων στο βιομηχανικό και τουρι

στικό τομέα (38 πιστώσεις, συνολικού 

ύψους 32 εκατομμυρίων), αλλά και στο 

γεωργικό τομέα, όπου 6,6 εκατομμύρια 

διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση άνω 

των 800, πολύ μικρών επενδύσεων γε

ωργικών εκμεταλλεύσεων. 
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Χορηγήσεις της Τράττεζας κατά το 1990:  
κατανομή κατά τομέα και περιφέρεια •f 

σε εκοτομ. ECU 

ο 0,1- 15 

Ο 15,1- 50 

Q 50,1-100 

100,1 -250 

250,1 -500 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

Υπογραφείσες το 1990 συμβάσεις; 1 942 εκατομμύρια (1989:1 541,7 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 1 531,3 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 410,7 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 232,7 εκατομμύρια 

Στην Ισπανία τα δάνεια σημείωσαν νέα 

άνοδο, η οποία οφείλεται στη συνεχιζό

μενη έντονη δραστηριότητα στους τομείς 

των έργων υποδομής για τις επικοινω

νίες και των βιομηχανικών επενδύσεων. 

Το 57% περίπου των χορηγήσεων αφο

ρούσε την περιφερειακή ανάπτυξη. 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής 

(1 004,3 εκατομμύρια) αφορούσαν κυ

ρίως τη συνέχιση των έργων εκσυγχρονι

σμού και επέκτασης του τηλεφωνικού δι

κτύου (400,6 εκατομμύρια) καθώς και την 

ανανέωση και ενίσχυση των αεροπορι

κών στόλων που καλύπτουν τόσο τις εν

δοκοινοτικές και διεθνείς γραμμές, όσο 

και τις εσωτερικές (352,2 εκατομμύρια). 

Τα άλλα δάνεια αφορούσαν την αγορά 

αεροσκαφών για την καταπολέμηση των 

•πυρκαγιών, τη βελτίωση των κυκλοφο

ριακών συνθηκών στη Βαρκελώνη (ιδίως 

με την κατασκευή μιας οδικής σήραγ

γας), καθώς και την αναβάθμιση της πα

λιάς λιμενικής συνοικίας και την επέ

κταση του εμπορικού λιμένα της ίδιας 

πόλης, και τον εκσυγχρονισμό του σιδη

ροδρομικού δικτύου στην περιφέρεια 

του Μπιλμπάο και του Σανταντέρ. Τέλος, 

με 38 πιστώσεις (66,1 εκατομμύρια) από 

συνολικά δάνεια, χρηματοδοτήθηκαν 

οδικά και αποχετευτικά έργα πραγματο

ποιούμενα από οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

Στον βιομηχανικό τομέα, 412,2 εκατομ

μύρια χορηγήθηκαν υπό μορφή ατομι

κών δανείων, για ένα συγκρότημα αυτο

κινητοβιομηχανιών στην Καταλωνία και 

κοντά στην Παμπλόνα, για διάφορες μο

νάδες παραγωγής εξαρτημάτων των αε

ροσκαφών Airbus, και για τη μετατροπή 

και τον εξορθολογισμό της παραγωγής 

τριών διυλιστηρίων, με σκοπό την παρα

γωγή αμόλυβδης βενζίνης. Εξάλλου, 

από εκκρεμή συνολικά δάνεια, χρηματο

δοτήθηκαν 600 περίπου βιομηχανικές, 

τουριστικές και αγροτικές MME, με πι

στώσεις συνολικού ύψους 159,8 εκατομ

μυρίων. 

Στον ενεργειακό τομέα χορηγήθηκαν 

δάνεια ύψους 187,7 εκατομμυρίων περί

που, για την ενίσχυση των δικτύων μετα

φοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύμα

τος, σε διάφορες περιοχές της χώρας. 

Αρκετές από τις χρηματοδοτηθείσες 

επενδύσεις συμβάλλουν επίσης στην 

προστασία του περιβάλλοντος — 

όπως η ενίσχυση του στόλου πυροσβε

στικών αεροσκαφών για την καταπολέ

μηση των πυρκαγιών των δασών, η με

τατροπή διυλιστηρίων και η βελτίωση 

του αστικού περιβάλλοντος στη Βαρκε

λώνη. Τα δάνεια που χορηγήθηκαν για 

τα έργα αυτά, ανέρχονται σε συνολικό 

ύφος 215,4 εκατομμυρίων. 

ΓΑΑΑΙΑ 

Υπογραφείσες το 1990 συμβάσεις: 1 684,6 εκατομμύρια (1989:1 512,8 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 941,9 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 742,8 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 582,3 εκατομμύρια 

Οι χορηγήσεις στη Γαλλία αφορούσαν 

κυρίως έργα υποδομής στον τομέα 

των μεταφορών (793,1 εκατομμύρια) και 

επενδύσεις στους τομείς της βιομηχα

νίας και των υπηρεσιών (660,8 εκατομμύ

ρια). Τα 3/4 σχεδόν των επενδύσεων που 

χρηματοδοτήθηκαν πραγματοποιούνται 

σε ζώνες περιφερειακής ανάπτυξης. 

Δάνεια ύψους 360,8 εκατομμυρίων χορη

γήθηκαν για τις σιδηροδρομικές γραμμές 

TGV-Atlantique — που εξυπηρετεί τη δυ

τική και νοτιοδυτική χώρα — και TGV-

Nord — που συνδέει το Παρίσι με τη σή

ραγγα της Μάγχης (της οποίας η χρημα

τοδότηση συνεχίστηκε και το χρόνο 

αυτό) και με το Βέλγιο. Η Τράπεζα χρη

ματοδότησε επίσης, με δάνεια συνολι

κού ύψους 249,8 εκατομμυρίων, την 

κατασκευή νέων τμημάτων αυτοκινητό

δρομων: του Α26, που αποτελεί νέα σύν

δεση μεταξύ της σήραγγας της Μάγχης 

και την νότιας Γαλλίας μέσω των πό

λεων Reims και Troyes, των Α49 και Α43, 

προς Γκρενόμπλ και Αλμπερβίλ (όπου 

θα διεξαχθούν οι χειμερινοί ολυμπιακοί 

αγώνες του 1992), και των Α51, Α55 και 

Α57, στη νότια Γαλλία. 

Στον τομέα των εναέριων μεταφορών, 

ένα δάνειο ύψους 36,3 εκατομμυρίων συ

νέβαλε στην ανανέωση του στόλου μιας 

εταιρείας που είναι ειδικευμένη στις πε

ριφερειακές γραμμές. 

Εξάλλου, από πολυάριθμα συνολικά δά

νεια, χρηματοδοτήθηκαν 181 οδικά και 

αποχετευτικά έργα, πραγματοποιού

μενα από οργανισμούς τοπικής αυτοδι

οίκησης (171,8 εκατομμύρια). 
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Στο βιομηχανικό τομέα, τα δάνεια αφο

ρούσαν, αφενός μια μονάδα παραγωγής 

βιομηχανικών αερίων και, αφετέρου, την 

αεροναυπηγική βιομηχανία (163,7 εκα

τομμύρια διατέθηκαν για την ανάπτυξη 

του Airbus Α321 και για την παραγωγή 

μονοστροβιλοκινητήριων επιχειρηματι

κών αεροσκαφών). 

Τα άλλα δάνεια κατευθύνθηκαν στον το

μέα των υπηρεσιών (76,6 εκατομμύρια). 

όπου αφορούσαν τη δημιουργία, στη Νί

καια, ενός κέντρου πληροφορικής για το 

δίκτυο αυτόματων κρατήσεων "Ama 

deus", την εγκατάσταση καλωδιακών δι

κτύων μετάδοσης τηλεοπτικών προ

γραμμάτων σε διάφορες πόλεις, και μια 

πρώτη χρηματοδοτική συνδρομή για την 

Eurodisneyland — το μεγάλο ευρωπαϊκό 

πάρκο αναψυχής που κατασκευάζεται 

στα ανατολικά του Παρισιού. Επιπλέον, 

3 700 περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

χρηματοδοτήθηκαν με πιστώσεις συνο

λικού ύψους 407,8 εκατομμυρίων. 

Τέλος, στον ενεργειακό τομέα, χορηγή

θηκαν δάνεια για τον εκσυγχρονισμό της 

μονάδας παραγωγής εμπλουτισμένου 

ουρανίου Eurodif, καθώς και για μικρά δί

κτυα διανομής θερμότητας. 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Υπογραφείσες το 1990 συμβάσεις: 217,7 εκατομμύρια (1989:186,8 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 191,7 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 26 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 5,3 εκατομμύρια 

Οι χορηγήσεις στην Ιρλανδία αφορού

σαν αποκλειστικά την περιφερειακή 

ανάπτυξη και, κατά κύριο λόγο, έργα 

υποδομής (191,7 εκατομμύρια), ιδίως 

στον τομέα των επικοινωνιών: ενίσχυση 

των αεροπορικών συνδέσεων με τα υπό

λοιπα κράτη μέλη της Κοινότητας, βελ

τίωση πολυάριθμων τμημάτων του οδι

κού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων δύο 

οδικών γεφυρών πάνω από τον ποταμό 

Σάννον, στο Αίμερικ και το Άθλοουν), συ

νέχιση των έργων βελτίωσης των εσωτε

ρικών και διεθνών τηλεπικοινωνιών. 

Τα άλλα δάνεια αφορούσαν την παροχή 

ύδατος στην ευρύτερη περιφέρεια του 

Δουβλίνου και διάφορα προγράμματα 

ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και 

τη συνέχιση του προγράμματος αναδά

σωσης. 

Τέλος, έξι μικρομεσαίες βιομηχανικές και 

τουριστικές επιχειρήσεις χρηματοδοτή

θηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια, με 

πιστώσεις συνολικού ύψους 5,3 εκατομ

μυρίων. 

ΙΤΑΛΙΑ 
Υπογραφείσες το 1990 συμβάσεις : 3 855,7 εκατομμύρια (1989:3 734,4 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 2 804,4 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 1 051,3 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 1 067,5 εκατομμύρια 

Στην Ιταλία, τα ατομικά δάνεια και οι πι

στώσεις από συνολικά δάνεια για επεν

δύσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση 

της περιφερειακής ανάτπυξης (2 360,4  

εκατομμύρια) αντιπροσώπευαν το 61%  

περίπου του συνόλου των χρηματοδο

τήσεων και διατέθηκαν για βιομηχανικές 

επενδύσεις (819,8 εκατομμύρια, από τα 

οποία 504,7 εκατομμύρια για MME), έργα 

υποδομής (1 111,4 εκατομμύρια ) και 

ενεργειακά προγράμματα (429,2 εκατομ

μύρια). 

Το 80% σχεδόν αυτών των χρηματοδοτή

σεων αφορούσε επενδύσεις στο ηπειρω

τικό και νησιωτικό Μετζοτζιόρνο (1 849  

εκατομμύρια). Συγκεκριμένα 332,1 εκα

τομμύρια κατευθύνθηκαν στην Καμπα-

νία, 264 εκατομμύρια στη Σικελία, 241,4  

εκατομμύρια στη Σαρδηνία, 227,4 εκα

τομμύρια στην Πούλια, 165,5 εκατομμύ

ρια στη Βασιλικάτα, 157,8 εκατομμύρια 

στην Καλαβρία, 149,1 εκατομμύρια στα 

Αβρούζια, 142,3 εκατομμύρια στο Λάτιο, 

και 77,8 εκατομμύρια στο Μολίζε, τις 

Μάρκες και τις τοσκανικές νήσους, ενώ 

91,6 εκατομμύρια διατέθηκαν για έργα 

που ενδιαφέρουν το σύνολο του Μετζο

τζιόρνο. 

Οι ενισχύσεις περιφερειακού ενδιαφέ

ροντος στις λιγότερο ευνοημένες περιο

χές της κεντρικής και βόρειας χώρας, 

ανήλθαν σε 511,4 εκατομμύρια και κατευ

θύνθηκαν κυρίως στις περιφέρειες Φρι-

ούλι-Βενέτσια-Τζούλια (150,7 εκατομμύ

ρια), Τοσκάνη (89,3 εκατομμύρια), Τρε-
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ντίνο-Άνω Αδ'ιγη (56,8 εκατομμύρια) και 

Πεδεμόντιο (53,6 εκατομμύρια). 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων προστασίας 

ή βελτίωσης του περιβάλλοντος και 

του πλαισίου ζωής σημείωσαν αξιό

λογη άνοδο (734,7 εκατομμύρια). Κατά 

κύριο λόγο, αφορούσαν έργα συλλογής 

και επεξεργασίας των λυμάτων, διαχείρι

σης των στερεών αποβλήτων και προ

στασίας του εδάφους, αλλά επίσης 

εγκαταστάσεις για τη μείωση των εκπο

μπών ρύπων και προγράμματα πολεο

δομικής ανάπλασης. 

Οι χορηγήσεις για επενδύσεις που συμ

βάλλουν στην επίτευξη των ενεργεια

κών στόχων της Κοινότητας (673,4 εκα

τομμύρια) αφορούσαν την αξιοποίηση 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη με

ταφορά και διανομή αερίου και ηλεκτρι

κού ρεύματος, καθώς και επενδύσεις για 

ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας σε 

διάφορες επιχειρήσεις. 

Η Τράπεζα χορήγησε εξάλλου 464,6 εκα

τομμύρια (από τα οποία 116,6 εκατομμύ

ρια υπό μορφή πιστώσεων από συνο

λικά δάνεια) για επενδύσεις, κυρίως 

υψηλής τεχνολογίας, που συμβάλλουν 

στη ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνι

στικότητας βιομηχανικών επιχειρήσεων 

ή στην ολοκλήρωσή τους σε ευρω-

τταϊκό εττίττεδο. Τέλος, με δάνεια συνο

λικού ύψους 387,3 εκατομμυρίων, χρημα

τοδοτήθηκαν διάφορα έργα υποδομής, 

με στόχο τη βελτίωση των δικτύων μετα

φορών και, κυρίως, των τηλεπικοινωνιών 

με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Κοινότη

τας. 

* 
• • 

Η κατανομή των χορηγήσεων κατά το

μέα αφήνει να διαφανεί το υψηλό ποσο

στό παρεμβάσεων στους τομείς της 

βιομηχανίας και των υπηρεσιών, οι 

οποίοι απορρόφησαν συνολικά 1 573,5  

εκατομμύρια. Το 35% του ποσού αυτού 

(550,8 εκατομμύρια) χορηγήθηκε υπό 

μορφή ατομικών δανείων, τα οποία κα

τευθύνθηκαν κυρίως στην αυτοκινητο

βιομηχανία — κατασκευή βιομηχανικών 

οχημάτων και μονάδα παραγωγής επι-

σώτρων — και στη χημική βιομηχανία —  

χημικό συγκρότημα, κέντρα και εργαστή

ρια έρευνας, μονάδες παραγωγής φαρ

μακευτικών προϊόντων, καλλυντικών και 

προϊόντων υγιεινής, καθώς επίσης μετα

τροπή διυλιστηρίων, για την παραγωγή 

αμόλυβδης βενζίνης και καυσίμων με χα

μηλή περιεκτικότητα θείου. 

Τα άλλα δάνεια αφορούσαν την παρα

γωγή χάρτου, ένα τυπογραφείο, μονά

δες παραγωγής προϊόντων μηχανικής 

και οικιακών συσκευών, τσιμεντοποιεία 

και μονάδες παραγωγής ειδών διατρο

φής και υάλου. 

Εξάλλου, από εκκρεμή συνολικά δάνεια, 

χρηματοδοτήθηκαν 2 000 περίπου επεν

δύσεις μικρότερου μεγέθους, κυρίως 

στους κλάδους της μηχανικής, των ειδών 

διατροφής, των οικοδομικών υλικών και 

της χημείας, αλλά επίσης στον τουρι

στικό τομέα, σε ενισχυόμενες περιοχές. 

Τα δάνεια για έργα υποδομής (1 533,6  

εκατομμύρια) αφορούσαν κατά μεγέιλο 

μέρος (644,2 εκατομμύρια) πς επενδύ

σεις που πραγματοποιούνται στο πλαί

σιο του FIO (Ταμείο για τις Επενδύσεις 

και την Απασχόληση), για τη βελτίωση 

των δικτύων συλλογής και επεξεργασίας 

των λυμάτων, και οι οποίες περιλαμβά

νουν συχνά και άλλα στοιχεία (διαχεί

ριση των αστικών και βιομηχανικών στε

ρεών αποβλήτων, αντιπλημμυρική προ

στασία, καταπολέμηση της διάβρωσης, 

πρόληψη των κατολισθήσεων του εδά

φους). Ορισμένα από τα χρηματοδοτη-

θέντα έργα αφορούν τις λεκάνες του Πά

δου και του Άρνου, την περιφέρεια του 

Βένετο και τη λιγυρική ακτή. 

Δάνεια χορηγήθηκαν επίσης για την ενί

σχυση του τηλεφωνικού δικτύου του Με-

τζοτζιόρνο (722,9 εκατομμύρια) και για 

έργα στον τομέα των μεταφορών (210,7  

εκατομμύρια). Τα τελευταία αφορούσαν 

τη διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου 

Α2 (Ρώμη-Νεάπολη), την ενίσχυση του 

στόλου αεροσκαφών που εξυπηρετούν 

τις περιφερειακές γραμμές, καθώς επί

σης συγκοινωνιακά προγράμματα, λιμε

νικά και αερολιμενικά έργα και σταθμούς 

συνδυασμένων μεταφορών. 

Τέλος, η Τράπεζα χορήγησε δάνεια για 

επιστημονικά πάρκα και για διάφορα 

έργα υποδομής στην κεντρική χώρα. 

Στον ενεργειακό τομέα, οι χρηματοδο

τήσεις (764,4 εκατομμύρια) αφορούσαν 

την ενίσχυση της παραγωγής κοιτασμά

των αερίων και πετρελαίου, τόσο ενδο-

χώριων (στην Αιμιλία-Ρομανία και το Πε

δεμόντιο), όσο και εξωχώριων (στα ανοι

κτά των ακτών των Αβρουζίων, της Κα

λαβρίας και της Σικελίας), την ενίσχυση 

της παραγωγής θερμοηλεκτρικών σταθ

μών στη Σαρδηνία, υδροηλεκτρικών 

σταθμών στην κεντρική και βόρεια χώρα 

και σταθμών συμπαραγωγής στη Γέ

νουα, και την ολοκλήρωση των δικτύων 

μεταφοράς αερίου, στην κεντρική και βό

ρεια χώρα, και ηλεκτρικού ρεύματος στις 

περισσότερες περιφέρειες του Μετζο-

τζιόρνο. 
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

Υττογραφείσα το 1990 σύμβαση: 11,8 εκατομμύρια 

Στο Λουξεμβούργο, η Τράπεζα χορήγησε 

ένα δάνειο για την κατασκευή μιας μονά

δας παραγωγής μαγνητικών ταινιών εγ

γραφής ήχου και βίντεο, στο Bascharage  

— σε μια ζώνη βιομηχανικού αναπροσα

νατολισμού, στο νότιο τμήμα του Μεγά

λου Δουκάτου. 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 

Υπογραφείσες το 1990 συμβάσεις: 245,3 εκατομμύρια (1989: 320,3 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 180,2 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 65,1 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 57,1 εκατομμύρια 

Στις Κάτω Χώρες, 167 εκατομμύρια χορη

γήθηκαν στον τομέα των εναέριων με

ταφορών, για την αγορά αεροσκαφών 

και για την εγκατάσταση προσομειωτών 

πτήσεων στον αερολιμένα του Μάα-

στριχτ. 

Επιπλέον, 70,2 εκατομμύρια χορηγήθη

καν στο βιομηχανικό τομέα, αφενός με 

τη μορφή ενός δανείου για τη χρηματο

δότηση μονάδων παραγωγής συνθετι

κών ινών υψηλής αντοχής στα νότια του 

Λιμβούργου και, αφετέρου, με τη μορφή 

πιστώσεων (57,1 εκατομμύρια) για τη 

χρηματοδότηση 35 μικρομεσαίων επιχει

ρήσεων. Το 50% των πιστώσεων αυτών 

αφορούσε επενδύσεις σε περιοχές με οι

κονομικά προβλήματα. 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Υπογραφείσες το 1990 συμβάσεις: 794,7 εκατομμύρια (1989: 755,7 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 671,3 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 123,3 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 157,8 εκατομμύρια 

Στην Πορτογαλία, οι χορηγήσεις της 

Τράπεζας για την ενίσχυση της οικονομι

κής ανάπτυξης της χώρας σημείωσαν 

νέα άνοδο και το φάσμα τους διευρύν

θηκε ακόμη περισσότερο, ιδίως στους 

τομείς της βιομηχανίας και των υττη-

ρεσιών, όπου έφθασαν στα 343,6 εκα

τομμύρια. 

Τα ατομικά δάνεια (187,1 εκατομμύρια) 

διατέθηκαν κατά μεγάλο μέρος για την 

ανάπτυξη και την αξιοποίηση των δασι

κών πόρων της χώρας (κυρίως με τη 

χρηματοδότηση χαρτοβιομηχανιών), 

αλλά αφορούσαν επίσης την παραγωγή 

αυτοκινήτων μικρού κυβισμού, στη Σε-

τούμπαλ και την Casia, και ανταλλακτι

κών αυτοκινήτων, στο Selxal (κοντά στη 

Σετούμπαλ), καθώς και την ενίσχυση 

μιας μονάδας πετροχημικών στο Alen-

tejo, και μονάδων παραγωγής ρητινών 

και συγκολλητικών ουσιών στη βόρεια 

χώρα, ηλεκτρικού υλικού κοντά στο 

Πορτό και υάλινων δοχείων στην κεν

τρική χώρα. 

Εξάλλου, με πιστώσεις συνολικού ύψους 

156,5 εκατομμυρίων, από εκκρεμή συνο

λικά δάνεια, χρηματοδοτήθηκαν 589 μι

κρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως στον 

τομέα της βιομηχανίας (είδη διατροφής, 

υφαντουργία, οικοδομικά υλικά, χαρτί), 

αλλά επίσης του τουρισμού και της γε

ωργίας. 

Τα χρηματοδοτηθέντα έργα υποδομής 

(387,4 εκατομμύρια) ανήκαν κυρίως 

στους τομείς των μεταφορών και των τη

λεπικοινωνιών. Τα σχετικά δάνεια αφο

ρούσαν τμήματα αυτοκινητόδρομων (ΑΙ 

προς βορρά και Α5 προς Cascals), την 

οδική παράκαμψη του κέντρου της Λισ-

σαβώνας, τμήματα κύριων δρόμων κο

ντά στη Σετούμπαλ και στη βόρεια χώρα, 

καθώς και νέες εγκαταστάσεις στον αν

θρακικό λιμένα του Σίνες και διάφορα 

έργα υποδομής στις Αζόρες, ενώ, στον 

τομέα των τηλεπικοινωνιών, πολλά δά

νεια χορηγήθηκαν για την ενίσχυση του 

τηλεφωνικού δικτύου, ιδίως στην ευρύ

τερη περιφέρεια της Λισσαβώνας και του 

Πορτό. Επιπλέον, η Τράπεζα χρηματο

δότησε ένα σταθμό επεξεργασίας των 

αστικών αποβλήτων, στο Εστορίλ. 

Τέλος, νέα δάνεια χορηγήθηκαν για έργα 

μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού 

ρεύματος στο σύνολο της χώρας (98,1  

εκατομμύρια). 
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Υπογραφείσες το1990 συμβάσεις: 1 892,8 εκατομμύρια (1989:1 652,2 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 1 790,7 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 102,1 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 37,2 εκατομμύρια 

Οι χορηγήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο 

συγκεντρώθηκαν στους τομείς της βιο

μηχανίας, των υδραυλικών υποδομών 

και των επικοινωνιών και κατευθύνθηκαν 

κατά 53% σε περιοχές που αντιμετωπί

ζουν προβλήματα αναπροσανατολι

σμού των δραστηριοτήτων τους. 

Στους τομείς της βιομηχανίας και των 

υπηρεσιών χορηγήθηκαν συνολικά 

519,8 εκατομμύρια, κυρίως υπό μορφή 

ατομικών δανείων (484,3 εκατομμύρια). 

Τα δάνεια αυτά κάλυψαν ένα ευρύ φά

σμα κλάδων. Διοχετεύθηκαν κυρίως στη 

χημική βιομηχανία — ίνες, πλαστικές συ

σκευασίες για είδη διατροφής, βιομηχα

νικά αέρια — την αεροναυπηγική βιομη

χανία — κατασκευή των πτερύγων των 

αεροσκαφών Airbus — και την αυτοκινη

τοβιομηχανία — εξαρτήματα κινητήρων 

και αμαξωμάτων —, αλλά αφορούσαν 

επίσης μονάδες παραγωγής ειδών δια

τροφής, οικιακών συσκευών, συρμάτων 

από χάλυβα, οικοδομικών υλικών, ένα 

τυπογραφείο και ξενοδοχειακές μονά

δες. Εξάλλου, από εκκρεμή συνολικά δά

νεια, χρηματοδοτήθηκαν 74 μικρομε

σαίες επιχειρήσεις — κυρίως στους κλά

δους της χημείας, των ειδών διατροφής 

και της μηχανικής — με πιστώσεις συνο

λικού ύψους 35,5 εκατομμυρίων. 

Οι χορηγήσεις στους τομείς των μετα

φορών και των τηλεπικοινωνιών ανήλ

θαν σε 552,7 εκατομμύρια και συνέβαλαν 

στη συνέχιση της κατασκευής της σή

ραγγας κάτω από τη Μάγχη, στην κατα

σκευή ενός ελαφρού μετρού για την εξυ

πηρέτηση της αναβαθμισμένης παλαιάς 

λιμενικής ζώνης του Λονδίνου, στην ενί

σχυση των εναέριων μεταφορών (με την 

επέκταση των αερολιμένων του Μπίρ-

μιγχαμ και της Γλασκώβης και την ανα

νέωση αεροπορικών στόλων), καθώς και 

στη βελτίωση των τηλεπικοινωνιών. 

Στον τομέα των υδραυλικών υποδομών 

(530,2 εκατομμύρια) χρηματοδοτήθηκαν 

πολλά έργα, στα πλαίσια των μεγάλων 

επενδυτικών προγραμμάτων που έχουν 

αναλάβει οι πρόσφατα ιδιωτικοποιημέ

νες εταιρείες διανομής ύδατος, με στόχο 

τον εκσυγχρονισμό των δικτύων τους, τη 

βελτίωση της ποιότητας του νερού, σε 

συμμόρφωση προς τα κοινοτικά πρό

τυπα, και την καλύτερη διαχείριση των 

λυμάτων. Τα έργα αυτά αφορούν πο

λυάριθμες περιοχές της χώρας, και κυ

ρίως τη βορειοδυτική χώρα, το Γιορκ-

σάϊρ, την Άνγκλια και τη νότια Αγγλία. 

Τέλος, δάνεια ύψους 225,2 εκατομμυρίων 

χορηγήθηκαν για την αξιοποίηση κοιτα

σμάτων αερίου και πετρελαίου στη Βό

ρεια Θάλασσα και για την επανεπεξερ-

γασία πυρηνικών καυσίμων — έργα που 

συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονο

μία της Κοινότητας. 

• 
• * 

Έξω από τα ευρωπαϊκά εδάφη των 

κρατών μελών, η Τράπεζα, κατ' εφαρ

μογή του άρθρου 18 του καταστατικού 

της (βλ. σημείωση για τον αναγνώστη, 

αριθ. 5δ, σελ. 107), χρηματοδότησε με 

συνολικό ποσό 225,1 εκατομμυρίων διά

φορα έργα, που συμβάλλουν στην βελ

τίωση του ενεργειακού εφοδιασμού της 

Κοινότητας και στην ενίσχυση των διε

θνών τηλεπικοινωνιών. 

Στον ενεργειακό τομέα, χορήγησε δά

νεια για την αξιοποίηση των κοιτασμά

των πετρελαίου Snorre και Veslefrlkk, στο 

νορβηγικό τομέα της Βόρειας Θάλασσας. 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, εξα

κολούθησε να χρηματοδοτεί την εγκατά

σταση, από μια ιδιωτική εταιρεία, ενός 

υπερατλαντικού καλωδίου, το οποίο θα 

συντελέσει στη βελτίωση της ποιότητας 

και της ασφάλειας των τηλεπικοινωνιών 

της Κοινότητας με τις Ηνωμένες Πολι

τείες (η σύνδεση θα γίνει μέσω του Ηνω

μένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας). Τέ

λος, η Τράπεζα χορήγησε μια εγγύηση 

για το πρόγραμμα ναυτιλιακών δορυφό

ρων του Inmarsat — οργανισμού στον 

οποίο συμμετέχουν 51 χώρες και ο 

οποίος διαχειρίζεται ένα παγκόσμιο δί

κτυο για μεταδόσεις μηνυμάτων σε 

πλοία, αλλά επίσης σε αεροσκάφη και 

σε οχήματα ξηράς. 
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Χορηγήσεις έξω από πιν Κοινόπ^τα 

iJiJ 
Οι χορηγήσεις έξω 

από την Κοινότητα 

ανήλθαν σε συνο

λικό ύψος 712,9 εκα

τομμυρίων (έναντι 

611,9 εκατομμυρίων το 1989 και 700,2  

εκατομμυρίων το 1988), από τα οποία τα 

669 εκατομμύρια αντιπροσώπευαν δά

νεια από τους ιδίους πόρους της Τράπε

ζας και τα 43,9 εκατομμύρια συνδρομές 

με επισφαλή κεφάλαια από πόρους 

προϋπολογισμού της Κοινότητας ή των 

κρατών μελών. 

Στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής 

και του Ειρηνικού (κράτη ΑΚΕ) και στις 

Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ), οι 

οικονομικές δυσχέρειες και η μειωμένη 

ικανότητα δανεισμού των χωρών αυτών, 

καθώς και η σταδιακή εξάντληση των 

διαθέσιμων ποσών για πράξεις με επι

σφαλή κεφάλαια στο πλαίσιο της τρίτης 

Σύμβασης του Λομέ, περιόρισαν τις δυ

νατότητες παρέμβασης. Οι χορηγήσεις 

ανήλθαν σε 153,4 εκατομμύρια (έναντι 

269,1 εκατομμυρίων το 1989), από τα 

οποία 117,5 εκατομμύρια αντιπροσώ

πευαν δάνεια από τους ιδίους πόρους 

της Τράπεζας, ενώ 35,9 εκατομμύρια χο

ρηγήθηκαν υπό μορφή επισφαλών κε

φαλαίων, από πόρους του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ανάπτυξης (το οποίο τροφοδο

τείται με συνεισφορές από τον προϋπο

λογισμό των κρατών μελών). 

Στις μεσογειακές χώρες, οι χορηγήσεις 

ανήλθαν σε 344,5 εκατομμύρια (έναντι 

342,8 εκατομμυρίων το 1989). Από το 

ποσό αυτό, 336,5 εκατομμύρια προέρ

χονταν από τους ιδίους πόρους της Τρά

πεζας και 8 εκατομμύρια αντιπροσώ

πευαν επισφαλή κεφάλαια από πόρους 

προϋπολογισμού της Κοινότητας, που 

διατέθηκαν για την ενίσχυση των ιδίων 

κεφαλαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Με τη χορήγηση των πρώτων δανείων, 

συνολικού ύψους 215 εκατομμυρίων, 

στην Πολωνία και την Ουγγαρία, η Τρά

πεζα υλοποίησε την πρόθεσή της να 

παρέμβει ταχέως στις χώρες αυτές. Τα 

δάνεια που θα χορηγήσει στις δύο χώ

ρες από τους ιδίους της πόρους, και για 

τα οποία έχει καθοριστεί ανώτατο συνο

λικό όριο ενός δισεκατομμυρίου, καλύ

πτονται με εγγύηση του προϋπολογι

σμού της Κοινότητας. 

Τα περισσότερα από τα επενδυτικά σχέ

δια που χρηματοδοτήθηκαν στις παρα

πάνω χώρες, αποτέλεσαν αντικείμενο 

συγχρηματοδότησης, με διμερείς χρημα

τοδοτικούς οργανισμούς των κρατών με

λών, την Επιτροπή, τη Διεθνή Τράπεζα 

και άλλους οργανισμούς παροχής ανα

πτυξιακών ενισχύσεων. 

ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ ΚΑΙ ΥΧΕ 

Η Τράπεζα πραγματοποίησε χορηγήσεις 

συνολικού ύψους 153,4 εκατομμυρίων σε 

14 κράτη ΑΚΕ — στο πλαίσιο της τρίτης 

Σύμβασης του Λομέ — και σε 2 ΥΧΕ. Σε 5  

από τις χώρες αυτές χορήγησε αποκλει

στικά δάνεια από τους ιδίους της πό

ρους (69,2 εκατομμύρια ή 45% του συνό

λου), σε 8 άλλες αποκλειστικά συνδρο

μές με επισφαλή κεφάλαια (32 εκατομ

μύρια ή 21% του συνόλου), ενώ σε 3 χώ

ρες χορήγησε ενισχύσεις και των δύο 

μορφών (52,2 εκατομμύρια). 

Οι συνδρομές με επισφαλή κεφάλαια 

που έχουν χορηγηθεί από το 1986, στο 

πλαίσιο της τρίτης Σύμβασης του Λομέ, 

ανέρχονται συνολικά σε 558,7 εκατομμύ

ρια, ή στο 91% του προβλεπόμενου από 

τη σύμβαση ποσού (615 εκατομμύρια). 

Το αδιάθετο υπόλοιπο αναμένεται να 

δεσμευθεί πριν από τη θέση σε εφαρ

μογή της τέταρτης Σύμβασης του Λομέ. 

Τα δάνεια από ιδίους πόρους της Τράπε

ζας έχουν φθάσει στα 709,2 εκατομμύ

ρια, δηλαδή στα 2/3 του αντίστοιχου 

προβλεπόμενου ανώτατου ορίου. 

Το 49% των χρηματοδοτήσεων της χρή

σης 1990 αφορούσε τη βιομηχανία και 

τις υπηρεσίες, και κυρίως τις μικρομε

σαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απορρό

φησαν 96 πιστώσεις (45,5 εκατομμύρια) 

από τα συνολικά δάνεια που η Τράπεζα 

διαθέτει σε συνεργασία με τις εθνικές ή 

περιφερειακές τράπεζες ανάπτυξης. Τα 

δάνεια για ενεργειακά προγράμματα 

αντιπροσώπευαν το 39% του συνόλου, 

ενώ το 12% διατέθηκε για έργα παροχής 

πόσιμου νερού και αποχέτευσης. 

Όπως και κατά τις προηγούμενες χρή

σεις, η Τράπεζα υποστήριξε ευρέως τον 

ιδιωτικό τομέα, του οποίος ο ρόλος στην 

αναπτυξιακή πορεία των χωρών αυτών 

θα γίνει στο μέλλον σημαντικότερος, και 

χορήγησε νέες ενισχύσεις για την ανα

συγκρότηση επιχειρήσεων και την ανα

βάθμιση υφιστάμενων υποδομών. 

Στην Αφρική, η Τράπεζα ήταν παρούσα 

σε 11 χώρες, με χορηγήσεις συνολικού 

ύψους 140 εκατομμυρίων (109 εκατομμύ-

43 



Πίνακας 10: Συμβάσεις, χρηματοδοτικά πρωτόκολλα και αποφάσεις που ισχύουν ή είναι υπό διαπραγμάτευση 
την 1η Μαΐου 1991 

(σε εκατομ. Ecu) 

Παρεμβάσεις από πόρους προϋπολογισμού 

Είδος συμφωνίας 
Περίοδος 

εφαρμογής 

Δάνεια από 
τους ιδίους 
πόρους της 

Τρόπεζο(ς(') 

Πράξεις με 
επισφαλή 

κεφάλαισ (ή 
Δωρεάν 

βοήθεια (') 

Δάνεια με 
ειδικούς 

Κράτη ΑΚΕ-ΥΧΕ 
ΑΚΕ 

ΥΧΕ 

Τρίτη Σύμβαση του Λομέ (*)  

Τέταρτη Σύμβαση του Λομέ 

Απόφαση του Συμβουλίου (*  

Απόφαση του Συμβουλίου 

Μεσογειακές Χώρες 

2° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 

3° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 

4° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 

3° χρηματοδοτικά πρωτόκολλα 

4° χρηματοδοτικά πρωτόκολλα 

ανυπόγραφα 

3° χρηματοδοτικά πρωτόκολλα 

4° χρηματοδοτικά πρωτόκολλα 

ανυπόγραφα 

3° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 

4° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 

ανυπόγραφο 

3° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 

3° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 

Γ ιουγκοσλαδίο 

Τουρκία 

Αλγερία 
Μαρόκο 
Τυνησία 

Αλγερία 
Μαρόκο 
Τυνησία 

Αίγυπτος 
Ιορδανία 
Αίδανος 
Συρία 

Αίγυπτος 
Ιορδανία 
Λίδανος 
Συρία 

Ισραήλ 

Μάλτα 
Κύπρος 

Οριζόντια συνεργασία εκτός πρωτοκόλλου 

Σύνολο 

1986—1990 1 100 600 5 785 (ή 1 015 Ρ) 8 500 
1990-1995 1200 825 9 975 (ή — 12000 

1986—1990 20 15 60 (ή ro
 

en
 

120 
1990-1995 25 25 115 Η — 165 

1988—1991 550 550 
1991—1996 730 — 77 (ή — 807 

ανυπόγραφο 225 — 50 325 (ή 600 

183 4 52 239 
1988—1991 151 11 162 324 

131 6 87 — 224 

280 18 52 350 
1991—1996 220 25 193 438 

168 15 101 — 284 

249 11 189 449 

1988—1991 63 2 35 — 100 
53 1 19 — 73 

110 2 34 — 146 

310 16 242 568 
1991—1996 80 2 44 — 126 

45 2 22 — 69 
115 2 41 — 158 

1988—1991 63 _ 63 
1991—1996 82 — — 82 

1988—1993 23 2.6 12,5 38 

1988—1993 44 5 13 — 62 

1992—1996 1800 25 205 (') 2 030 

(») 

1990—1993 1000 — — — 
1991—1993 700 — — — — 

Χώρες πις Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώ-πης (») 

Πολωνία/Ουγγαρία 

Τσεχοσλοδακία/Βουλγαρία/Ρουμανία 

Ο Δάνειο που χορηγούνται με επιδότηση επιτοκίου οπό τους πόρους του Ευρωπαϊ
κού Ταμείου Ανάπτυξης, για έργα στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ, και από τους πόρους 
του γενικού προϋπολογισμού της Κοινότητας, για έργα σε ορισμένες μεσογειακές 
χώρες. Τα αναγκαία για τις επιδοτήσεις επιτοκίου ποσά καταλογίζονται στη δω
ρεάν βοήθεια. 

(η Ενισχύσεις που χορηγεί και διαχειρίζεται η Τράπεζα. 
(') Ενισχύσεις που χορηγεί και διαχειρίζεται η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(ή Η διάρκεια της παρατάθηκε έως την έναρξη ισχύος της τέταρτης Σύμβασης του Λομέ. 
(®) Συμπεριλαμβανομένων των ποσών για επιδοτήσεις επιτοκίου, που διαχειρίζεται 

η Τράπεζα. 
(®) Υ πό μορφή επιδοτήσεων επιτοκίου που διαχειρίζεται η Τράπεζα. 
(') Από τα οποία τα 106 εκατομμύρια αντιπροσωπεύουν επιδοτήσεις επιτοκίου που 

διαχειρίζεται η Τράπεζα. 

(') Στις χώρες αυτές χορηγούνται επίσης, από την Επιτροπή, πιστώσεις από πόρους 
προϋπολογισμού. 
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H ΤΡΑΠΕΖΑ KAI Ol YXE 
Ανά την υφήλιο, υπάρχουν πολυάριθμες υπερπόντιες χώρες 

και εδάφη (ΥΧΕ), που εξαρτώνται συνταγματικά από τρία κράτη 

μέλη της Κοινότητας — τη Γαλλια, τις Κάτω Χώρες και το Ηνω

μένο Βασίλειο. Αυτές οι χώρες και εδάφη, που συνήθως αποτε

λούνται από πολλά μικρά νησιά αλλά περιλαμβάνουν επίσης 

αχανή εδάφη της Ανταρκτικής, έχουν γενικά μικρό πληθυσμό 

(συνολικά, 850 000 περίπου κατοίκους). 

Οι σχέσεις της ECK με τις ΥΧΕ διέπονται από αποφάσεις του 

Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίες περιλαμ

βάνουν κατά κανόνα τις ίδιες διατάξεις με εκείνες που ισχύουν 

για τα κράτη ΑΚΕ (βλ. Ετήσια έκθεση 1989, σελ. 43). Τα χρηματο

δοτικά μέτρα που αποφασίστηκαν για την περίοδο 1991-1995,  

προβλέπουν ένα ποσό 25 εκατομμυρίων υπό μορφή δανείων 

από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και ένα ποσό 140 εκα

τομμυρίων από πόρους προϋπολογισμού. Από το τελευταίο 

αυτό ποσό, 25 εκατομμύρια αφορούν συνδρομές με επισφαλή 

κεφάλαια, 6 εκατομμύρια προορίζονται για επιδοτήσεις των δα

νείων από ιδίους πόρους της Τράπεζας, πς οποίες διαχειρίζεται 

η Τράπεζα, και 109 εκατομμύρια αφορούν δωρεές, τις οποίες 

διαχειρίζεται η Επιτροπή. 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας στις ΥΧΕ από το 1976 έως το 1990  

— περίοδος που αντιστοιχεί στις τρεις πρώτες Συμβάσεις του 

Λομέ — ανέρχονται σε συνολικό ύφος 61,9 εκατομμυρίων, από 

τα οποία τα 42 εκατομμύρια προέρχονταν από τους ιδίους της 

πόρους. Οι παρεμβάσεις αυτές παρουσιάζονται αναλυτικότερο 

στον πίνακα Κ, σελ. 103. 

ρια από τους ιδίους της πόρους και 31  

εκατομμύρια υπό μορφή επισφαλών κε

φαλαίων). 

Τα 3/4 σχεδόν αυτών των χορηγήσεων 

κατευθύνθηκαν σε 4 χώρες της δυτικής 

Αφρικής (101,1 εκατομμύρια). Στη Νιγη

ρία, χορηγήθηκε ένα συνολικό δάνειο 

ύψους 50 εκατομμυρίων, για τη χρημα

τοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Στην Ακτή του Ελεφαντοστού, χορηγή

θηκαν συνολικά 46 εκατομμύρια, κυρίως 

για την αναδιάρθρωση του ενεργειακού 

τομέα και τον εξορθολογισμό της διαχεί-

ρισής του, καθώς και για την ενίσχυση 

του δικτύου συλλογής και επεξεργασίας 

των λυμάτων της Αμπιτζάν. Στη Γκάνα, 

χορηγήθηκε ένα δάνειο (4 εκατομμύρια), 

για την αποκατάσταση του υδροηλεκτρι

κού σταθμού του Ακοσόμπο. Επιπλέον, 

η Τράπεζα χορήγησε ενισχύσεις για τη 

δημιουργία ενός πειραματικού ελαιουρ-

γείου-σαπωνοποιείου στη Γουϊνέα, και 

για τη χρηματοδότηση μιας μελέτης σχε

τικά με μια μονάδα επεξεργασίας σπό

ρων κακάο, στην Ακτή του Ελεφαντο

στού (συνολικά 1,1 εκατομμύρια, υπό 

μορφή επισφαλών κεφαλαίων, στο 

πλαίσιο της δεύτερης Σύμβασης του 

Λομέ). 
Στη μεσημβρινή Αφρική, οι χορηγήσεις 

ανήλθαν σε 22,9 εκατομμύρια και αφο

ρούσαν, αφενός την ενίσχυση και τον εκ

συγχρονισμό του δικτύου μεταφοράς 

ηλεκτρικού ρεύματος στη Ζιμπάμπουε 

(8 εκατομμύρια) και του δικτύου διανο

μής πόσιμου νερού στην περιοχή της 

Μπλαντύρα, στο Μαλάουϊ (2,5 εκατομ

μύρια) και, αφετέρου, βιομηχανικές 

επενδύσεις: τον εκσυγχρονισμό και την 

επέκταση μιας βιομηχανικής μονάδας 

αλιείας γαρίδων και μιας μονάδας κατερ

γασίας του βάμβακος στη Μαδαγα

σκάρη (5,2 εκατομμύρια), την κατασκευή 

ενός ψυχρού αποθηκευτικού θαλάμου 

στον αερολιμένα της Λουζάκα, στη Ζάμ

πια (1,2 εκατομμύρια), και τη χρηματο

δότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

μέσω ενός συνολικού δανείου ύψους 6  

εκατομμυρίων, στη Μοζαμβίκη. 

Στην ανατολική Αφρική, χορηγήθηκαν 

ενισχύσεις στην Τανζανία, για την ανα

καίνιση ξενοδοχειακών μονάδων, κυρίως 

κοντά σε εθνικά πάρκα (3 εκατομμύρια), 

και στην Ουγκάντα, για την ενίσχυση 

του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύ

ματος και τη χρηματοδότηση επενδύ

σεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (13  

εκατομμύρια). 

Η Τράπεζα χορήγησε εξάλλου συνολικά 

δάνεια, για τη χρηματοδότηση βιομηχα

νικών και τουριστικών επενδύσεων, σε 

δύο κράτη της Καραϊβικής — Ιαμαϊκή 

και Μπαρμπάντος (συνολικά 5,2 εκα

τομμύρια) — καθώς και στις Νήσους του 

Σολομώντος, στο νότιο Ειρηνικό (2 εκα

τομμύρια). 

Τέλος, 6,2 εκατομμύρια χορηγήθηκαν σε 

δύο ΥΧΕ— Αρούμπα και Νήσοι Κεαιμαν 

— για την ενίσχυση των εγκαταστάσεών 

τους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 
Οι χορηγήσεις στις μεσογειακές χώρες 

αφορούσαν τρεις τομείς: τη βελτίωση 

των χερσαίων μεταφορών, στη Γιουγ

κοσλαβία και την Αλγερία, την προστα

σία του περιβάλλοντος της Μεσογείου, 

στο Μαρόκο, την Τυνησία και τη Μάλτα 

(σε αρμονία με τους στόχους του προ

γράμματος που έχουν θεσπίσει από κοι

νού η Διεθνής Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων — βλ. Ετήσια έκ

θεση 1989, σελ. 16), και την ενίσχυση επι

χειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, στην Αί

γυπτο, την Ιορδανία, το Ισραήλ, την Τυ

νησία και το Μαρόκο, με προώθηση, στις 

δύο τελευταίες χώρες, της συνεργασίας 

εγχώριων με κοινοτικές επιχειρήσεις. 

Γ ιουγκοσλαβίσ 

Η Τράπεζα εξακολούθησε να χρηματο

δοτεί έργα υποδομής των μεταφορών, 

στα οποία το δεύτερο χρηματοδοτικό 

πρωτόκολλο, που ισχύει μεταξύ Γιουγ

κοσλαβίας και Κοινότητας, δίδει ιδιαίτερη 

προτεραιότητα. Τα χορηγηθέντα δάνεια, 

συνολικού ύψους 182 εκατομμυρίων, 

Χορηγήσεις έξω αττό την Κοινότητα κατά το 1990 

σε εκατομ. Ecu 

Ο 0,1-5 
Ο 5.1 - 15 

Ο 15.1 - 50 

50,1 -200 

V Ενέργεια 

Ο Υ ποδομές 

^ Βιομηχανία 

Μ Συνολικά δάνεια 
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Πίνακας 11: Χορηγήσεις έξω από την Κοινότητα κατά το 1990 

(σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο 
Από ιδίους 

πόρους 
Από πόρους 

προϋπολογισμού Ενέργεια 

Ατομικά δάνεια 

Βιομηχανία, 
Γεωργία, 

Υποδομές Υπηρεσίες 
Συνολικά 

δάνεια 

Αφρική 140,0 109,0 31,0 53,0 18,5 10,5 58,0 

Καραϊβική 5,2 4,2 1,0 — — — 5,2 

Ειρηνικός 2,0 — 2,0 — — 0,8 1,2 

ΥΧΕ 6,2 4,3 1,9 6,2 — — 

ΑΚΕ-ΥΧΕ 153,4 117,5 35,9 59,2 18,5 11,3 64,4 

Γ ιουγκοσλαβία 182,0 182,0 — — 182,0 — — 
Αλγερία 41,0 40,0 1,0 — 40,0 1,0 

Μαρόκο 13,0 11,0 2,0 — 11,0 0,5 1,5 

Τυνησία 50,0 47,0 3,0 — — 35,0 15,0 

Αίγυπτος 2,0 — 2,0 — — 2,0 
HOC 

Ιορδανία 12,5 12,5 — — — 12,5 

Ισραήλ 34,0 34,0 — — — 34,0 

Μάλτα 10,0 10,0 — — 10,0 

Μεσόγειος 344,5 336,5 8,0 — 243,0 38,5 63,0 

Ουγγαρία 
Πολωνία 

120,0 
95,0 

120,0 
95,0 Ι 15,0 

50,0 
80,0 
20,0 — 

25,0 
25,0 

Ανατολική Ευρώττη 215,0 215,0 — 65,0 100,0 — 50,0 

Σύνολο 712,9 669,0 43,9 124,2 361,5 49,8 177,4 

αφορούσαν πι χρηματοδόπηση νέων 

τμημάτων του υπεργιουγκοσλαδικού αυ

τοκινητόδρομου, μεταξύ των οποίων το 

τμήμα παράκαμψης του Βελιγραδίου, 

και τη συνέχιση των έργων εκσυγχρονι

σμού της κύριας σιδηροδρομικής γραμ

μής της χώρας. 

Οι άξονες αυτοί παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, τόσο για τη Γιουγκοσλαβία, 

όσο και για τις επικοινωνίες μεταξύ της 

Ελλάδος και των υπόλοιπων κρατών με

λών της Κοινότητας. Λαμβανομένων 

υπόψη των δανείων που χορηγήθηκαν 

το 1990, έχουν ήδη δεσμευθεί συνολικά 

450 εκατομμύρια, από τα 550 εκατομμύ

ρια που προβλέπονται στο πρωτόκολλο 

για την περίοδο 1988-1991. 

Αλγερία 

Στην Αλγερία οι χορηγήσεις, συνολικού 

ύψους 41 εκατομμυρίων, αφορούσαν τη 

χρηματοδότηση νέων τμημάτων (μεταξύ 

Μπενί Μερέντ, στα βόρεια της Μπλίντα, 

και Ελ Αφρούν) του αυτοκινητόδρομου 

που συνδέει το ανατολικό με το δυτικό 

τμήμα της χώρας, καθώς επίσης τη χρη

ματοδότηση προκαταρκτικών μελετών 

σχετικά με την ενίσχυση της παραγωγής 

και της διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 

(1 εκατομμύριο, υπό μορφή επισφαλών 

κεφαλαίων), οι οποίες μπορεί να οδηγή

σουν σε επενδύσεις πραγματοποιούμε

νες από κοινές επιχειρήσεις (joint ven 

tures). 

Μαρόκο 

Οι χορηγήσεις στο Μαρόκο ανήλθαν σε 

13 εκατομμύρια. Ένα δάνειο ύψους 11  

εκατομμυρίων θα επιτρέψει τη βελτίωση 

των δικτύων συλλογής και επεξεργασίας 

των λυμάτων πολυάριθμων πόλεων της 

μεσογειακής ακτής. 

Μια άλλη χρηματοδότηση (2 εκατομμύ

ρια, υπό μορφή επισφαλών κεφαλαίων) 

στοχεύει να συμβάλει στη δημιουργία 

μιας χρηματοπιστωτικής εταιρείας, ειδι

κευμένης στη ανάληψη συμμετοχών στο 

κεφάλαιο βιομηχανικών επιχειρήσεων. Η 

παρέμβαση της Τράπεζας περιλαμβάνει 
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μια άμεση συμμετοχή στο κεφάλαιο αυ

τής της εταιρείας, τη χρηματοδότηση·της 

απαιτούμενης τεχνικής 6οήθειας για την 

εκκίνησή της και τη χορήγηση ενός συνο

λικού δανείου για αναλήψεις συμμετο

χών. 

Η νέα αυτή, πρότυπη παρέμβαση, για τη 

δημιουργία μιας εταιρείας επιχειρηματι

κού κεφαλαίου (venture capital), διευρύ

νει το φάσμα των παρεμβάσεων της 

Τράπεζας υπέρ του ιδιωτικού τομέα στις 

μεσογειακές χώρες και συμπληρώνει τις 

δυνατότητες χρηματοδότησης που ήδη 

προσφέρει ένα συνολικό δάνειο, ύψους 9  

εκατομμυρίων, του οποίου το προϊόν 

διατίθεται από τις μαροκινές τράπεζες. 

Το δάνειο αυτό, που χορηγήθηκε το 

1989, έχει μέχρι στιγμής επιτρέψει τη 

χρηματοδότηση 47 ιδιωτικών βιομηχανι

κών επενδύσεων, μέσω συμμετοχών στο 

κεφάλαιό τους και μέσω της προώθησης 

κοινών επιχειρήσεων (joint ventures) με 

εταίρους από οκτώ κράτη μέλη της Κοι

νότητας. 

Τυνησία 

Στην Τυνησία, οι χορηγήσεις ανήλθαν 

συνολικά σε 50 εκατομμύρια. Το ποσό 

αυτό αφορούσε, αφενός (35 εκατομμύ

ρια) τη χρηματοδότηση ενός σημαντικού 

προγράμματος απορρύπανσης του Κόλ

που του Γκαμπές — με την κατάργηση 

της απόρριψης στη θάλασσα των φω-

σφογύψων που προέρχονται από τη με-

τατροττή φωσφορικών αλάτων από τις 

χημικές βιομηχανίες — και, αφετέρου, 

δύο συνολικά δάνεια για τη χρηματοδό

τηση μικρομεσαίων βιομηχανικών και 

τουριστικών επιχειρήσεων. 

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της χρήσης, 

80 περίπου μικρές επενδυτικές πρωτο

βουλίες χρηματοδοτήθηκαν μέσω των 

εκκρεμών συνολικών δανείων, με πιστώ

σεις συνολικού ύψους 21,1 εκατομμυ

ρίων, από τα οποία 10,6 εκατομμύρια 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Από το 1976, η Τράπεζα συμμετέχει στην κοινοτική πολιτική συ

νεργασίας με τις χώρες του Μαγκρέμπ (Αλγερία, Μαρόκο, Τυνη

σία) και του Μασράκ (Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία), κα

θώς και με το Ισραήλ, τη Μάλτα και την Κύπρο. Πραγματοποιεί 

επίσης, από το 1975, παρεμβάσεις στη Γιουγκοσλαβία, κυρίως 

για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής των μεταφορών, που 

εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, τις επικοινωνίες μεταξύ της Ελλά

δας και των υπόλοιπων κρατών μελών της Κοινότητας. Επι

πλέον, έχει χορηγήσει πολυάριθμες ενισχύσεις για επενδυτικά 

προγράμματα στην Τουρκία, στο πλαίσιο τριών χρηματοδοτι

κών πρωτοκόλλων. Στον πίνακα 10 της σελ. 44 παρουσιάζονται 

τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα που ισχύουν ή είναι υπό δια

πραγμάτευση με τις διάφορες αυτές χώρες, ενώ στον πίνακα Μ 

(σελ. 104) γίνεται μια ανασκόπηση των σχετικών παρεμβάσεων 
της Τράπεζας. 
Με την ευκαιρία της προετοιμασίας της νέας γενιάς χρηματοδο

τικών πρωτοκόλλων, τα κοινοτικά όργανα θέλησαν να επιφέ

ρουν μια ποσοτική και ποιοτική βελτίωση στις σχέσεις της Κοι

νότητας με τις χώρες αυτές. Πράγματι, η Κοινότητα είναι πεπει

σμένη ότι η γεωγραφική γειτνίαση και οι στενές της σχέσεις με 

τις τρίτες μεσογειακές χώρες, καθιστούν τη σταθερότητα και την 

ευμάρεια αυτών των χωρών ουσιαστικά στοιχεία για την ανά

πτυξη της περιοχής, στο σύνολό της. 

Μέσα από αυτή την οπτική, η οικονομική και τεχνική συνεργα

σία θα οργανωθεί γύρω από τρεις άξονες και η Τράπεζα, που 

είναι το χρηματοπιστωτικό όργανο της Κοινότητας, θα έχει να 

παίξει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των δύο πρώτων. Οι 
άξονες αυτοί είναι: 

η ανανέωση των συμφωνιών σύνδεσης και των χρηματοδο
τικών πρωτοκόλλων τους, 

— η δημιουργία ενός σκέλους «οριζόντιας» συνεργασίας, 
«εκτός πρωτοκόλλων», 

— η υποστήριξη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες 

του Μαγκρέμπ και του Μασράκ που εφαρμόζουν προγράμματα 
διαρθρωτικής προσαρμογής. 

Εδραίωση της παραδοσιακής συνεργασίας 

χρηματοδοτικά πρωτόκολλα αποτελούν την παραδοσιακή 

μορφή συνεργασίας με τις χώρες αυτές και προσπαθούν να 

ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες καθεμιάς από αυτές. Τα 

πρωτόκολλα που ισχύουν στο παρόν στάδιο με τις χώρες του 

Μαγκρέμπ και του Μασράκ και με το Ισραήλ, λήγουν στις 31  

Οκτωβρίου 1991. Για τα νέα πρωτόκολλα, η Κοινότητα έχει προ

βλέψει ένα πολύ υψηλότερο συνολικό ποσό χρηματοδοτικής 

βοήθειας από ό,τι παλαιότερα. Τα δάνεια της Τράπεζας θα πε

ράσουν έτσι από 1 003 σε 1 300 εκατομμύρια. Η βοήθεια από 

πόρους του κοινοτικού προϋπολογισμού αυξάνεται από 615 σε 

775 εκατομμύρια, από τα οποία 80 εκατομμύρια αφορούν συν

δρομές με επισφαλή κεφάλαια, που χορηγεί και διαχειρίζεται η 

Τράπεζα, ενώ 695 εκατομμύρια προβλέπονται υπό μορφή δω

ρεάν βοήθειας, μέρος της οποίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 

από τις χώρες που το επιθυμούν, για επιδοτήσεις επιτοκίου 

των δανείων την Τράπεζας κατά 2%. Όπως και κατά το παρελ

θόν, θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη της γεωργίας και 
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αφορούσαν τον τουρισμό, 8,2 εκατομμύ

ρια τη βιομηχανία και 2,3 εκατομμύρια 

την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμε

ταλλεύσεων. 

Ιορδανία 

Στην Ιορδανία χορηγήθηκε ένα συνολικό 

δάνειο ύψους 12,5 εκατομμυρίων, το 

οποίο θα επιτρέψει να συνεχιστεί η χρη

ματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχανι

κών επιχειρήσεων. Το 1990 χρηματοδο

τήθηκαν 7 τέτοιες επιχειρήσεις (5 εκα

τομμύρια), από ένα παλαιότερο συνο

λικό δάνειο. 

Αίγυπτος 

Στην Αίγυπτο, 2 εκατομμύρια χορηγήθη

καν υπό μορφή επισφαλών κεφαλαίων, 

για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό 

ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο 

Λούξορ. Η επένδυση πραγματοποιείται 

από μια επιχείρηση, στην οποία συμμε

τέχει ένας κοινοτικός φορέας και αιγύ

πτιοι επενδυτές. 

Ισραήλ 

Στο Ισραήλ, μέσω ενός συνολικού δα

νείου ύψους 34 εκατομμυρίων, χρηματο

δοτήθηκαν 22 επενδυτικές πρωτοβου

λίες, κυρίως στους κλάδους των ειδών 

διατροφής, των υφαντικών ειδών και της 

ηλεκτρονικής (20,2 εκατομμύρια), καθώς 

και μικρά αποχετευτικά έργα (13,8 εκα

τομμύρια). 

Μόιλτα 

10 εκατομμύρια χορηγήθηκαν στη 

Μάλτα, για την κατασκευή μιας μονάδας 

αφαλάτωσης του θαλάσσιου ύδατος, 

στην Πεμπρόκ (βόρεια ακτή). Το έργο, το 

οποίο πραγματοποιείται σε μια περιοχή 

με έντονη τουριστική κίνηση, θα συμβά

λει στην κανονική παροχή πόσιμου νε

ρού στη νήσο. 

(συνέχεια από τη σελίδα 48) 

των παραγωγικών τομέων, ιδίως του βιομηχανικού, καθώς και 

στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ θα ληφθούν επίσης 

υπόψη οι ανάγκες για οικονομικές υποδομές. 

Στο πλαίσιο των τέταρτων χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων, 

προβλέπεται σημαντική αύξηση του ύψους των επισφαλών κε

φαλαίων. Αυτό θα επιτρέψει στην Τράπεζα να εντείνει τη δρα-

στηριότητά της υπέρ των MME, ιδιαίτερα στον τομέα των κοι

νών επιχειρήσεων (joint ventures). 

Όσον αφορά τη Γιουγκοσλαβία, το ανώτατο όριο για τα δάνεια 

της Τράπεζας αποφασίστηκε να αυξηθεί από 550 σε 730 εκα

τομμύρια, από τα οποία 580 εκατομμύρια περίπου προορίζον

ται για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στον τομέα των με

ταφορών. Για τα δάνεια αυτά παρέχεται δυνατότητα επιδόπη-

σης επιτοκίου κατά 2%, εντός των ορίων ενός ανώτατου ποσού 

77 εκατομμυρίων που προβλέπεται για το σκοπό αυτό από πό

ρους προϋπολογισμού. 

Καινοτομίες 

Η πρώτη καινοτομία, η οποία ενδιαφέρει άμεσα την Τράπεζα, 

αφορά τη δημιουργία μιας «οριζόντιας» συνεργασίας «εκτός 

πρωτοκόλλων», στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται, για την 

περίοδο 1992-1996, η παροχή συμπληρωματικών ενισχύσεων, 

κυρίως για έργα περιφερειακού χαρακτήρα και για έργα προ

στασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, προβλέπονται, 

αφενός ενισχύσεις ύψους 230 εκατομμυρίων από πόρους 

προϋπολογισμού, και αφετέρου δάνεια από τους ιδίους πό

ρους της Τράπεζας μέχρι ανώτατου συνολικού ποσού 1 800  

εκατομμυρίων. Τα δάνεια αυτά θα προορίζονται αποκλειστικά 

για τη χρηματοδότηση έργων κοινοτικού ενδιαφέροντος, κυ

ρίως στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των τηλεπι

κοινωνιών και του περιβάλλοντος. Επιπλέον, για να τονιστεί η 

προτεραιότητα που δίδει η Κοινότητα στην προστασία του πε-

ριβόιλλοντος, τα δάνεια στον τομέα αυτό θα επιδοτηθούν κατά 

3% από πόρους προϋπολογισμού ('). Εξάλλου, μεταξύ των ενι

σχύσεων από πόρους προϋπολογισμού, προβλέπονται 25 εκα

τομμύρια υπό μορφή επισφαλών κεφαλαίων «εκτός πρωτο

κόλλων», τα οποία θα επιτρέψουν στην Τράπεζα να χρηματο

δοτήσει ευρωπαϊκούς επενδυτικούς φορείς, που επιθυμούν να 

επενδύσουν σε κοινές πρωτοβουλίες με εταίρους από τον ιδιω

τικό τομέα, και ιδιαίτερα τις MME. 

Μια άλλη καινοτομία, αφορά πολλές τρίτες μεσογειακές χώρες 

οι οποίες εφαρμόζουν προγράμματα οικονομικών μεταρρυθ

μίσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές εσωτερι

κές και εξωτερικές ανισορροπίες που χαρακτηρίζουν την οικο

νομική τους κατάσταση και να θέσουν τις βάσεις για μια διαρκή 

ανάπτυξη. Στις χώρες του Μαγκρέμπ και του Μασράκ, η Κοινό

τητα θα παράσχει μέσα στήριξης της διαρθρωτικής προσαρμο

γής, δρώντας συμπληρωματικά ως προς τους πολυμερείς ορ

γανισμούς που παρεμβαίνουν στον τομέα αυτό. Προς τον 

σκοπό αυτό, ένα ποσό 300 εκατομμυρίων από πόρους προϋ

πολογισμού θα τεθεί στη διάθεση των χωρών αυτών, με τη 

μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων που θα διαχειρίζεται η 

Επιτροπή. 

(') Επειδή η Γιουγκοσλπβία δικαιούται επίσης βοήθειας από πόρους προϋπο
λογισμού ως χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, δεν θα λάβει ενισχύσεις στο πλαί
σιο της οριζόντιος συνεργασίας, παρά μόνο για έργα στον τομέα του περιβάλ

λοντος. 
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ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Οι πρώτες παρεμβάσεις της Τράπεζας 

στην Ουγγαρία και την Πολωνία αφο

ρούσαν κυρίως τους τομείς προτεραιό

τητας — ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, με

ταφορές —, των οποίων η ανασυγκρό

τηση και ο εκσυγχρονισμός αποτελούν 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανά

πτυξη μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας. 

Επιπλέον, περιλάμβαναν τη χορήγηση 

συνολικών δανείων σε δύο τράπεζες των 
χωρών αυτών. 

Ουγγαρία 

Στην Ουγγαρία υπογράφηκαν τρεις δα

νειστικές συμβάσεις, συνολικού ύψους 

120 εκατομμυρίων. Ένα δάνειο χορηγή

θηκε για την πρώτη φάση του δεκαετούς 

προγράμματος εκσυγχρονισμού και επέ
κτασης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου 

— με τη δημιουργία, μεταξύ άλλων, ενός 

ψηφιακού δικτύου, το οποίο θα προστε

θεί στο υπάρχον δίκτυο και με το οποίο 

θα συνδεθούν κατά προτεραιότητα οι 

επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη κατανά

λωση. Ένα άλλο δάνειο αφορά τη βελ

τίωση του ηλεκτρικού δικτύου — χάρη σε 

ένα σύστημα διαχείρισης της ζήτησης —  

και την προετοιμασία διασύνδεσής του 

με το ευρωπαϊκό δίκτυο. Τέλος, ένα συ

νολικό δάνειο χορηγήθηκε στην Inter 

Europa Bank, για τη χρηματοδότηση μι

κρομεσαίων βιομηχανικών επενδυτικών 

πρωτοβουλιών και για τη διευκόλυνση 
επενδύσεων αναλαμβανόμενων από 

φορείς της Κοινότητας. 

Πολωνία 

Στην Πολωνία, χορηγήθηκε συνολικό 

ποσό 95 εκατομμυρίων. Το ποσό αυτό 
περιλαμβάνει ένα δάνειο για τη χρημα

τοδότηση της πρώτης φάσης αναδιάρ

θρωσης του ενεργειακού τομέα — της 

οποίας κύριοι άξονες είναι η αποκατά
σταση του δυναμικού αξιοποίησης, επε

ξεργασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης 

του φυσικού αερίου, με ιδιαίτερη έμ

φαση στην προστασία του περιβάλλο

ντος —, ένα δάνειο για τον εκσυγχρονι

σμό συνεργείων επισκευής τροχαίου υλι

κού — στο πλαίσιο ενός προγράμματος 

ανασυγκρότησης των σιδηροδρόμων —  

και, τέλος, ένα συνολικό δάνειο στην Ex 

port Development Bank, για την ενίσχυση 

των ιδιωτικών βιομηχανικών επιχειρή

σεων — κυρίως των εξαγωγικών — και 

των επιχειρήσεων του τομέα των υπηρε
σιών. 
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ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις 

που σημειώθηκαν το 1990, προκάλεσαν 

μεγάλη αβεβαιότητα και έντονη αστά

θεια στις χρηματαγορές. Στη Γερμανία, 

μέσα σε ένα κλίμα ισχυρής οικονομικής 

μεγέθυνσης, ο φόβος ανόδου του πλη

θωρισμού ώθησε τις αρχές να υιοθετή

σουν αυστηρότερη νομισματική πολι

τική, ενώ, παράλληλα, τα μακροπρόθε

σμα επιτόκια ωθήθηκαν προς τα άνω, 

λόγω των σημαντικών κεφαλαιακών 

αναγκών που προέκυψαν με την ενοποί

ηση. Η μάχη κατά του πληθωρισμού 

ήταν η κύρια μέριμνα και των αρχών της 

Ιαπωνίας, όπου η οικονομική μεγέθυνση 

συνεχίστηκε έντονη και το χρόνο αυτό. 

Σε πολλές άλλες χώρες, η οικονομική 

δραστηριότητα έδειξε σημεία προϊούσας 

εξασθένησης, ενώ οι προσπάθειες ενά

ντια στην αναζωπύρωση των πληθωρι

στικών πιέσεων μετριάστηκαν από τη 

θέληση χαλάρωσης της νομισματικής 

πολιτικής. Έτσι, οι αμερικανικές αρχές 

μείωσαν σημαντικά τα βασικά επιτόκιά 

τους προς το τέλος του χρόνου, όταν εμ

φανίστηκαν σαφώς σημεία ύφεσης. Στην 

ηπειρωτική Ευρώπη, η άνοδος των γερ

μανικών επιτοκίων και οι συναλλαγματι

κοί περιορισμοί επιβράδυναν την τάση 

χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. 

Ωστόσο, οι διαφορές των επιτοκίων, 

τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των 

μακροπρόθεσμων, μεταξύ της Γερμανίας 

και των υπολοίπων χωρών που συμμε

τέχουν στο ευρωπαϊκό νομισματικό σύ

στημα (ΕΝΣ), περιορίστηκαν μέσα στο 

1990. 

Η εξέλιξη των διαφορών των επιτοκίων 

επηρέασε σημαντικά τις μεταβολές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα επιτόκια 

στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφενός, και στη 

Γερμανία και Ιαπωνία, αφετέρου, ακο

λούθησαν αποκλίνουσες τάσεις και συ

νέβαλαν στη διολίσθηση του δολαρίου. 

Στα πλαίσια του ΕΝΣ, τα κύρια νομί

σματα δεν δέχθηκαν παρά περιορισμέ

νες πιέσεις. Η Ιταλία δεν συνάντησε κα

μία δυσκολία ως προς το να διατηρήσει 

τη λιρέτα στο στενότερο περιθώριο δια

κύμανσης (2,25%) που υιοθετήθηκε στην 

αρχή του χρόνου. Το ίδιο ίσχυσε και για 

το Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου το νό

μισμα εντάχθηκε, τον Οκτώριο, στο μη

χανισμό συναλλάγματος του ΕΝΣ, με πε

ριθώριο διακύμανσης 6%. Τον Οκτώβριο 

επίσης, η νορβηγική κορόνα συνδέθηκε 

μονομερώς με το Ecu, με περιθώριο δια

κύμανσης 2,25%. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, οι 

επενδυτές προτίμησαν σε μεγάλο βαθμό 

να προσφύγουν στα βραχυπρόθεσμα 

μέσα της αγοράς χρήματος, τα οποία 

μερικές φορές προσέφεραν υψηλό

τερες αποδόσεις σε σχέση με τις πε

ρισσότερο μακροπρόθεσμες επενδύσεις. 

Παρ'όλ'αυτά, η εκδοτική δραστηριότητα 

στις αγορές ομολόγων παρέμεινε πολύ 

έντονη. Το συνολικό ύψος των πόρων 

που αντλήθηκαν από τις διεθνείς αγορές 

κεφαλαίων κατά το 1990 (144 δισεκατ. 

Ecu), μέσω εκδόσεων σε δημόσια εγ

γραφή, κλασσικών ομολόγων και μεσο

πρόθεσμων ομολόγων («notes») κυμαι

νόμενου επιτοκίου, έφθασε σχεδόν στο 

επίπεδο του προηγούμενου χρόνου. 

Ωστόσο, το 1990, σημειώθηκαν σημαντι

κές μετακινήσεις μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων της αγοράς. 

Οι αβεβαιότητες ως προς τα επιτόκια, 

αφενός, και τα υψηλά επίπεδα απόδο

σης, αφετέρου, προκάλεσαν σημαντική 

άνοδο των εκδόσεων ομολόγων κυμαι

νόμενου επιτοκίου, οι οποίες έφθασαν 

σε συνολικό ύψος 32 δισεκατ. Ecu, έναντι 

20 δισεκατομμυρίων το 1989. 

Οι εκδόσεις ομολόγων σταθερού επιτο

κίου μειώθηκαν σε όγκο κατά 10%, ανερ

χόμενες σε 112 δισεκατ. Ecu, και η νομι

σματική τους σύνθεση μεταβλήθηκε. Οι 

εκδόσεις σε δολάρια ΗΠΑ μειώθηκαν ση

μαντικά, ενώ σημειώθηκε νέα άνοδος 

του ενδιαφέροντος για το Ecu. Οι εκδό

σεις σε Ecu αυξήθηκαν κατά 25%, φθά

νοντας στα 14 δισεκατ. Ecu και αντιπρο

σωπεύοντας σχεδόν το 10% της αγοράς 

— ποσοστό ελαφρά κατώτερο από εκεί

νο της λίρας στερλίνας, η οποία κατέλαβε 

την τρίτη θέση μεταξύ των κύριων νομι

σμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις 

εκδόσεις δανείων, ύστερα από το γιεν 

(15,5%) και το δολάριο ΗΠΑ (31%). 

Τα υψηλά τοκομερίδια, ο περιορισμένος 

συναλλαγματικός κίνδυνος, η προϊούσα 

οικονομική ολοκλήρωση και η έμμεση 

Εξέλιξη των τιμών συναλλιχγ-
ματος του δολαρίου ΗΠΑ και 

του γιεν έναντι του Ecu 
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Ακαθάριστη απόδοση 
των ομόλογων 
τΓου έχουν εκδοθεί κυρίως από δημόσιους φορείς 
και που είναι εισαγμένα στα χρηματιστήρια των 
διάφορων χρηματαγορών της Κοινότητας. Για το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, οι αποδόσεις 
έχουν υπολογιστεί για συγκριτικούς λόγους σε ετή
σια βάση και όχι σε εξαμηνιαία βάση ανατοκισμού. 
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υποστήριξη που προσέφεραν στην 

αγορά του Ecu ορισμένες κυβερνήσεις 

και ορισμένοι υπερεθνικοί οργανισμοί 

(ιδίως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ

σεων) με την έκδοση μεγάλων δανείων 

στο νόμισμα αυτό, εξηγούν αναμφίβολα 

την άνοδο που γνώρισε ο τομέας του 

Ecu. Η δημιουργία στη Γαλλία, από τη 

MATIF, ενός μακροπρόθεσμου προθε

σμιακού συμβολαίου («futures») επί των 

ομολόγων σε Ecu, έδωσε μια επιπλέον 

ώθηση στην αγορά, η οποία χαρακτηρί

στηκε από άνοδο των παρεμβάσεων των 

θεσμικών επενδυτών. 

Παράλληλα, η άνοδος της δραστηριότη

τας στον τομέα του γερμανικού μάρκου 

(ιδιαίτερα στο τμήμα κυμαινόμενου επι

τοκίου), καθώς και στους τομείς του γαλ

λικού φράγκου και της ιταλικής λιρέτας, 

υπεραντιστάθμισε τη μείωση του όγκου 

των συναλλαγών στον τομέα της λίρας 

στερλίνας. Το ποσοστό των διεθνών εκδό

σεων δανείων σε κοινοτικά νομίσματα πέ

ρασε έτσι από το 34%, περίπου, στο 39%. 

Η μεταβολή της κατανομής μεταξύ των 

διαφόρων τμημάτων της αγοράς οφείλε

ται επίσης στην προοδευτική μείωση 

των δυνατοτήτων σύναψης πράξεων 

ανταλλαγής. Αυτή υπήρξε κυρίως απο

τέλεσμα της βελτίωσης της διαφάνειας 

των αγορών, της απόδοσης μεγαλύτε

ρης σημασίας στην ποιότητα των πιστω

τικών συναλλαγών και της προτίμησης 

των επενδυτών για πιο εξελιγμένα μέσα. 

Η σχετική μείωση των δυνατοτήτων 

ανταλλαγής, υποχρέωσε γενικά τους 

επενδυτές να αναθεωρήσουν τους στό

χους τους όσον αφορά την άντληση πό

ρων. Οι εξελίξεις αυτές είχαν επιπτώσεις 

στη ρευστότητα της αγοράς και κατέστη

σαν δυσκολότερη τη σύναψη μακροπρό

θεσμων συμβολαίων ανταλλαγής. 

Λόγω του κλίματος αβεβαιότητας, οι 

επενδυτές έτειναν να προτιμούν τους 

υψηλής ποιότητας δανειολήπτες, που 

προσέφεραν εκδόσεις σημαντικού μεγέ

θους και υψηλής ρευστότητας. Για το 

λόγο αυτό, η άντληση πόρων μέσω της 

έκδοσης ομολόγων χαρακτήρισε σχεδόν 

αποκλειστικά την ομάδα των προνομι

ούχων δανειοληπτών, που αποτελείται 

από τις κυβερνήσεις, τους υπερεθνικούς 

οργανισμούς και άλλα μεγάλα ονόματα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Η άνοδος της χρηματοδοτικής δραστη

ριότητας της Τράπεζας, ιδίως προς το 

τέλος του χρόνου, την υποχρέωσε να 

αυξήσει την παρουσία της στις χρηματα

γορές. Οι πόροι που άντλησε μέσω της 

προσφυγής της στα μακροπρόθεσμα 

και μεσοπρόθεσμα τμήματα της αγο

ράς, ανήλθαν σε 9 815 εκατομμύρια, ση

μειώνοντας αύξηση κατά 13% έναντι του 

προηγούμενου χρόνου. Οι πράξεις βρα

χυπρόθεσμου δανεισμού της έφθασαν 

σε συνολικό ύφος 1 155,7 εκατομμυρίων, 

έναντι 315,6 εκατομμυρίων το 1989, αύ

ξηση που οφείλεται κυρίως στις αβεβαι

ότητες που επικράτησαν όσον αφορά 

την εξέλιξη των μακροπρόθεσμων επιτο

κίων. Στην παρούσα ανάλυση της δρα

στηριότητας της Τράπεζας στις αγορές 

κεφαλαίων και χρήματος, λαμβάνονται 

υπόψη οι πράξεις δανειοληψίας της 

πριν από τις πράξεις ανταλλαγής 

(«swaps»), οι οποίες το χρόνο αυτό 

έφθασαν στο σχετικά περιορισμένο συ

νολικό ύφος των 600 εκατομμυρίων. 
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H άντληση μεσοπρόθεσμων και μακρο

πρόθεσμων πόρων πραγματοποιήθηκε 

κυρίως μέσω της έκδοσης δανείων σε δη

μόσια εγγραφή και ιδιωτικού δανεισμού 

σταθερού επιτοκίου, συνολικού ύψους 

8 629,7 εκατομμυρίων (έναντι 8 355,7 εκα

τομμυρίων το 1989). Από το ποσό αυτό, 

64,9 εκατομμύρια αποτέλεσαν το αντικεί

μενο πράξεων ανταλλαγής έναντι πό

ρων κυμαινόμενου επιτοκίου. Εξάλλου, 

με δανεισμό κυμαινόμενου επιτοκίου 

αντλήθηκαν συνολικά 829 εκατομμύρια 

(έναντι 328,5 εκατομμυρίων τον προη

γούμενο χρόνο), από τα οποία 192,7  

εκατομμύρια ανταλλάχθηκαν έναντι πό

ρων σταθερού επιτοκίου. Τέλος, για να 

καλύψει εν μέρει τη χρηματοδότηση της 

πρόωρης εξόφλησης ληφθέντων δα

νείων της, η Τράπεζα προσέφυγε στην 

αμερικανική αγορά, όπου εξέδωσε μεσο

πρόθεσμα ομόλογα («notes»), συνολικού 

ύψους 356,3 εκατομμυρίων. 

Η έντονη άνοδος της ζήτησης δανείων 

κυμαινόμενου επιτοκίου, ώθησε την 

Τράπεζα να εντείνει ιδιαίτερα την πα

ρουσία της στις αγορές χρήματος διαφό

ρων νομισμάτων, αυξάνοντας το ύφος 

του προγράμματός της commercial paper  

σε Ecu, από τα 200 στα 700 εκατομμύρια, 

και εκδίδοντας νέα προγράμματα, σε 

τρία νομίσματα: λίρα στερλίνα (353,1  

εκατομμύρια), ολλανδικό φιορίνι (130,2  

εκατομμύρια) και ιταλική λιρέτα (198 εκα

τομμύρια, από τα οποία 162,1 εκατομμύ

ρια εκδόθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 1990).  

Όπως και κατά το παρελθόν, όλα αυτά 

τα προγράμματα commercial paper συν

δυάστηκαν με όρια πιστώσεων, καθο

ρισμένης ή επιδεχόμενης παράταση 

(«evergreen») διάρκειας, τα οποία εγ

γυώνται την ασφάλεια της συναλλαγής, 

επιτρέποντας την άντληση βραχυπρό

θεσμων πόρων, ακόμη και σε περιπτώ

σεις στιγμιαίων διαταραχών της αγοράς, 

και απομακρύνοντας έτσι κάθε κίνδυνο 

μετασχηματισμού λήξεων. 

Ακολουθώντας πάντα συνετή πολιτική 

και ελέγχοντας την ποιότητα των χρημα

τοπιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία 

συνεργάζεται, η Τράπεζα συνήψε έξι 

πράξεις ανταλλαγής, συνολικού ύψους 

622,6 εκατομμυρίων, έναντι 1 145,1 εκα

τομμυρίων τον προηγούμενο χρόνο. 

Επέτυχε έτσι, μέσω πράξεων ανταλλα

γής νομισμάτων («currency swaps»), να 

προσποριστεί πόρους σταθερού επιτο

κίου, σε ορισμένα νομίσματα, που δεν 

μπορούσε διαφορετικά να αντλήσει με 

ικανοποιητικούς όρους. Παράλληλα, η 

σύναψη πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων 

(«Interest swaps») της επέτρεψε να συν

δυάσει τις επιθυμίες των δανειοληπτών 

της με εκείνες των επενδυτών, όταν, για 

κάποιο συγκεκριμένο νόμισμα (δολάριο 

ή γιεν), η αγορά έδειχνε προτίμηση για 

ένα τύπο επιτοκίου (σταθερό ή κυμαινό

μενο) που δεν αντιστοιχούσε στο επιτό

κιο των εκταμιεύσεων που η Τράπεζα 

είχε να καλύψει. Τέλος, η Τράπεζα χρησι

μοποίησε τις πράξεις ανταλλαγής ως 

μέσο κάλυψης, όταν μια συγκεκριμένη 

Εξέλιξη του συνόλου των εκδόσεων 
δανείων σε Ecu σε δημόσια εγγραφή 
στις διάφορες αγορές κατά την 

περίοδο 1981-1990 

(σε εκατομ. Ecu) 
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Εθνικές αγορές 

I I Διεθνής αγορά 

αγορά (ιταλική λιρέτα) δεν της επέτρεπε 

να χρησιμοποιήσει παραδοσιακά μέσα, 

όπως οι συμβάσεις για τον καθορισμό 

των επιτοκίων σε μεταγενέστερη ημερο

μηνία («deferred rate setting») ή άλλα 

μέσα, όπως τα προθεσμιακά συμβόλαια 

(«futures). 

Αντιμετωπίζοντας διαρκώς αυξανόμενες 

δανειακές ανάγκες, η Τράπεζα ενέτεινε 

— κατά το δυνατόν — τη διαφοροποί

ηση των μέσων προσφυγής της στις 

εθνικές και διεθνείς αγορές: εκδόσεις δα

νείων σε δημόσια εγγραφή, ιδιωτικός δα

νεισμός, τραπεζικές πιστώσεις, σταθε

ρού ή κυμαινόμενου επιτοκίου — σε συν

δυασμό, μερικές φορές, με πράξεις 

ανταλλαγής επιτοκίων ή νομισμάτων —  

εκδόσεις commercial paper, συνδυασμέ

νες με όρια πιστώσεων («back up li 

gnes»). 

* 
* * 

Με ύφος αντληθέντων πόρων 1 755 εκα

τομμύρια (από τα οποία τα 500 εκατομ

μύρια με κυμαινόμενο επιτόκιο), το Ecu  

παρέμεινε στην πρώτη θέση μεταξύ των 

νομισμάτων δανεισμού της Τράπεζας. Η 

αγορά του Ecu σημείωσε έντονη άνοδο 

το 1990. Πράγματι, το νόμισμα αυτό γνώ

ρισε μια πολύ ευνοϊκότερη συγκυρία σε 

σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, 

λόγω, κυρίως, της ενίσχυσης του ευρω

παϊκού νομισματικού συστήματος και 

της προόδου που σημειώθηκε στην πο

ρεία προς την οικονομική και νομισμα

τική ένωση. Παράλληλα, η αγορά ομολό

γων χαρακτηρίστηκε από την εμφάνιση 

εκδόσεων μεγάλου μεγέθους («jumbo»),  

των οποίων η ρευστότητα επέτρεψε τη 

διενέργεια συναλλαγών μεγάλου ύψους 

στη δευτερεύουσα αγορά, καθώς και 

από την εισαγωγή συμβολαίων κάλυψης 

έναντι των κινδύνων των επιτοκίων 

(«futures») στην αγορά MATIF, στο Πα

ρίσι, και, το 1991, στη LIFFE του Λονδίνου. 
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Πίνακας 12: Αντληθέντες κατά το 1990 ττόροι 

Πριν από τις πράξεις ανταλλαγής Μετ<χ τ ις πράξεις ανταλλαγής 

σε εκατομ 
Ecu % 

Πράξεις 
ανταλλαγής 

σε εκατομ,Ecu 
σε εκατομ. 

Ecu % 
1. ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
Δάνεια σταθερού ετητοκίου 8 629,73 78,41 117,12 8 746,85 79,55 
Κοινοτικά νομίσματα 5 851,74 53,17 203,23 6 054,97 55,07 
ECU 1 271,88 11,56 - 16,88 1 255,00 11,41 
FRF 1 085,41 9,86 — 1 085,41 9,87 
DEM 978,15 8,89 — 978,15 8,90 
GBP 692,82 6,29 285,00 977,82 8,89 
ESP 614,28 5,58 — 614,28 5,59 
BEF 330,35 3,00 — 330,35 3,00 
ITL 391,38 3,56 - 64,90 326,48 2,97 
NLG 312,10 2,84 — 312,10 2,84 
PTE 123,59 1,12 — 123,59 1,12 
LUF 51,79 0,47 — 51,79 0,47 
Νομίσματα τρίτων χωρών 2 777,98 25,24 - 86,10 2 691,88 24,48 
USD 1 360,25 12,36 - 178,57 1 181,68 10,75 
CHF 732,28 6,65 86,13 818,41 7,44 
JPY 586,57 5,33 105,22 691,79 6,29 
GAD 98,88 0,90 - 98,88 — 
Δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου 829,05 7,53 - 127,82 701,22 6,38 
ITL 296,93 2,70 64,90 361,83 3,29 
DEM 145,38 1,32 — 145,38 1,32 
FRF 29,02 0,26 — 29,02 0,26 
NLG 86,09 0,78 — 86,09 0,78 
USD 87,50 0,79 - 87,50 
JPY 184,13 1,67 - 105,22 78,91 0,72 
Ομόλογα (notes) σε USD 356,26 3,24 — 356,26 3,24 
Σύνολο 9 815,04 89,18 - 10,70 Γ) 9 804,34 89,17 

2. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Commercial paper 1 145,71 10,41 1 145,71 10,42 
ECU 
GBP 

500,00 
353,19 

4,54 
3,21 

500,00 
353,19 

4,55 
3,21 

ITL 162,31 1,47 162,31 1,48 
NLG 130,22 1,18 130,22 1,18 
Ομόλογα (notes) σε ECU 10,00 0,09 10,00 0,09 

Σύνολο 1155,71 10,50 1155,71 10,51 
3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Η ΤΡΑΠΕΖΑ 
USD 35,58 0,32 — 35,58 0,32 
Σύνολο (1+2 + 3) 11 006,34 100,00 - 10,70 10 995,64 100,00 
(') Προσαρμογές λόγω πράξεων ανταλλαγής, ύψομς 6,17 εκατομμυρίων — 16,87 εκατομμύρια για μια ιδιωτική τοποθέτηση με μειωμένη τιμή έκδοσης. 
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H Τράπεζα έπαιξε ενεργό ρόλο στις με

ταλλάξεις αυτές της αγοράς. Ήδη από 

τις αρχές του 1990, εγκατέλειψε την πο

λιτική της έκδοσης δανείων μέσου μεγέ

θους — από τα οποία ορισμένα απευθύ

νονταν σε καθορισμένα τμήματα της 

αγοράς —, προς όφελος των εκδόσεων 

δανείων μεγαλύτερου ύψους, που πρό

σφεραν στους επενδυτές μεγαλύτερη 

ρευστότητα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 

υπόψη τα χρονοδιαγράμματα εκταμιεύ

σεων της. Λόγω του μεγέθους τους, οι 

εκδόσεις αυτές μπορούν να αποτελέ

σουν δάνεια αναφοράς, όπως τα ΟΑΤ 

του γαλλικού κράτους ή τα διεθνή δά

νεια του Ιταλικού κράτους ή του Βασι

λείου της Ισπανίας. Επιπλέον, η τεχνική 

της έκδοσης νέων σειρών ανταλλάξιμων 

ομολόγων, που προστίθενται σε ένα πα

λαιότερα εκδοθέν δάνειο, επέτρεψε στην 

Τράπεζα να αυξήσει ταχέως το αρχικό 

ύψος μιας έκδοσής της — όπως έκανε 

στο παρελθόν και για άλλα νομίσματα. 

Στις αρχές του χρόνου, η Τράπεζα εξέ

δωσε στη διεθνή αγορά ένα δάνειο 

ύψους 500 εκατομμυρίων, σύμφωνα με 

την αμερικανική τεχνική της «fixed reoffer  

price». Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, οι 

τράπεζες που συμμετέχουν στον όμιλο 

έκδοσης του δανείου δεσμεύονται, μετά 

τον καθορισμό των όρων του δανείου, να 

προσφέρουν τα ομόλογα στην τιμή έκ

δοσης, εγκαταλείποντας έτσι την παλαι

ότερη πρακτική της εξ ολοκλήρου ή εν 

μέρει αντιπαραχώρησης προμηθειών. 

Στο αρχικό αυτό ποσό των 500 εκατομ

μυρίων προστέθηκαν, στη συνέχεια, μια 

δεύτερη σειρά ομολόγων, συνολικού 

ύψους 300 εκατομμυρίων, που τοποθε

τήθηκαν στη διεθνή αγορά, αργότερα 

μια τρίτη σειρά, προοριζόμενη ειδικά για 

την ιταλική αγορά και, τέλος, μια τέ

ταρτη, που τοποθετήθηκε σε ιάπωνες 

επενδυτές. Οι ανταλλάξιμες αυτές σειρές 

επέτρεψαν να σχηματιστεί, τον Ιούνιο, 

ένα δάνειο αντίστοιχο σε μέγεθος (1 125  

εκατομμύρια) με τα δάνεια των ειλλων 

μεγάλων δανειοληπτών της αγοράς. Με 

ιδιωτικές τοποθετήσεις ύψους 146,9 εκα

τομμυρίων, που απευθύνονταν κυρίως 

στην Ιαπωνία, το συνολικό ύψος των πό

ρων σταθερού επιτοκίου που άντλησε η 

Τράπεζα σε Ecu, ανήλθε σε 1 271,9 εκα

τομμύρια. 

Λόγω της υψηλής ζήτησης της λίρας 

στερλίνας, ιδίως από μέρους των βρετα

νών δανειοληπτών, η άντληση πόρων 

στο νόμισμα αυτό διατηρήθηκε σε 

υψηλά επίπεδα (1 331 εκατομμύρια, 

έναντι 1 769 εκατομμυρίων το 1989). Οι 

εκδόσεις δανείων σταθερού επιτοκίου 

ανήλθαν σε συνολικό ύψος 692,8 εκατομ

μυρίων και περιλάμβαναν τρία δάνεια 

στην αγορά ευρωστερλινών και μια έκ

δοση στην εγχώρια αγορά εκδόσεων 

εξωτερικού («bulldog market»). Η εκά

στοτε επιλογή μεταξύ των δύο αυτών 

αγορών υπαγορεύτηκε είτε από λόγους 

διάρκειας (η αγορά «bulldog» προτιμή

θηκε για περισσότερο μακροπρόθεσμα 

δάνεια), είτε από τις ευνοϊκές συνθήκες 

που πρόσφερε μια αγορά σε μια δεδο

μένη στιγμή. Η Τράπεζα συνέχισε την 

πολιτική της που συνίσταται στην αύ

ξηση του μεγέθους των εκδόσεών της με 

την προσθήκη νέων σειρών ανταλλάξι

μων τίτλων σε παλαιότερα εκδοθέντα 

δάνεια. Κατ'αυτό τον τρόπο, ένα δάνειο 

ύψους 100 εκατομ. στερλινών που εξέ

δωσε το Δεκέμβριο στην αγορά 

"bulldog", της επέτρεψε να αυξήσει στα 

400 εκατομμύρια το ύψος ενός δανείου 

που είχε εκδώσει το 1984. Για τον προ

σπορισμό συμπληρωματικών πόρων 

σταθερού επιτοκίου, η Τράπεζα συνήψε 

πράξεις ανταλλαγής, ύψους 285 εκατομ

μυρίων. Εξάλλου, προκειμένου να αντα

ποκριθεί στη ζήτηση δανείων κυμαινόμε

νου επιτοκίου εκ μέρους των δανειολη

πτών της, η Τράπεζα υπήρξε ο πρώτος 

θεσμικός δανειολήπτης — αφότου η 

αγορά άνοιξε σ'αυτή την κατηγορία δα

νειοληπτών, το 1989 — που εξέδωσε ένα 

πρόγραμμα commercial paper. Η έκδοση 

του προγράμματος, συνολικού ύψους 

250 εκατομμυρίων, πραγματοποιήθηκε 

εξ ολοκλήρου στο τέλος του 1990. 

Με ύψος αντληθέντων πόρων 1 123,5  

εκατομμύρια, το γερμανικό μάρκο κατέ

λαβε το 1990 την τρίτη θέση μεταξύ των 

κοινοτικών νομισμάτων δανεισμού της 

Τράπεζας. Σε μια αγορά ανήσυχη για τις 

συνέπειες της ενοποίησης, η Τράπεζα 

προσπάθησε, όπως και κατά το παρελ

θόν, να διαφοροποιήσει τις ττηγές χρη-

ματοδότησής της. Σημαντική ήταν η πα

ρουσία της στην αγορά ιδιωτικών τοπο

θετήσεων (Schuldscheindarlehen), η 

οποία της επέτρεπε να επιτύχει ευνοϊκό

τερους όρους. Στην αγορά αυτή πραγ

ματοποίησε εννέα πράξεις δανειολη-

ψίας, συνολικού ύψους 800 εκατομ. DEM  

(391,2 εκατομμυρίων ECU). Ωστόσο, το 

κύριο μέρος του δανεισμού της συνί

στατο στην έκδοση τεσσάρων δανείων 

σε δημόσια εγγραφή, συνολικού ύψους 

732,3 εκατομμυρίων, στην εγχώρια 

αγορά κεφαλαίων. Εξάλλου, κάνοντας 

χρήση μιας «ρήτρας ανταλλαξιμότη-

τας» ('), αύξησε το αρχικό ύψος μιας έκ

δοσής της, από τα 400 στα 700 εκατομ. 

DEM. Τέλος, εξέδωσε επίσης ένα δάνειο 

κυμαινόμενου επιτοκίου. 

Το ύψος των πόρων που άντλησε η Τρά

πεζα σε γαλλικά φράγκα παρέμεινε ου

σιαστικά στο επίπεδο του προηγούμε

νου χρόνου (1 114,4 εκατομμύρια, έναντι 

1 164 εκατομμυρίων το 1989), τοποθε

τώντας το νόμισμα αυτό στην τέταρτη 

(') Οι ρήτρες αυτές προβλέπουν τη δυνατότητα να 

προστεθεί σε μια παλαιότερη έκδοση δανείου μια νέα 

σειρά τίτλων, που έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηρι

στικά και είναι ως εκ τούτου ανταλλάξιμοι με τους τίτ

λους της προγενέστερης έκδοσης. 
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θέση μεταξύ των κοινοτικών νομισμάτων 

δανεισμού της. Αν και ήταν παρούσα, 

τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στην 

αγορά ευρωφράγκων, η Τράπεζα δεν 

μπόρεσε να αυξήσει το ονομαστικό ύψος 

των προσφυγών της στις αγορές, γεγο

νός που την υποχρέωσε να πραγματο

ποιήσει οκτώ εκδόσεις δανείων, των 

οποίων το ύψος δεν υπερέβη, παρά 

μόνο σε μια περίπτωση, το 1 δισεκατομ

μύριο φράγκα. Για να αντιμετωπίσει 

αυτό το πρόβλημα, εξέδωσε σειρές τίτ

λων ανταλλάξιμων με τους τίτλους μιας 

προγενέστερης έκδοσης. Κατ'αυτό τον 

τρόπο, τα τέσσερα δάνεια που εξέδωσε 

στην αγορά ευρωφράγκων (4 δισεκατ. 

FRF), συνεπτύχθησαν σε δύο. Προκειμέ

νου να αντιμετωπιστεί η αστάθεια των 

επιτοκίων, οι εκδόσεις της συνδυάστη

καν, όποτε αυτό ήταν δυνατό, με συμβά

σεις για τον καθορισμό των επιτοκίων σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία. Επιπλέον, η 

Τράπεζα εξέδωσε ένα δάνειο κυμαινόμε

νου επιτοκίου. 

Μετά από μια διετία σχετικής σταθερό

τητας, η άντληση πόρων σε ιταλικές λι

ρέτες αυξήθηκε σημαντικά, φθάνοντας 

στα 850,6 εκατομμύρια, έναντι 626 εκα

τομμυρίων το 1989. Το μεγαλύτερο μέ

ρος των πόρων αντλήθηκε με πράξεις 

κυμαινόμενου επιτοκίου. Οι πράξεις αυ

τές περιλάμβαναν, κατ'αρχάς, δύο προ

σφυγές, συνολικού ύψους 296,9 εκατομ
μυρίων, στην αγορά ευρωλιρετών, η 

οποία το 1990 επέδειξε μεγάλη ζωτικό

τητα και χαρακτηρίστηκε από έντονη 

άνοδο των νέων εκδόσεων. Στη συνέχεια, 

καινοτομώντας, η Τράπεζα εξέδωσε ένα 

πρόγραμμα commercial paper, σε δύο με

ρίδες των 200 και 100 δισεκατ. ITL αντί

στοιχα, από τα οποία τα 250 δισεκατομ

μύρια εκδόθηκαν στο τέλος του 1990.  

Παράλληλα, για την κάλυψη των ανα

γκών της σε πόρους σταθερού επιτο

κίου, η Τράπεζα πραγματοποίησε δύο 
εκδόσεις σταθερού επιτοκίου, τη μια 

(ύψους 200 δισεκατ. ITL) στην εγχώρια 

αγορά, και την άλλη (400 δισεκατ. ITL)  

στην αγορά ευρωλιρετών. 

Σε μια αγορά δύσκολη, λόγω των ανοδι

κών πιέσεων που γνώρισε το ισπανικό 

νόμισμα, η Τράπεζα άντλησε συνολικά 

614,3 εκατομμύρια (έναντι 700,8 εκατομ

μυρίων το 1989). Αφενός, απευθύνθηκε, 

όπως και κατά το παρελθόν, στην εγχώ

ρια αγορά εκδόσεων εξωτερικού (αγορά 

«matador»), όπου — αν και η αγορά αυτή 

γνώρισε μια διακοπή — πραγματοποί

ησε πέντε εκδόσεις δανείων (80 δισεκατ. 

ESP). Αφετέρου, προσέθεσε νέες σειρές 

ανταλλάξιμων ομολόγων σε μια παλαιό

τερη έκδοση, ύψους 20 δισεκατ. ESP, αυ

ξάνοντας το ύψος της στα 30 δισεκατομ

μύρια, γεγονός που επέτρεψε να γίνει η 

έκδοση αυτή η ρευστότερη της αγοράς 

και να θεωρηθεί ως έκδοση αναφοράς 
(«benchmark»). 

Στις Κάτω Χώρες, η Τράπεζα αύξησε το 

δανεισμό της, από τα 317,3 εκατομμύρια 

το 1989, στα 528,4 εκατομμύρια το 1990.  

Στη διεθνή αγορά, εξέδωσε ένα δάνειο σε 

δημόσια εγγραφή, ύψους 300 εκατομ. 

NLG, το οποίο συνδυαζόταν, για πρώτη 

φορά στην cryopà του ολλανδικού φιο

ρινιού, με μια σύμβαση για τον καθορι

σμό του επιτοκίου σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία, που επέτρεπε στην Τρά

πεζα να προφυλαχθεί από τις διακυμάν

σεις των επιτοκίων. Εξάλλου, για την κά

λυψη των αναγκών της σε πόρους κυ

μαινόμενου επιτοκίου, η Τράπεζα εξέ

δωσε ένα πρόγραμμα commercial paper,  

ύψους 300 εκατομ. NLG. Τέλος, όπως και 

τα προηγούμενα χρόνια, προσπορί-

στηκε συμπληρωματικούς πόρους στα

θερού και κυμαινόμενου επιτοκίου συνά

πτοντας, καθ'όλη τη διάρκεια του χρό

νου, ιδιωτικά δάνεια. 

Οι πόροι που αντλήθηκαν από τη βελ

γική οτγορά, σημείωσαν ελαφρά μείωση 

έναντι του προηγούμενου χρόνου (330,3  

εκατομμύρια, έναντι 345,7 εκατομμυρίων 

το 1989). Η Τράπεζα εξέδωσε ένα δάνειο 

ύψους 6 δισεκατ. BEF σε δημόσια εγ

γραφή, για το οποίο ο καθορισμός των 

Πίνακας 13: Εξέλιξη των αντληθέντων ττόρων 

(σε εκατομ. Ecul 

1987 1988 1989 1990 
Μεσομακροπρόθεσμες πράξεις (μετά πς πράξεις ανταλλαγής) 
Δάνεια σε δημόσια εγγραφή 
Ιδιωτικός δανεισμός 
Διατραπεζικές πράξεις 
Μεσοπρόθεσμα ομόλογα (notes) 

6 765,5 
5 434,8 
1 009,7 

321,0 

5 572,5 
3 768,4 

996,1 
455,9 
352,1 

7413,6 
5 772,0 
1 274,9 

311,2 
55,5 

8 764,9 
7 791,3 

973,6 

9 804,3 
8 217,7 
1 230,3 

356,3 
Βραχυπρόθεσμες πράξεις 
Commercial paper 

— — — 200,0 
200,0 

1145,7 
1 145,7 

Συμμετοχή τρίτων σε δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα 20,0 20,2 — 32,1 35,6 

Σύνολο 
από τα οποία πιστοποιητικά καταθέσεων 

6 785,5 5 592,7 7 666,1 
252.5 

9 034,5 
37,5 

10 995,6 
10,0 
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τραπεζών που θα ηγούντο του ομίλου 

έκδοσης έγινε — για πρώτη φορά στο 

Βέλγιο, για δάνειο σε δημόσια εγγραφή 

— κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προ

σφορών («competitive bidding»). Παράλ

ληλα, η Τράπεζα πραγματοποίησε τέσ-

σερεις ιδιωτικές τοποθετήσεις, συνολι

κού ύψους 8 δισεκατ. BEF. 

Στην Πορτογαλία, η Τράπεζα διατήρησε 

τη δραστηριότητά της στην αγορά ομο

λόγων εξωτερικού σε εσκούδα (αγορά 

«navegador»), όπου εξέδωσε δύο δάνεια 

σε δημόσια εγγραφή, ύψους 10 και 12,5  

δισεκατ. PTE αντίστοιχα, αυξάνοντας αι

σθητά το ύψος του δανεισμού της έναντι 

του προηγούμενου χρόνου (123,6 εκα

τομμύρια, έναντι 86,4 εκατομμυρίων). 

Στο Λουξεμβούργο, η κάμψη της ζήτη

σης από μέρους των δανειοληπτών της 

για το νόμισμα της χώρας αυτής, δεν 

επέτρεψε στην Τράπεζα να επωφεληθεί 

πλήρως από τα μέτρα φιλελευθεροποί

ησης της λουξεμβουργιανής αγοράς. Η 

άντληση πόρων έγινε μέσω μιας έκδο

σης δανείου σε δημόσια εγγραφή και 

ιδιωτικών τοποθετήσεων, συνολικού 

ύψους 51,8 εκατομμυρίων (έναντι 92 εκα

τομμυρίων το 1989). 

Οι αντληθέντες πόροι σε δολάρια ΗΠΑ 

υπερέβησαν σημαντικά το επίπεδο του 

προηγούμενου χρόνου (1 537,9 εκατομ

μύρια, έναντι 376,2 εκατομμυρίων). Η 

Τράπεζα άντλησε πόρους κυρίως από 

την ευρωαγορά, υπό ευνοϊκότερους 

όρους σε σχέση με άλλους δανειολή

πτες. Το συνολικό ύψος του δανεισμού 

της σε δολάρια ήταν στην πραγματικό

τητα υψηλότερο, γιατί περιλάμβανε επι

πλέον ένα ποσό 266 εκατομμυρίων, το 

οποίο ανταλλάχθηκε έναντι άλλων νομι

σμάτων. Εξάλλου, η Τράπεζα προέβη σε 

πρόωρη εξόφληση ορισμένων δανείων 

που είχε συνάψει σε δολάρια ΗΠΑ, μέσω, 

κυρίως, της έκδοσης μεσοπρόθεσμων 

ομολόγων («notes»). 

Η Τράπεζα ήταν παρούσα σε όλες τις 

αγορές, και από τις δύο πλευρές του Ατ

λαντικού. Στην αρχή του χρόνου επα

νήλθε, ύστερα από διετή απουσία, στην 

εγχώρια αγορά εκδόσεων εξωτερικού 

των ΗΠΑ («yankee bond market») — όπου 

οι διάρκειες είναι κατά κανόνα μεγαλύτε

ρες απ'ό,τι στην ευρωαγορά — εκδίδον

τας δύο δάνεια, ύψους 300 εκατομ. USD  

το καθένα και διάρκειας 11 και 12 ετών 

αντίστοιχα. Για πρώτη φορά, στη «yan 

kee bond market», η ανάθεση της ηγεσίας 

του εκδοτικού ομίλου έγινε κατόπιν πρό

σκλησης για υποβολή προσφορών —  

και όχι πλέον με το σύστημα της εκ πε

ριτροπής ανάθεσής της σε καθένα από 

τα μέλη που συνθέτουν τον παραδο

σιακό όμιλο έκδοσης των δανείων της 

Τράπεζας, όπως γινόταν από την πρώτη 

της εμφάνιση στην αγορά αυτή. Η Τρά

πεζα παρενέβη επίσης στην αγορά ευ-

ρωδολαρίων, για την έκδοση δανείων μι

κρότερης διάρκειας (μεταξύ 7 και 10  

ετών) και ύψους μεταξύ 300 και 500 εκα

τομ. USD. Καθεμιά από τις εκδόσεις της 

αυτές συνδυάστηκε με ρήτρα ανταλλαξι-

μότητας και με σύμβαση για τον καθορι

σμό του επιτοκίου σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία. Τέλος, η Τράπεζα εξέδωσε 

επίσης δύο μακροπρόθεσμα δάνεια, πε

ριορισμένου ύψους, με κυμαινόμενο επι

τόκιο. 

Στην Ιαπωνία, παρά τις αρκετά δύσκο

λες συνθήκες που επικράτησαν στις 

αγορές, λόγω, μεταξύ άλλων, της περιο

ριστικής νομισματικής πολιτικής της ια

πωνικής κεντρικής τράπεζας και της 

πτώσης των μετοχικών αξιών, η Τρά

πεζα κατόρθωσε να αυξήσει την 

άντληση πόρων της έναντι του προη-

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
Οι εκταμιεύσεις δανείων από τους ιδίους 

πόρους της Τράπεζας ανήλθαν το 1990  

σε 11 810,7 εκατομμύρια, από τα οποία 

τα 11 421,5 εκατομμύρια διατέθηκαν στο 

εσωτερικό της Κοινότητας και τα 389,2  

εκατομμύρια έξω από την Κοινότητα. 

Το υπόλοιπο των δανείων από ιδίους 

πόρους και των εγγυήσεων πέρασε από 

τα 53 630,3 εκατομμύρια στις 31 Δεκεμ

βρίου 1989, στα 61 944,8 εκατομμύρια 

στις 31 Δεκεμβρίου 1990. Οι κύριες μορ

φές εγγυοδοσίας που ισχύουν για τα εκ

κρεμή δάνεια, αναφέρονται στο Παράρ

τημα Β (σημείωση 2) των χρηματοοικο

νομικών καταστάσεων (σελ. 71).  

Οι εκταμιεύσεις στα πλαίσια των παρεμ

βάσεων από πόρους της Κοινότητας ή 

των κρατών μελών ανήλθαν το 1990 σε 

ύψος 141 εκατομμυρίων, από τα οποία 

46 εκατομμύρια αφορούσαν τα δάνεια 

στα πλαίσια του ΝΚΜ και 95 εκατομμύ

ρια τις χορηγήσεις στα κράτη της Αφρι

κής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 

και σε ορισμένες μεσογειακές χώρες. Το 

υπόλοιπο των πράξεων του Ειδικού 

Τμήματος πέρασε από τα 8 053,4 εκα

τομμύρια (τέλος 1989) στα 7 058,8 εκα

τομμύρια στο τέλος της χρήσης 1990. 

Πίνακας 14: Κατανομή των αντληθέντων ττόρων κατά νόμισμα 

ECU GBP DEM FRF ITL ESP NLG BEF PTE LUF USD CHF JPY Σύνολο 

σε εκατομ. Ecu 1 765,0 
% 16,0 

1 331,0 
12,1 

1 123,5 
10,2 

1 114,4 
10,1 

850,6 
7,7 

614,3 
5,6 

528,4 
4,8 

330,4 
3,0 

123,6 
1,1 

51,8 
0,5 

1 573,5 
14,3 

818,4 
7,4 

770,7 
7,0 

10 995,6 
100,0 
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γούμενου χρόνου (770,7 εκατομμύρια, 

έναντι 431,5 εκατομμυρίων). Η δραστη-

ριότητά της ήταν εντονότερη στην αγορά 

ευρωγιέν, που πρόσφερε τις ευνοϊκότε

ρες συνθήκες. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου, πραγμα

τοποίησε τέσσερεις εκδόσεις δανείων, 

ύψους μεταξύ 20 και 40 δισεκατ. JPY και 

διάρκειας 7 έως 10 ετών, από τις οποίες 

οι τρείς, συνολικού ύψους 80 εκατομ. 

JPY. ήσαν ανταλλάξιμες μεταξύ τους. 

Εξάλλου, για να ανταποκριθεί στη ζή

τηση δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου, η 

Τράπεζα πραγματοποίησε μια έκδοση 

διάρκειας 18 ετών και ύψους 35 δισεκατ. 

JPY, από τα οποία ένα μέρος ανταλλά

χθηκε έναντι πόρων σταθερού επιτοκίου. 

Λόγω της σημαντικής ανόδου της ζήτη

σης ελβετικών φράγκων, σε σχέση με 

το παρελθόν, η άντληση πόρων στο νό

μισμα αυτό αυξήθηκε σημαντικά το 1990  

(818,4 εκατομμύρια, έναντι 240,4 εκατομ

μυρίων το 1989). Η Τράπεζα εξέδωσε 

πέντε δάνεια σε δημόσια εγγραφή, 

ύψους μεταξύ 150 και 200 εκατομ. CHF,  

όπου, για πρώτη φορά, ο καθορισμός 

της τράπεζας που θα ηγείτο του εκδοτι

κού ομίλου έγινε κατόπιν πρόσκλησης 

για υποβολή προσφορών. Επιπλέον, η 

Τράπεζα συνήψε τρεις ιδιωτικές τοποθε

τήσεις. Τέλος, για να ανταποκριθεί στην 

υψηλή ζήτηση ελβετικών φράγκων λόγω 

των πιέσεων της αγοράς, προέβη στην 

ανταλλαγή του προϊόντος ενός δανείου 

σε καναδικά δολάρια που εξέδωσε σε 

δημόσια εγγραφή. 

* * * 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Αντληθέντες πό

ροι: το σύνολο των 

αντληθέντων πό

ρων έφθασε το 

1990 στα 10 995,6  

εκατομμύρια, έναντι 9 034,5 εκατομμυ

ρίων το 1989, σημείωσε δηλαδή αύξηση 

κατά 22%. Η ενεργή παρουσία της Τρά

πεζας στις αγορές και οι πράξεις ανταλ

λαγής που συνήψε, της επέτρεψαν να 

ανταποκριθεί επιτυχώς στις εκταμιευτι-

κές της ανάγκες. Οι εκταμιεύσεις από 

τους ιδίους της πόρους ανήλθαν σε 

11 810,7 εκατομμύρια (έναντι 11 015 εκα

τομμυρίων το 1989), με μια ιδιαίτερη 

συγκέντρωση στο πρώτο και το τέταρτο 

τρίμηνο του 1990 (66%). 

Οι διαθέσιμοι πόροι για εκταμιεύσεις 

ανήλθαν συνολικά σε 10 985,6 εκατομμύ

ρια. μετά τις πράξεις ανταλλαγής. 9 138,7  

εκατομμύρια προήλθαν από την έκδοση 

δανείων σε δημόσια εγγραφή και ιδιω

τικό δανεισμό σταθερού επιτοκίου. Από 

το ποσό αυτό, 371 εκατομμύρια αποτέ

λεσαν αντικείμενο πράξεων ανταλλαγής 

νομισμάτων, 193 εκατομμύρια αντλήθη

καν με κυμαινόμενο επιτόκιο και ανταλ

λάχτηκαν έναντι σταθερού επιτοκίου, 

ενώ 35,6 εκατομμύρια αντιπροσώπευαν 

συμμετοχές τρίτων σε δάνεια που χορή

γησε η Τράπεζα. Οι αντληθέντες πόροι 

για πράξεις κυμαινόμενου επιτοκίου 

αυξήθηκαν σημαντικά έναντι των προη

γούμενων χρήσεων, ανερχόμενοι σε 

1 846,9 εκατομμύρια (17% του συνόλου, 

έναντι λιγότερου από 10% το 1989 και το 

1988). Από το ποσό αυτό, τα 701,2 εκα

τομμύρια προήλθαν από άμεσο δανει

σμό κυμαινόμενου επιτοκίου και από 

πράξεις ανταλλαγής, ενώ τα υπόλοιπα 

1 145,7 εκατομμύρια προήλθαν από εκ

δόσεις commercial paper. Επιπλέον, η 

Τράπεζα προσπορίστηκε 10 εκατομμύ

ρια, υπό μορφή πιστοποιητικών καταθέ

σεων σε Ecu, για την αντιμετώπιση των 

ταμειακών της αναγκών. 

Η κατανομή των αντληθέντων πόρων 

κατά νόμισμα αφήνει να διαφανεί μια 

συνεχιζόμενη, αν και με πτωτική τάση, 

υπεροχή των κοινοτικών νομισμάτων 

(71% του συνόλου μετά τις πράξεις 

ανταλλαγής, έναντι 88% το 1989 και 84%  

το 1988). Το Ecu κατέλαβε την πρώτη 

θέση, ακολουθούμενο από τη λίρα στερ

λίνα, το γερμανικό μάρκο και το γαλλικό 

φράγκο, ενώ τα τέσσερα αυτά νομί

σματα μαζί αντιπροσώπευαν το 48,5%  

των αντληθέντων πόρων, έναντι 63,5%  

το 1989. Η συμμετοχή των μη κοινοτικών 

νομισμάτων αυξήθηκε. Η συμμετοχή του 

δολλαρίου, ιδιαίτερα, ανήλθε στο 14,3%  

του συνόλου, ενώ το ελβετικό φράγκο 

και το γιεν αντιπροσώπευαν το καθένα 

7%. 
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Αποτελέσματα χρήσης 

Το 1990, όπως και κατά το παρελθόν, η 

χρήση των ιδίων κεφαλαίων υπήρξε η 

κύρια πηγή προσόδων. Ωστόσο, η άνο

δος των επιτοκίων τοποθετήσεων, που 

είχε ήδη διαπιστωθεί τον προηγούμενο 

χρόνο, επηρέασε και πάλι τα αποτελέ

σματα χρήσης της Τράπεζας. 

Το ύψος των εισπραχθέντων το 1990 τό

κων και προμηθειών επί χορηγηθέντων 

δανείων ανήλθε σε 4 775 εκατομμύρια, 

έναντι 4 208 εκατομμυρίων το 1989, ενώ 

οι τόκοι και οι δαπάνες επί ληφθέντων 

δανείων ανήλθαν σε 4130 εκατομμύρια, 

έναντι 3 505 εκατομμυρίων το 1989. Οι 

διαχειριστικές προμήθειες πέρασαν από 

τα 17 εκατομμύρια, το 1989, στα 15 εκα

τομμύρια το 1990. 

Τα έσοδα από τόκους και προμήθειες 

επενδύσεων πέρασαν από 320 εκατομ

μύρια, το 1989, σε 409 εκατομμύρια το 

1990, λόγω της παραμονής των επιτο

κίων σε υψηλά επίπεδα, καθ' όλη τη 

διάρκεια του χρόνου, και της αύξησης 

του όγκου των επενδυθέντων κεφα

λαίων. 

Η διαφορά μεταξύ των χρηματοοικονο

μικών εσόδων και εξόδων ήταν θετική 

(+ 6 εκατομμύρια), σε αντίθεση με τον 

προηγούμενο χρόνο, όπου η διαφορά 

αυτή ήταν αρνητική (-1 εκατομμύριο). 

Λαμβανομένων υπόψη των συναλλαγ

ματικών διαφορών και ύστερα από κατα

λογισμό των αποσβέσεων των δαπανών 

εκδόσεων και των προμηθειών εξαγοράς 

(90 εκατομμύρια), των δαπανών και εξό

δων διαχείρισης και των αποσβέσεων 

των κτιρίων, των επίπλων και σκευών και 

των λοιπών εγκαταστάσεων, το λειτουρ

γικό πλεόνασμα της Τράπεζας ανέρχεται 

σε 893 εκατομμύρια. Ύστερα από κατα

λογισμό της επίπτωσης των μεταβολών 

των τιμών μετατροπής έναντι του Ecu  

(-1-1 εκατομμύριο), το υπόλοιπο του 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 

για το 1990 ανέρχεται σε 894 εκατομμύ

ρια, έναντι 808 εκατομμυρίων το 1989. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να 

συστήσει στο Συμβούλιο των Διοικητών 

να καταχωρήσει το υπόλοιπο του λογα

ριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (894  

εκατομμύρια) στο αποθεματικό, το 

οποίο — λαμβανομένου υπόψη του δι

πλασιασμού του κεφαλαίου — δεν ανέρ

χεται ακόμη στο 10% του αναληφθέντος 

κεφαλαίου. 

Το σύνολο του ενεργητικού έφτανε στις 

31 Δεκεμβρίου 1990 στα 63 457 εκατομ

μύρια, έναντι 55 010 εκατομμυρίων στις 

31 Δεκεμβρίου 1989, σημείωσε δηλαδή 

αύξηση κατά 15% περίπου. 
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Διοίκηση και γενικά θέματα 

ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διευθύνουσα Επιτροπή 

Συμβούλιο των Διοικητών 

Σύμφωνα με το σύστημα της εκ περιτρο

πής ανάληψης της προεδρίας του Συμ

βουλίου των Διοικητών από τα κράτη 

μέλη, καθήκοντα προέδρου του συμβου

λίου για την περίοδο μεταξύ της ετήσιας 

συνόδου του 1990 και εκείνης του Ιουνίου 

1991, άσκησε ο κ. Pierre BÉRÉGOVOY, Δι

οικητής για τη Γαλλία, διαδεχόμενος τον 

κ. Oarlos SOLCHAGA CATALÂN, Διοικητή 

για την Ισπανία. 

Η προεδρία του Συμβουλίου των Διοικη

τών περιέρχεται, από τον Ιούνιο 1991 και 

έως την ετήσια σύνοδο του 1992, στον Δι

οικητή για την Ιρλανδία, κ. Albert REY 

NOLDS. 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Από την ημερομηνία έκδοσης της τελευ

ταίας ετήσιας έκθεσης, η δις Elisabeth  

LLEWELLYN-SMITH και οι κ.κ. Manuel  

CONINE GUTIÉRREZ, Luis Α. GOMES  

MORENO και Mario SARCINELLI, τακτικά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντι

καταστάθηκαν από τους κ.κ. Roy WIL 

LIAMS, Vicente Javier FERNÀNDEZ, Ma 

nuel E. FRANÇA E SILVA και Mario DRA 

GHI. Ο κ. Paul MENTRÉ, ο οποίος υπέ

βαλε την παραίτησή του, δεν έχει ακόμη 

αντικατασταθεί, στο στάδιο εκτύπωσης 

της παρούσας έκθεσης. Τέλος, οι κ.κ. 

R.I.G. ALLEN, Daniel GIROUX και Miguel  

MORA HIDALGO, αναπληρωματικά μέλη, 

αντικαταστάθηκαν από τους κ.κ. David  

BOSTOCK, Pierre DUQUESNE και J.I.C.  

TOSCANO. 

To Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευ

χαριστίες του προς τα αποχωρήσαντα 

μέλη για την πολύτιμη συμβολή τους 

στις εργασίες της Τράπεζας. 

Το Συμβούλιο των Διοικητών διόρισε τον 

κ. Hans DUBORG, Departmentschef στο 

Υπουργείο Βιομηχανίας, στην Κοπεγ

χάγη, ως Αντιπρόεδρο της Τράπεζας 

από του Απρίλιο 1990, σε αντικατάσταση 

του κ. Erling J0RGENSEN, ο οποίος απε

βίωσε του Φεβρουάριο 1990. 

Ελεγκτική Επιτροπή 

Κατά την ετήσια σύνοδό του της 11ης 

Ιουνίου 1990, το Συμβούλιο των Διοικη

τών αποφάσισε να ανανεώσει τη θητεία 

του μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής 

του οποίου η θητεία έληγε. Έτσι, ο κ. 

Joâo PINTO RIBEIRO, απερχόμενος Πρό

εδρος, επαναδιορίστηκε μέλος της Ελε

γκτικής Επιτροπής για τις χρήσεις 1990,  

1991 και 1992. Η προεδρία της επιτροπής 

πέρασε, σύμφωνα με το σύστημα της εκ 

περιτροπής άσκησής της, στον κ. Κων

σταντίνο ΘΑΝΟΠΟΥΛΟ, έως την έγκριση, 

κατά την ετήσια σύνοδο του 1991, του 

ισολογισμού και του λογαριασμού απο

τελεσμάτων χρήσης του 1990. 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Παρακολούθηση των παρεμβάσεων 

και εσωτερικός έλεγχος 

Κατά τη λήξασα χρήση, η Ελεγκτική Επι

τροπή διενέργησε επιτόπιες επισκέψεις 

έργων στην Ιταλία και την Ιρλανδία, συ

νοδευόμενη από αντιπροσώπους του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που καθόρισαν από κοινού η 

Επιτροπή, η Τράπεζα και το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, το 1989. Επισκέψεις διενεργή

θηκαν επίσης στο Μαρόκο. 

Για την επιτέλεση του έργου της, η Ελεγ

κτική Επιτροπή στηρίζεται στις συνεχείς 

εργασίες του Τμήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου της Τράπεζας, για τις οποίες 

ενημερώνεται συστηματικά, και στις ερ

γασίες ενός διεθνούς γραφείου εξωτερι

κών ελεγκτών, καθώς και στις ελεγκτικές 

δραστηριότητες των διαφόρων υπηρε

σιών της Τράπεζας. 

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου επεξέ-

τεινε σταδιακά τους συστηματικούς του 

ελέγχους στις διαδικασίες χορήγησης 

των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας. Η 

δραστηριότητά του, που έχει ως αντικεί

μενο την επαλήθευση της αποτελεσμα

τικότητας των ακολουθούμενων διαδικα

σιών και τον εντοπισμό των κινδύνων, 

καλύπτει επίσης τις χρηματοοικονομικές 

και ταμειακές πράξεις, την ασφάλεια της 

πληροφορικής και τις διαχειριστικές δα

πάνες. 

Υποτροφίες και Βραβεία 

της Τράπεζας 

Στη μνήμη του Erling Jorgensen, θεσπί

στηκε το 1990 μια υποτροφία σπουδών, 

που φέρει το όνομά του: υποτροφία 

σπουδών Erling Jorgensen της Ευρωπαϊ

κής Τράπεζας Επενδύσεων. Η υποτρο

φία αυτή χορηγείται από τα Ινστιτούτα 

Οικονομίας και Στατιστικής του Πανεπι

στημίου της Κοπεγχάγης. 

Εξάλλου, από το 1978, η Τράπεζα χορη

γεί κάθε χρόνο τρεις υποτροφίες, σε 

φοιτητές που ακολουθούν μεταπτυχια

κές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστη

μιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, προ

κειμένου να προαγάγει την έρευνα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Εκτός από τις υποτροφίες αυτές, η Τρά

πεζα απονέμει επίσης, ανά διετία, το 

Βραβείο ETE, στο συγγραφέα της καλύ

τερης διδακτορικής διατριβής σχετικά με 

τις «επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις», 

με την ευρύτερή τους έννοια. Το επό

μενο Βραβείο ETE θα απονεμηθεί το 

1991. 
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Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση 

και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) 

Σύμφωνα με την ευχή που εξέφρασαν οι 

Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Στρασβούρ

γου (9.12.1989), η Τράπεζα υποστήριξε 

ενεργά τη δημιουργία της ΕΤΑΑ. Τη συμ

βολή της αυτή υλοποίησε θέτοντας στη 

διάθεση της ΕΤΑΑ εμπειρογνώμονες, 

τόσο στον επιχειρησιακό, όσο και στο δι

οικητικό τομέα. Επιπλέον της συμμετο-

χής της στο κεφάλαιο της ΕΤΑΑ, η Τρά

πεζα προσέφερε στο νέο οργανισμό οι

κονομική ενίσχυση, υπό μορφή χορήγη

σης για την κάλυψη ταμειακών αναγκών, 

ενώ ενήργησε επίσης ως εντολοδόχος 

της ΕΤΑΑ για την είσπραξη των πρώτων 

συνεισφορών στο καταβεβλημένο κεφά

λαιο της τελευταίας (βλ. ένθετο, σελ. 19). 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Πολιτική προσωπικού 

Τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 

νέου συστήματος μισθολογικής και 

επαγγελματικής εξέλιξης, το οποίο δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση στην αναγνώριση 

των ατομικών επιδόσεων, διενεργήθηκε, 
σε συνεργασία με τους αντιπροσώπους 

του προσωπικού, διεξοδική αποτίμηση 

της λειτουργίας του. Για το σκοπό αυτό, 

διεξήχθη μεταξύ των μελών του προσω

πικού έρευνα, της οποίας το περιεχό

μενο και τα αποτελέσματα μελετήθηκαν 

σε συνεργασία με ένα εξωτερικό σύμ

βουλο. Το υψηλό ποσοστό ανταπόκρι

σης στην έρευνα, ο μεγάλος αριθμός και 

η σοβαρότητα των προτάσεων που δια

τυπώθηκαν, αναμένεται να επιτρέψουν 

τη βελτίωση διαφόρων στοιχείων του 

συστήματος. Οι σχετικές εργασίες διεξά

γονται σε στενή συνεργασία με τους 

αντιπροσώπους του προσωπικού. 

Ισότητα ευκαιριών 

Η Τράπεζα ακολουθεί πολιτική παροχής 

ίσων ευκαιρίων, της οποίας τα αποτελέ

σματα αναμένεται να φανούν στο εγγύς 

μέλλον. Η πολιτική αυτή συνίσταται, 

αφενός στη συστηματική ενθάρρυνση 

των υποψηφιοτήτων γυναικών όταν 

πρόκειται για εξωτερικές προσλήψεις 

και, αφετέρου, στην ενθάρρυνση της 

προαγωγής των γυναικών που ανήκουν 

ήδη στο προσωπικό της Τράπεζας. 

Όσον αφορά αυτή τη δεύτερη περί

πτωση, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν κα

ταβληθεί σημαντικές προσπάθειες προ

κειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε μέλη 

του εκτελεστικού προσωπικού να προα

χθούν στην κατηγορία των διοικητικών 

υπαλλήλων: από το 1985, 27 γυναίκες 

προήχθησαν στη κατηγορία του επιστη

μονικού προσωπικού, ανεβάζοντας στο 

22% περίπου το ποσοστό των γυναικών 

επί του συνόλου του προσωπικού αυτής 

της κατηγορίας. 

Πληροφορική 

Η Τράπεζα εξακολουθεί πάντοτε να δίνει 

ιδιαίτερη σημασία στην άριστη δυνατή 

αξιοποίηση, τόσο των ανθρώπινων, όσο 

και των υλικών πόρων. Για τον σκοπό 

αυτό, συνεχίζονται οι προσπάθειες βελ
τίωσης του εξοπλισμού πληροφορικής. 

Παράλληλα, η ανάπτυξη της μικροπλη-

ροφορικής, σε συνδυασμό με μια προ

σπάθεια κατάρτισης του προσωπικού 

στον τομέα αυτό, επιτρέπει μια περισσό

τερο ευέλικτη και αποκεντρωμένη οργά

νωση, που καλεί τους χρήστες να επιδεί

ξουν μεγαλύτερη δημιουργικότητα. Ταυ

τόχρονα, διευρύνει τις δυνατότητες διε

ξαγωγής των εργασιών μέσω της πλη

ροφορικής, στα περιφερειακά γραφεία 

της Τράπεζας, και διευκολύνει τις επικοι

νωνίες τους με τα κεντρικά της γραφεία. 

Κατάρτιση 

Οι προσπάθειες με στόχο την καλύτερη 

προσαρμογή του προσωπικού στην εξέ

λιξη και τη διαφοροποίηση των καθη

κόντων του, συνεχίστηκαν το 1990. Τα 

προγράμματα κατάρτισης που εφαρμό

στηκαν, αφορούσαν τις τραπεζικές τε

χνικές, τη διαχείριση, την πληροφορική 

και την εκμάθηση γλωσσών, και κάλυ

ψαν συνολικά 4152 ημέρες εργασίας. 

Προσωπικό 

Το προσωπικό της Τράπεζας ανερχόταν 

στις 31 Δεκεμβρίου 1990 στα 724 άτομα. 

Μη διοικητικοί 
υπάλληλοι. 

Σύνολο 
Διοικητικοί 
υπάλληλοι 

γραμματείς, 
τεχνικοί 

1986 678 297 381 
1987 699 344 355 
1988 710 357 353 
1989 718 366 352 
1990 724 368 356 

Εξέλιξη του προσωττικού και της 
συνολικής δραστηριότητας της 

Τράπεζας (1960-1990) 

Προσωττικό 
(αριθμός) 

Δραστηριότητα 
(σε εκατομ. ECU) 

800 
600 
400 

200 
Ο 

— Ποσά σε τιμές 1990 

Ποσά σε τρέχουσες τιμές 

Β Προσωττικό (αριθμός) 

14 000 

10 000 

5 000 

1960 
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από τα οποία 368 ήσαν διοικητικοί 

υπάλληλοι. Μέσα στο χρόνο προσελή

φθησαν 37 άτομα και αποχώρησαν ή 
συνταξιοδοτήθηκαν 28. 

Κατά την τελευταία πενταετία, το ποσο

στό αύξησης του προσωπικού ήταν σχε

τικά χαμηλό (-1- 6,8% συνολικά), ενώ το 

ποσοστό των διοικητικών υπαλλήλων 
έχει σταθεροποιηθεί στο 50% του συνό
λου περίπου. 

Personalia 

Το 1990, η Τράπεζα εθλίδη από την πρό

ωρη απώλεια τριών μελών του προσω

πικού της — της Michèle FAZIO, του Al

fredo MAGNANI και του Vincenzo MAZZO-
LINI. 

Από την ημερομηνία έκδοσης της τελευ

ταίας ετήσιας έκθεσης, σημειώθηκαν οι 
εξής ανακατατάξεις: 

— στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων, 
ο κ. Jörg KÄSER, διευθυντής, αποχώ
ρησε συνταξιοδοτούμενος και τα καθή-
κοντά του ανατέθηκαν στον κ. Xavier  
HERLIN, 

— στο Σώμα Τεχνικών Συμδούλων, ο κ. 
Hellmuth BERGMANN, προϊστάμενος του 
Σώματος, και ο κ. Robert VERMEERSCH,  
προϊστάμενος ομάδας, αποχώρησαν 
συνταξιοδοτούμενοι. Ο κ. Jean-Jacques  
SCHUL διορίστηκε προϊστάμενος ομάδας 
και ανέλαβε τον συντονισμό των εργα
σιών του Σώματος, ενώ ο κ. Günter  
WESTERMANN διορίστηκε προϊστάμενος 
ομάδας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί το 

σύνολο του προσωπικού για την υψηλή 

ποιότητα της εργασίας που επιτέλεσε 

και εκφράζει την ευαρέσκειά του για τη 

διατήρηση του υψηλού επιπέδου παρα

γωγικότητας που σημειώθηκε και το 

χρόνο αυτό. Ενθαρρύνει το προσωπικό 

να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση. 

Λουξεμβούργο, 16 Απριλίου 1991 

Ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ernst-Günther BRODER 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 
σε Ecu — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12. 1990 

Προς καταβολή από τα κράτη μέλη στα πλαίσια της συμμετο
χής τους στο κεφάλαιο (Παράρτημα Α) 493 312 500 

Ταμείο και τράπεζες 

Όψεως και μέχρις ενός έτους 3 056 171 410 2 087 965 892 

Πέρα του έτους . . Γ 2 283 164 

3 056 171 410 

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου (Σημείωση Β) 

Μέχρις ενός έτους 326 239 063 447 859 979 

Πέρα του έτους 1086 381 513 758 346 252 

1 412 620 576 

Προϊόν δανεισμού προς είσπραξη . . . . 430 082 811 

Απαιτήσεις από τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής του 
κεφαλαίου (Παράρτημα Δ) 1 943 469 

Χορηγήσεις (Παράρτημα Β) 

Συνολικό υπόλοιπο 61 550 952 986 53288 385 531 

Μείον: μη εκταμιευθέν τμήμα των χορηγηθέντων δανείων . . . 6 889 187 241 5615 908 103 

54 661 765 745 

Ανπθεπκοί λογαριασμοί εγγυήσεων 

Επί δανείων ύστερα από εντολή . . . . . . . . . .   

Επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους: 
1990: 248 151 124, 1989: 207 296 335 

Επί συμμετοχών τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας: 
1990: 145 684 390, 1989: 133 815 219 

Γήπεδα και κτίρια (Σημείωση Γ) . 34 527 199 

Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες 1 556 077 133 

Απαιτήσεις από επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν προκατα
βληθεί στα πλαίσια του ΕΝΣ (Σημείωση Η) 138 918 461 

Δαπάνες εκδόσεων προς απόσβεση 467 308 709 432 463 912 

Προμήθειες εξαγοράς προς απόσβεση ........ 3 581 897 4 604 544 

470 890 606 

Ειδικές καταθέσεις προς εξυττηρέτηση δανεισμού (Σημείωση Δ) 1114102166 

Διάφορα (Σημείωση Ζ) 86 135 645 

63 456 547 721 

31. 12. 1989 

657 750 000 

2 090 249 056 

1 206 206 231 

495 510535 

27 596 112 

47 672 477 428 

834 931 

36 053339 

1 319388 218 

163 825 079 

437 068456 

780 987 222 

122 058 061 
55 010 004 668 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
Κεφάλαιο (Παράρτημα Α) 
Αναληφθέν . : . . : . . . . . 28 800 000 000 
Μη απαιτητό - , · / · · · , · • 26 2^061 724 

Αποθεματικό (Σημείωση Α) . . . ; , . . · -; · • : · 

Έκτακτο αποθεμαπκό (Σημείωση Α)  

Πρόβλεψη για μεταβολή της πμής μετατροπής του Εαι 
(Σημείωση Α)  

Ταμείο συντάξεων προσωπικού (Σημείωση Ε) ...... 

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

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (Παράρτημα Γ) . 

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια (Παράρτημα Γ) 

Ομολογίες και γραμμάτια 41 002 215 221 

Αοιπά . . . 5760166149 

46762381 370 

Προμήθειες εξαγοράς ομολογιών . . . . . • ί • · ; ; · · 6 989181 

Διάφοροι πιστωτές (Σημείωση ΣΤ) . . ... 

Εγγυήσεις 

Επί δανείων ύστερα από εντολή · 

Επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους: 
1990: 248 151 124, 1989: 207 296 335 

Επί συμμετοχών τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας: 
1990:145 684 390,1989: 133 815 219 

Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου (Σημείωση Η) . . . 435 042 603 

Προεισπραχθείσες γιο λογαριασμό τρίτων επιδοτήσεις επιτο
κίου (Σημείωση Η) 4218^ 

Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες και προεισπραχθέντες 
τόκοι  

Οφειλόμενα και μη πληρωθέντα τοκομερίδια και ομολογίες 
(Σημείωση Δ)  

Διάφορα (Σημείωση Ζ)  

Υπόλοιπο λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (Σημείωση Α) . 

31. 12. 1990 31. 12. 1989 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

3 086 332 745 

135 534 572 

10 634 853 

2 088 934 562 

46 769 370 551 

1248 461 502 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

477 222773 

1875172 561 

1114102166 

280 735 264 

894107 896 
63 456 547 721 

34 993 465 387 
6 330 902 897 

41 324 368 284 
7 960 259 

2595 938 276 

2 880 000 000 

2 221 397 327 

56 861 930 

118 080 850 

18 793 621 

997 512 045 

516 703 803 

56678 721 

41 332 328 543 

960137 633 

834 931 

573 382 524 

1 537 001 360 

780 987 222 

128 674 918 

808 073 488 
55 010 004 668 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
Ειδικό Τμήμα 

Καταπιστευθέντα κεφάλαια προς διαχείριση 

— για λογαριασμό των κρατών μελών ........ 

— για λογαριασμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

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

214 982 106 
6 307 282 047 

25 000 000 

235 531 682 
7152 891 450 

834 931 
50 000 000 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (^) ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 
σε Ecu — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Χώρες μέλη της Κοινότητας 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 
Εκκρεμή δάνεια 
— εκταμιευθέντα (ή  

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

— προς εκταμίευση 136 543 416 
— εκταμιευδέντα 3 737 037 084 

Σύνολο (ή 
Τουρκία 

Από πόρους των κρατών μελών 
Εκκρεμή δάνεια 
— προς εκταμίευση . . . . . : . . . . . . . . . 29 434 437 
— εκταμιευθέντα 214 982 106 

Σύνολο (*) 

Μεσογειακές χώρες 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
Εκκρεμή δάνεια 
— προς εκταμίευση . . 10 203 972 
— εκταμιευθέντα , . . . . . . ; . 290 964 167 

301 168139 

Πράξεις με επισφαλή κεφάλαια 

— ποσά προς καταβολή ............. 22 377 746 
— ποσά καταβληθέντα . . . . . . . 10 995128 

Σύνολο (®) 
33 372 874 

31. 12. 1990 31. 12. 1989 

1683 493 948 

3 873 580 500 

244 416 543 

334 541 013 

1 937 319120 

208 322119 
4 398 617 093 

28 298 759 
235 531 682 

12 199 341 
293 591 499 
305 790 840 

19717178 
5 656 492 

25 373 670 

4 606 939 212 

263 830 441 

331 164 510 

Χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη 
Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

Συμβάσεις της Γιαουντέ I κα ι II 

Εκταμιευθέντα δάνεια 78 393 693 83 860 687 
Συμμετοχή σε επενδύσεις επισφαλών κεφαλαίων 

— ποσά καταβληθέντα . . . ι OMQM 1 215 971 

Σύνολο («) 79 616 697 85 076 658 

Συμβάσεις του Λομέ I, II κα ι III 
Πράξεις με επισφαλή κεφάλαια 

— ποσά προς καταβολή ............. 337 961 791 396 454 274 
— ποσά καταβληθέντα . 505 175 023 432 630 588 

Σύνολο Γ) 843 136 814 829 084 862 
Γενικό σύνολο 7 058 785 515 8 053414 803 

Υπόμνημα: ~ ~ ' '    

Y.n®^Si!^vrK ^ Επιτροπή και για τα οποία τ, Τράπεζα έκανε αποδεκτή εντολή ης ΕΟΚ 

α) στα πλαίσια των συμβάσεων τον Λομέ I, II και III; σης 31.12.1990:1 033 911 567, σης 31.12.1989:937 775 153 
β) στα πλαίσια των πρωτοκόλλων που υπογράφηκαν με τις μεσογειακές χώρες: στις 31.12.1990:121 707 368, στις 31.12,1989:109 048 459 

(') Το Ειδικό Τμήμα δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο των Διοι
κητών στις 27 Μαΐου 1963. Με απόφαση της 4ης Αυγούστου 1977,  
στο Ειδικό Τμήμα καταχωρούνται οι πράξεις που πραγματοποι
ούνται για λογαριασμό και με εντολή τρίτων. 

(ή Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν στα πλαίσια 
των αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(77/271/ΕΥΡΑΤΟΜ) της 29ης Μαρτίου 1977, (82/170/ΕΥΡΑΤΟΜ) της 

15ης Μαρτίου 1982 και (85/537/^ΡΑΤΟΜ) της 5ης Δεκεμβρίου 
1985 μ^ρι συνολικού ποσού τριών δισεκατομμυρίων για τη χρη-
ματοδότηση ττυρηνικών σταθμών στις χώρες της Κοινότητας, με 
εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας Ατομικής Ενέργειας: 2 773 167 139  
Πλέον: συναλλαγμαπκές προσαρμογές -f 91 562480  

Μείον: εξοφλήσεις -1 181 235 671 

1 683493 948 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31. 12. 1990 31. 12. 1989 

Καταπιστευθέντκ κεφάλκικ προς διθ(χείριση 
Με εντολή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Ευρωπαϊκή Κοινόπιτα Ατομικής Ενέργειας ..... . . . 1 683 493 948  

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα: 
— Νέο Κοινοτικό Μέσο 3 737 037 084 

— Χρηματοδοτικά πρωτόκολλα με μεσογειακές χώρες ... . 301 959295 

— Συμβάσεις της Γιαουντέ 1 και II 79616697 

— Συμβάσεις του Λομέ I, I I και III . . ••-?·• 505175 023 

Με εντολή των κρατών μελών . . . . - - .... 
Σύνολο 

Κεφάλαια προς καταβολή 
Για δάνεια του Νέου Κοινοτικού Μέσου 136 543 416 

Για δάνεια στην Τουρκία στα πλαίσια του συμπληρωμαπκού του 
δεύτερου πρωτοκόλλου 29 434 437 
Για δάνεια και πράξεις με επισφαλή κεφάλαια στις μεσογειακές 
χώρες 32 581 718 
Για πράξεις με επισφαλή κεφάλαια βάσει των συμβάσεων του 
Λομέ I, II και III 337 961 791 

Σύνολο 

Γενικό σύνολο 

6 307 282 047 
214 982 106 

6 522 264 153 

536 521 362 
7 058 785 515 

1 937 319 120 

4 398 617 093 

299 247 991 

85 076 658 

432 630 588 

208 322119 

28 298 759 

31 916 519 

396 454 274 

7 152 891 450 

235 531 682 

7 388 423132 

664 991 671 

8 053 414 803 

(ή Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν στα πλαίσια 
των αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(78/870/ΕΟΚ) της 16ης Οκτωβρίου 1978 (Νέο Κοινοτικό Μέσο), 
(82/169/ΕΟΚ) της 15ης Μαρτίου 1982, (83/200/ΕΟΚ) της 19ης Απρι
λίου 1983 και (87/182/ΕΟΚ) της 9ης Μαρτίου 1987 για την προώ
θηση των επενδύσεων στην Κοινότητα, καδώς και (81/19/ΕΟΚ) 
της 20ής Ιανουαρίου 1981 για την ανασυγκρότηση των περιοχών 
στην Καμπανία και τη Βασλικάτα (Ιταλία) τις οποίες έπληξαν οι 
σεισμοί του Νοεμβρίου 1980 και (81/1013/ΕΟΚ) της 14ης Δεκεμ
βρίου 1981 για την ανασυγκρότηση των περιοχών της Ελλάδας 
τις οποίες έπληξαν οι σεισμοί του Φεβρουαρίου/Μαρτίου 1981, με 
εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας: 6 359 953 454 

Μείον: συναλλαγματικές 
προσαρμογές 16 236 026 
ακυρώσεις 163963 712 
εξοφλήσεις 2 306173216 -2486 372 954 

3 873580 500 

(") Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρη
ματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων στην Τουρκία, με εν
τολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο των κρατών μελών: 

^ ^ 417 215000 

Πλέον: συναλλαγματικές 
προσαρμογές 

Μείον: ακυρώσεις 215 000 
εξοφλήσεις 174 675 367 

-f· 2 091 910 

-174 890 367 

244 416 543 

(ή Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρη
ματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων στις χώρες του Μα-
γκρέμπ και του Μασράκ, καδώς και στη Μάλτα, Κύπρο, Τουρκία 
και Ελλάδα (10 000 000 χορηγήθηκαν πριν από την προσχώρησή 
της στην ΕΟΚ την 1η Ιανουαρίου 1981), με εντολή, για λογαρια
σμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό-

342 709 000 τητας: 
Μείον: ακυρώσεις 

εξοφλήσεις 

1 658 000 
6 509 987 - 8167 987 

334 541 013 

(β) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρη
ματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων στα ^νδεδεμένα 
αφρικανικά κράτη, τη Μαδαγασκάρη και το Μαυρίκιο και στις 
υπερπόντιες χώρες, εδάφη και διαμερίσματα (ΣΑΚΜΜ-ΥΧΕΔ), με 
εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητας: 

— δάνεια με ειδικούς όρους 
— συμμετοχή σε επενδύσεις 

επισφαλών κεφαλαίων 

Πλέον: 
— κεφαλαιοποιημένοι 

τόκοι 
— συναλλαγματικές 

προσαρμογές 

Μείον: 
— ακυρώσεις 
— εξοφλήσεις 

139 483 056 

2 502 615 

1 178 272 

7 833 713 

1 573610 
69 807 349 

141 985 671 

-f 9011 985 

- 71 380 959 

79 616 697 

(ή Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν γιο τη χρη
ματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων στις χώρες της Αφρι
κής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού καδώς και στις υπερπόν-
πες χώρες και εδάφη (ΑΚΕ-ΥΧΕ), με εντολή, για λογαριασμό και 
με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 

— δάνεια υπό αίρεση και 
εξαρτημένα δάνεια 938 415 000 

— μετοχικές επενδύσεις 13 960 419 952 375 419  

Πλέον: 
— κεφαλαιοποιημένοι τόκοι 

Μείον: 

4· 1 251 955 

— ακυρώσεις 
— εξοφλήσεις 
— συναλλαγματικές 

προσαρμογές 

54 369 913 
49 307 247 

6813 400 -110 490 560 
843 136 814 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 
σε Ecu — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

£Γ0Α4 1990 1989 

Τόκοι και προμήθειες χορηγηθέντων δανείων  4 774 794 646 4 207 834 064 

Τόκοι και προμήθειες επενδύσεων  408 715 038 319 643 247 

Διαχειρισπκές προμήθειες (Σημείωση Θ) . 15 407 552 16 945 985 

Χρηματοοικονομικό και λοιπά έσοδα (Σημείωση Κ) .... 41 603 561 23 575 901 

5 240520 797 4 567 999197 

ΕΞΟΔΑ 
Δαπάνες και έξοδα διαχείρισης (Σημείωση I) . . 85 214 345 77 212367 

Τόκοι και δαπέινες ληφθέντων δανείων 4 129 868 100 3 505 313 646 

Απόσβεση δαπανών εκδόσεων και προμηθειών εξαγοράς 90 539 366 84 275 081 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση Κ)  35 528 361 24 867 873 

Αποσβέσεις 
— επίπλων, σκευών και λοιπών εγκαταστάσεων . . . 
— κτιρίων  

4 081 989 
1 681 000 

2 515 029 
1 681 000 

Συναλλαγματικές διαφορές . . . 591 208 864 184 

4 347 504 369 3 696 729 180 

Λειτουργικό πλεόνασμα 

Καθαρή υπεραξία/υποτίμηση που προκύπτει από την επανε
κτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας που δεν 
υπόκεινται στην προσαρμογή του άρθρου 7 του κατασταπκού 
της (Σημείωση Α § 1) 

Υπόλοιπο (Σημείωση Α) 

893 016 428 

+ 1 091 468 

894 107 896 

871 270 017 

- 63196 529 

808 073 488 
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Κατάσταση μεταβολών της οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 1990 
σε Ecu — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

1990 

Πηγές κεφαλαίων 
Υπόλοιπο λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης  
Λογαριασμοί που δεν συνεπάγονται κινήσεις κεφαλαιων: 
Αποσβέσεις κτιρίων, επίπλων, σκευών και λοιπών εγκαταστάσεων 
Αποσβέσεις δαπανών εκδόσεων και προμηθειών εξαγοράς . .  
Αύξηση δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών προς καταβολή 
και προεισπραχθέντων τόκων  
Αύξηση δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών προς είσπραξη . 

Λοιπές ττηγές: 
Προϊόν δανεισμού  
Αποπληρωμές χορηγηθέντων δανείων . 
Ποσό που κατέβαλαν τα κράτη μέλη στα πλαίσια της συμμετοχής 
τους στο κεφάλαιο  
Συναλλαγματικές προσαρμογές επί χορηγηθέντων δανείων 

Μείωση του λογαριασμού ενεργητικού Διάφορα  
Καθαρή μείωση (αύξηση) λόγω αναπροσαρμογής του κεφαλαίου 
των κρατών μελών  
Αύξηση των λογαριασμών παθηπκού; Διάφοροι πιστωτές. 
Διάφορα και Ταμείο συντάξεων προσωπικού και των καθαρών 
επιδοτήσεων επιτοκίου • • • 

894 107 896 

5 762989 
90 539 366 

338 171 201 
-236 688 915 

808 073488 

4 196 029 
84 275 081 

237 127 918 
-167 490 634 

386 584 804 

Σύνολο 17452475 689 

1989 

1 091 892 537 966 181 882 

10 972 617 964 8 641 488 912 
4 084 928 783 4 893 365 208 

164 437 500 164 437 500 
698 597 810 840 780 232 
35 922 416 90 591 207 

17 493 875 - 16 831 818 

141 915 700 

15 721 928 823 

Χρήσεις κεφαλαίων 
Τα ταμειακά διαθέσιμα χρησιμοποιήθηκαν γιά: 
Καθαρές εκταμιεύσεις δανείων - • · 
Αποπληρωμές ληφθέντων δανείων  
Δαπάνες εκδόσεων και προμήθειες εξαγοράς . . . . . - -

Γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις  
Συναλλαγματικές προσαρμογές επί ληφθέντων δανείων . . .  
Αύξηση των λογαριασμών Ταμείο και τράπεζες και Επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου   

11 772814 910 
3 526 749 360 
124 361 516 
4 236 849 

851 976 355 

1 172 336 699 

11 126 780 105 
3 454 031 024 
144 786 701 
2515029 

825355186 

168 460 778 

Σύνολο 17452475 889 15 721 928 823 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α — Κατάσταση των εγγραφών στο κεφάλαιο 
στις 31 Δεκεμβρίου 1990 (σε Ecu — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Παράρτημα Ε) 

Καταβεβλημένο (μερικώς) κεφάλαιο 

Αναληφθέν Μη απαιτητό Καταβεβλημένο 
Χώρες μέλη κεφάλαιο (') κεφάλαιο (ή σης 31. 12. 1990 Προς καταβολή (') Συ^ 

ΓεοΜΟινία . 5 508725 000 5 011 195 625 409 077187 88452188 497 529375 
ΓΛΛχία 55087250ω 5 011 195 625 409077187 88452188 497529375 

• • • • , . 5 508 725 000 5 011 195 625 385 452 187 112 077 188 497 529 375 
Ηνωμένο Βασίλειο' 5508725000 5011 195625 409077187 88452188 
l(j,navia 2 024 928 000 1 843 594 060 146 649 140 34 684 800 181 333 940 
Βέλνιο 1 526980000 1 390237750 110586750 26155500 136742250 
Κάτω Χώρες l· i . · • > 1 526980 000 1 390 237 750 110 586 750 26155 500 ^®®^^2 250 
Λ„.:α 773 154 000 703 917 450 55 993 275 13 243 275 69 236 550 
Fxxàc • • • . 414 190 000 377 098 250 29 997 126 7 094 624 37 091 750 
Π^ογαλία' . 266 922 000 243 018914 19 331 011 4 572 075 23 903 086 
Ιρλανδία .... 193288000 175978900 13998300 3310800 
Αμβούργο .. . . . 38 658 000 35 196 150 2 799 676 662 174 3 461 850 

Σύνολο 28 800 000 000 26 204 061724 2102 625776 493312500 2 595938276 

ΓερμανώΓτης Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της 11ης Ιουνίου 1») και αφετερου "^^^χΤι^ε^α^ rav «3 3^^ 

ι, îZÂSSζ:;*", .1.« —i. » » I" -

^μμετοχής των κρατών μελών κατά το ποσό των 27 575 000 000 Ecu (απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της 11ης Ιουνίου 1990). 

(Βλ. Κατάσταση των εγγραφών στο κεφάλαιο την 1η Ιανουαρίου 1991, σελ. 79). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ß — Ανάλυση των εκκρεμών δανείων 
σης 31 Δεκεμβρίου 1990 (σε Ecu — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε) 

Γεωγραφική δέση Αριθμός Εκκρεμές Μη εκταμιευθέν Εκταμιευθέν 
των επενδυτικών σχεδίων δανείων υπόλοιπο (ή (ή (ή ακόμη ποσό ποσό 

1 Δάνεια για επενδύσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας και εξομοιούμενα δάνεια ('): 
|!^?νία 160 3 369 039 240 138 911 335 3 230 127 905 
Γαλλία 377 7 933 989 466 816 143 293 7117 846 173 
Ιταλία 1 835 22 001 033 630 846 946 619 21 154 087 011 
Ηνωμένο Βασίλειο 328 6 807 270 393 1 463 744 632 5 343 525 761 

/ ·:· - · · · 148 5 649 549 528 866 165 244 4 783 384 284 
°ελγιο :. . 28 667 044 311 166 914 095 500 130 216 
Κατω Χώρες . 29 961349 634 96 292 066 865 057 568 

• - · . 148 2 861 164 919 339 880 615 2 521 284 304 
Ελλάς ; . . . . : ν . 172 2072124 831 96 557 333 1 975 567 498 
Πορτογαλία 162 2883409841 432641 002 2450768839 
'Ρλα^'δια . 189 2 353 622 826 71 737 763 2 281 885 063 
Λουξεμβούργο 4 41 645 560 11 852 863 29 792 697 
Εξομοιούμενα δάνεια (·) 16 624 724 040 19 000 000 605 724 040 

Σύνολο 3 596 58 225 968 219 5366 786 860 52 859181 359 
2. Δάνεια για επενδύσεις έξω από την Κοινότητα: 
2.1. Μεσογειακές Χώρες 

Γιουγκοσλαβία 21 684 878 460 328 257 496 356 620 964 
. . . . 15 301 788 291 123 034 000 178 754 291 

ί^λγερισ 8 269803698 156036700 113766998 
ί^αροκο 11 207 680 361 60 346 640 147 333 721 

. . , . 22 196 920 681 79 046 690 117 873 991 
18 83 115 162 28 682 500 54 432 662 

· • . . 5 80 512 793 19522 000 60 990 793 
.... 1 . 7 49948056 - 49948056 

λ!',"λ·^α 3 38 898 848 19 535000 19 363 848 
^yj'PPÇ 4 37 693166 - 37 693 166 

4 9 558 943 - 9558 943 
— Μερικά σύνολο 118 1960 798 459 814 461 026 1 146 337 433 
2.2. Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

Ο^αρία 3 120000 000 120 000 000 
Παλωνα 3 95 000 000 95 000 000 

Μερικά σύνολο 6 215 000 000 215 000 000 

2.3. Χώρες ΑΚΕ/ΥΧΕ 

ÎÎ'Wi? ...... . 6 206 282 788 158 800 000 47 482 788 
Ακτή Ελεφαντοστού ,, . 18 132 556 337 68 959 819 63 596 518 

· • :^ · 12 108 838 733 31 769 978 77 068 755 
Ζιμπάμπουε 8 87 584 312 41 706 687 45 877 625 

- . ·>Η • :· τ 8 77 175 397 2 595 335 74 580 062 
f?' :· · • - 9 54265242 19 150828 35 114414 

^ - - 1 49 689 948 42 676 584 7 013 364 
Παπουασια-Νεα Γουινέα . . ... . 5 42 883 265 14 541 000 28 342 265 
Μποτσουανα . . . 8 40 281 742 10 097 416 30 184 326 
ΤρινινταντκαιΤομπαγκο 5 36 165 511 10 072 000 26 093 511 
Ισμαικη . . . , . 4 31 905628 14458608 17447020 

• - li;. 6 31 574818 5507 101 26067717 
4 24 539522 8 036 235 16 503 287 

- · ·> - .-f.·. 3 20 771 700 _ 20 771 700 
^νεγεΛη .... . ί,:::. » ... 3 16738971 _ 16 738 971 

• • · · · · - · · - · 2 16612 723 6 422 584 10190 139 
· • - · -· 2 15 085 088 _ 15 085 088 

7 12 960 488 5 918 156 7 042 332 
Μπαρμπάντος 6 12660 779 7 200 000 5 460 7Ì 
Μαυριτανία 1 12 192 544 - 12 192^ 
^τικηΑφρι^ ^ . 2 11 524182 10000 000 1 5241^ 
Ολλανδικές Αντιλ^ς . . . . . . 3 11 089724 2 600000 8 ^9 724 

Ì 7 000 000 3^1427 Σουαζιλανδη . . . s 10 392 403 1 864 857 8 527 546 
· · · - , . 3 9 728 337 _ 9 728 337 

Νιγηρ . _ ......... . . 2 6 993 698 - 6 993 698 
······• - · ι 2500000 3538606 

KT κΤΤ ·• • ' ' ' • • ' " 5960447 3074167 2886280 
Νεα Καληδονία ..... . . . . .. . ι 5316666 _ 5316666 

• ·. 4 5 265 837 _ 5265837 
^ ^ · ^ ] ^°24 796 3 277 000 ? 74? 796 

[°^"εα . . . . ... 1 5 000 312 _ 5 000 312 

Μπελιζ . . . . . , 2 3 547 326 1 544 000 2 003 326 
ΜπουρκιναΦασο .... .Γ. . . 1 3349 756 _ 3Μ97Κ 
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι ...... ι 3 000 000 3 000 000 
^γιος Βικέντιος 1 3 000 000 3 000 000 -

- - : · ..r. 2 2 902 748 _ 2 902 748 
· - · 1 2000 000 2 000 000 _ 

Σευχελλες 1 1506 190 867 000 639 190 
Αρουμπα ... 1 1 300 000 1 300 000 — 

1 570 463 570 463 

Μερικό σύνολο 159 1 149186 308 492 939 355 856 246 953 

2'^''°λ° 283 3 324 984 767 1 522 400 381 1 802 584 386 

Γενικό Σύνολο 3 879 61 550 952 986 6 889 187 241 54 661 765 745 

' ' χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 18.1, έδαφιο 2 του καταστατικού για επενδύσεις που πραγματοποιούνται εκτός των εδαφών των κρατών 
παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον για πιν Κοινότητα, εξομοιούνται με δάνεια στο εσωτερικό πις Κοινόπιτας. εοαφων των κρατών 

% του 
εκκρεμούς 

υπολοίπου 

5,47 
12,89 
35,74 
11,06 
9,18 
1,08 
1,56 
4,65 
3,37 
4,68 
3,82 
0,07 
1,03 

94,60 

3,19 

0,35 

1,86 
5,40 

100,00 
μελών αλλά 
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Νομίσματα αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων: 
Νόμισμα: 
Νομίσματα των κρατών μελών  

Λοιπά νομίσματα  

Εκταμιευθέν τμήμα των δανείων ....  

Πλέον: μη εκταμιευθέν τμήμα των δανείων: 

Δάνεια προς εκταμίευση με σταθερό επιτόκιο 
και σταθερή δέσμη νομισμάτων που καθορί
ζονται στη χρηματοδοτική σύμβαση . . .  

Δάνεια προς εκταμίευση με σταθερό επιτόκιο 
που καθορίζεται στη χρηματοδοτική σύμ
βαση, για τα οποία η Τράπεζα διατηρεί το δι
καίωμα επιλογής των νομισμάτων εκταμίευ
σης  
Δάνεια προς εκταμίευση με ανοικτό επιτόκιο, 
για τα οποία η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα 
επιλογής των επιτοκίων και των δεσμών των 
νομισμάτων εκταμίευσης  

Δάνεια προς εκταμίευση με κυμαινόμενο επι
τόκιο .   

Ποσό:  
42182 722 832 
12 479 042 913 
54 661 765 745 

566 582 644 

1 308 200 439 

4646 650 808 

367 753 350 
6 889187 241 

61 550 952 986 

Β. Δάνεια χορηγηθέντα για επενδύσεις έξω από την Κοινότητα 

1. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της 
δεύτερης σύμβασης της Γιαουντέ 

Δάνεια χορηγηθέντα στα Συνδεδεμένα 
Αφρικανικά Κράτη, τη Μαδαγασκάρη και 
το Μαυρίκιο που υπέγραψαν τη σύμβαση 
αυτή ή εγγυοδοτηθέντα από αυτά . . . 494 214 (ε) 

2. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της 
πρώτης σύμβασης του Λομέ 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη ΑΚΕ που 
υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή ή εγγυοδο
τηθέντα από αυτά  
Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες 

95 365 670 : 
5 316 666 

100 682 336 (στ) 

3. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της 
δεύτερης σύμβασης του Λομέ 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη ΑΚΕ που 
υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή ή εγγυοδο
τηθέντα από αυτά 332 047 752 

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες 11 389 873  

Δάνεια χορηγηθέντα για την ανάπτυξη 
του μεταλλευτικού και ενεργειακού δυνα
μικού (άρθρο 59) 11 208 098 

354 645 723 (στ) 

Χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων σε 
χιλιάδες Ecu 

Περίοδος στις Περίοδος σπς Περίοδος 
31.12.1990 31.12.1989 

1991 . . . 4 267 357 1990 . . . 3 701 937 
1992 . . . 5 341 767 1991 . . . 4 340 034 
1993 . . . 6 762870 1992 . . . 5 248 435 
1994 ... 7 249168 1993 . . . 5 995 729 
1995 . . . 6 705 408 1994 . . . 6 343 761 
1996 έως 2000 22811 811 1995 έως 1999 19683 276 
2001 έως 2005 6 648727 2000 έως 2004 6 286 829 
2006 έως 2010 1 666 780 2005 έως 2009 1 569 987 
2011 έως 2016 97 065 2010 έως 2016 118 398 

Σύνολο 61 550 953 Σύνολο 53 288 386 

4. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της 
τρίτης σύμβασης του Λομέ 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη ΑΚΕ που 
υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή ή εγγυοδο
τηθέντα από αυτά  

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες 

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

Δάνεια χορηγηθέντα, εγγυοδοτηθέντα ή 
αντεγγυηθέντα από τις μεσογειακές χώ
ρες που υπέγραψαν τις συμφωνίες αυτές 

652 683 976 
40 680 059 

693 364 035 (στ) 

1 960 798 459 (γ) 

(ή Ανάλυση των εκκρεμών δανείων σης 
κατά κύρια μορφή εγγυοδοσίας (α) 

Α. Δάνεια χορηγηθέντα για επενδύσεις στο 
τητας και εξομοιούμενα δάνεια (β) 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη μέλη ή εγ
γυοδοτηθέντα από αυτά  
Δάνεια χορηγηθέντα σε δημόσια ιδρύματα 
των κρατών μελών ή εγγυοδοτηθέντα από 

αυτά  
Δάνεια χορηγηθέντα σε χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς (τράπεζες, ιδρύματα μακρο
πρόθεσμων πιστώσεων και ασφαλιστικές 
εταιρίες) ή εγγυοδοτηθέντα από αυτούς .  

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από εταιρείες 
(εκτός από χρηματοδοτικούς οργανι
σμούς), η πλειοψηφία των μετοχών των 
οποίων ελέγχεται από τα κράτη μέλη ή 
από δημόσια ιδρύματα των κρατών μελών 

Δάνεια εγγυημένα με εμπράγματες ασφά
λειες επί ακινήτων  

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις (εκτός από τράπεζες) . .  

Δάνεια εγγυημένα με άλλες εμπράγματες 
ασφάλειες επί άλλων πραγμάτων, λοιπές 

ασφάλειες  
Μερικό σύνολο 

31 Δεκεμβρίου 1990 

εσωτερικό της Κοινό-

32 340 294 676 (γ-δ)  

10 472 998 955 (γ) 

8 134 734 657 (γ) 

1 115 512 563 (γ) 

242419119 

4 561 407 989 

1 358 600 260 

6. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια συμ
φωνιών οικονομικής συνεργασίας με την 
Πολωνία και την Ουγγαρία 215 000 000 (ζ) 

Μερικό σύνολο 3 324 984 767 
Σύνολο εκκρεμών δανείων 61 550 952 986 

Μ 

(β) 

Μ 

58 225968 219 

Ορισμένα δάνεια καλύπτονται σωρευτικά από περισσότερες μορφές 
εγγυήσεων ή ασφαλειών. 
Τα δάνεια που χορηγούνται δυνάμει του άρϋρου 18.1, εδάφιο 2, του 
καταστατικού για επενδύσεις που πραγματοποιούνται εκτός των εδα
φών των κρατών μελών αλλά παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον για 
την Κοινότητα, εξομοιούνται με δάνεια στο εσωτερικό της Κοινότητας. 

Η καΰολική εγγύηση που παρέχει η ΕΟΚ ανερχόταν σε 2953656204  
Ecu σπς 31 Δεκεμβρίου 1990 έναντι 2556 656 785 Ecu στις 31 Δεκεμ
βρίου 1989. Η εγγύηση αυτή παρέχεται για την κάλυψη κάβε κινδύνου 
που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές παρεμβάσεις στις μεσογεια
κές χώρες, καθώς και από τις παρεμβάσεις στην Ελλάδα, την Ισπανία 
και την Πορτογαλία που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την προ
σχώρηση τους στην ΕΟΚ και οι οποίες ανέρχονταν στις 31 Δεκεμβρίου 
1990 σε 815 677 973 Ecu. 

Τα δάνεια για τα οποία έχει δώσει την εγγύηση της η ΕΟΚ έφταναν 
σπς 31 Δεκεμβρίου 1990 στα 13 865 933 Ecu. 

Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στα πλαίσια της δεύτερης σύμβασης 
της Γιαουντέ έχουν την εγγυηπκή κάλυψη των έξι ιδρυτικών κρατών 
μελών της Τράπεζας. 

(στ) Οι εγγυήσεις που παρέχουν τα κράτη μέλη για την κάλυψη κάθε κιν
δύνου που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές παρεμβάσεις στα 
πλαίσια των συμβάσεων του Λομέ ανέρχονται σε: 
— 99 638 400 Ecu για την πρώτη σύμβαση, 
— 352516418 Ecu για τη δεύτερη σύμβαση, 
— 528 842 000 Ecu για την τρίτη σύμβαση. 

Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στην Πολωνία και την Ουγγαρία 
έχουν την πλήρη εγγυητική κάλυψη της ΕΟΚ. 

(δ) 
(ε) 

(ζ) 

•Ο-
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(^) Αρχικό ύψος των χορηγηθέντων δα
νείων με βάση τις ισοτιμίες που εφαρμό
στηκαν κατά τις ημερομηνίες υπογραφής 
τους 
Πλέον: 
συναλλαγματικές προσαρμογές .... 

Μείον: 
καταγγελίες και ακυρώσεις 
καταβληθέντα χρεωλύσια 
στην Τράπεζα . . .  
συμμετοχές τρίτων σε χο 
ρηγηθέντα δάνεια της Τρά 
πεζας  
Εκκρεμή δάνεια . . . 

1 133 979 829 

25 663735 905 

88 039 217 122 

455135 988 
88 494 353110 

Στις 31 Δεκεμβρίου 1990, το συνολικό τρέχον ύψος των δανείων 
και εγγυήσεων που είχε χορηγήσει η Τράπεζα, το οποίο σύμ
φωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 5 του καταστατικού της δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 250 % του αναληφθέντος κεφαλαίου ή 
τα 72 000 000 000 με τα σημερινά δεδομένα, ανερχόταν σε: 

δάνεια  

εγγυήσεις: 

επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους 

επί συμμετοχών τρίτων σε χορηγηθέντα δά
νεια της Τράπεζας  

145 684 390 — 26 943 400 124 Σύνολο εκκρεμών δανείων και εγγυήσεων 

61 550 952 986 

248 151 124 

145684390 

393 835 514 

61 944 788 500 
61 550 952 986 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ — Συνοπτική κατάσταοτη των ληφθέντων δανείων 
στις 31 Δεκεμβρίου 1990 (σε Ecu — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Παράρτημα Ε) 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 

Ονομαστική αξία πληρωτέα σε σπς31. 12. 1989 
Μη αποσ6εσθέντα χρεωλύσια 

σης 31,12.1990 
Μέσα σταθμικά 

επιτόκια 

ECU ........... 590 000 000 1 100 000 000 9,89 GBP . .• . .·• . .• ^ 
ITL 
NLG . . . . . . . . . ι 
USD ......... . . . 

— 353 187 161 13,75 
GBP . .• . .·• . .• ^ 
ITL 
NLG . . . . . . . . . ι 
USD ......... . . . 

— 162310259 11,43 

GBP . .• . .·• . .• ^ 
ITL 
NLG . . . . . . . . . ι 
USD ......... . . . — 130 217 376 8,44 

GBP . .• . .·• . .• ^ 
ITL 
NLG . . . . . . . . . ι 
USD ......... . . . 

417 714 434 366 757 133 7,76 

Μείον: 
1 007 714 434 2112 471 929 

μη αποσβεσθείσες προεξοφλήσεις . . - 10 202 389 - 23 537 367 
Σύνολο  997 512 045 2 088 934 562 

Μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμα δάνεια 
Χρήση Μη αποσδεσθέντα χρεωλύσια στις 31.12.90 

Μη αποσδεσθέντα 
χρεωλύσια 

Πληρωτέα σε στις 31. 12. 1989 
Ληφθέντα 

δάνεια 
Συναλλαγματικές 

Εξοφλήσεις προσαρμογές 

Μέσα 
σταθμικά Περίοδος 

Ποσό (') επιτόκια εξόφλησης 

ECU 
DEM 
FRF 
GBP 
ITL 
BEF 
NLG 
DKK 
IEP 
LÖF 
ESP 
PTE 
USD 
CHF 
JPY 
ATS 
CAD 

Σύνολο ....  
Προμήθειες εξαγοράς 

5 054 630 000 
7 731 265 439 
3 367 760 042 
3 375 383 001 
2 685 218 814 
1 726 837 200 
3 800111 215 

73 335 270 
104 013 896 
414135 284 
851 531 753 
111 713121 

5 285 931 813 
2 589 061 576 
3 518 802 941 

77 211 405 
557 425 514 

1 271 875 500 
1 123 526 552 
1 115 157 447 
692 818 696(2) 
688 308 697(2) 
330 349 285 
398 185 248 

51 792 373 
614 283 750 
123 591 581 

1 804 011 434(2) 
732 284 422(2) 
770 702 067(2) 

98 880 671 (2) 

393 819 000 
954 594 451 
150 995 007 
60 532 243 
126 470 398 
15 402 182 
272 337 727 

3 908 983 
37 580172 
61 119 600 

951 352 214 
312 087 417 
186 549 966 

67 415150 -
20 542 383 -
178 555 263 -F  
45 267 556 -
18116513 -F 
29 568 166 -

9 210 -
176 395 -F  

4117270 -F 
1 568 837 + 
2 833 064 -

715 076197 -
160 870 380 -F 
260 434 549 -

644 391 -
72 619 269 -

5 932 686 500 
7 832 782 390 
4 311 380 099 
4 186 224 717 
3 201 789 557 
2 059 900 816 
3 896 390 570 

73 326 060 
100 281 308 
432 464 755 

1 406 264 740 
232 471 638 

5 423 514 836 
3 170 128 961 
3 842 520 493 

76 567 014 
583 686 916 

8,85 
7,06 

10,29 
10,54 
11,62 
8,92 
7,99 

11,34 
9,29 
8,02 

12,69 
15,01 
9.85 
5,57 
6,22 
6.86 
10,28 

1991/2001 
1991/2016 
1991/2003 
1991/2009 
1991/2004 
1991/2000 
1991/2009 
1994/1997 
1991/1996 
1991/1997 
1991/2000 
1991/1997 
1991/2008 
1991/2002 
1991/2008 
1995/1996 
1991/2001 

41 324 368 284 9 815 767 723 
7 960 259 -

3 526 749 360 851 005 277 -
971 078 -

46 762 381 370 
6 989181 

Γενικό σύνολο 41 332 328 543 9 815767 723 3 526749360 851 976 355 - 46 769 370 551 

(') Στον πίνακα πον ακολουθεί σημειώνονται σε χιλιάδες Ecu τα ποσά που απαιτούνται για την αποπληρωμή των μεσομακροπρόθεσμων δανείων 
Περίοδος -

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

2001 έως 2005 
2006 έως 2010 
2011 και επόμενα 

Σύνολο 

στις Περίοδος στις  
31. 12.1989 31.12.1990 

στις  
31. 12.1989 

3286603 1990 3 055 187 
3 732347 1991 
4 881828 1992 
4495 816 1993 
5 156 689 1994 

21 635 276 1995 έως 1999 
2514952 2000 έως 2004 1 731 248 

894 455 2005 έως 2009 817 993 
171405 2010 και επόμενα 

46 769371 Σύνολο 41 332 329 

νου'!?ί1τόΖΐ^ Äpo" ανταλλάχθηκαν σε δάνεια κυμαινόμε-

-ο-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ — Προς είσπραξη από τα κράτη μέλη ή προς καταβολή στα κράτη μέλη λόγω 
αναπροσαρμογής του κεφαλαίου 

στις 31 Δεκεμβρίου 1990 (σε Ecu — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε) 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, η εφαρμογή των τι- Προς καταβολή σε: Γερμανία . . . · · • 8 041 316 

μών μετατροπής που υπάρχουν στη σημείωση Α του Παραρτή- Ιταλία . 79145 

ματος Ε συνεπάγεται την προσαρμογή των ποσών που καταβάλ- Βέλγιο · 293 867 

λονται από τα κράτη μέλη στα εθνικά τους νομίσματα στα πλαί- Κότω Χώρες 2 220 525 

σια της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Τράπεζας. 10 634 853 

Τα προς είσπραξη ή προς καταβολή από την Τράπεζα ποσά 
Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της 

30ής Δεκεμβρίου 1977, τα προς είσπραξη ή προς καταβολή από 
Προς είσπραξη από: Ισπανία . 1 015738 την Τράπεζα ποσά θα κανονίζονται στις 31 Οκτωβρίου κάθε χρό-

Ελλάδα . . , . , ̂ 881 063 νου, εάν η διαφορά μεταξύ της λογιστικής τιμής μετατροπής ενός 

Ιρλανδία . . . . . . . 46 668 νομίσματος και της επιλεγείσας για τον καθορισμό της αναπρο-

Γ 1 943 469 σαρμογής τιμής μετατροπής υπερβαίνει το 1,5%. Στην περί-
== πτώση που η διαφορά αυτή δεν υπερβαίνει το ± 1,5 %, τα προς 

αναπροσαρμογή ποσά θα ξαναμεταφέρονται στους άτοκους 

: Κ ^ t' λογαριασμούς προσαρμογής. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε— Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

στις 31 Δεκεμβρίου 1990 (σε Ecu) 

Σημείωση Α — Κυριότερες λογιστικές αρχές 

1. Βάσεις μετατροπής: ΙύμφωΜΟ. με το άρθρο 4 (1) του καταστα

τικού της, η Τράπεζα χρησιμοποιεί ως μονάδα έκφρασης των λο

γαριασμών κεφαλαίου των κρατών μελών και για την παρου

σίαση των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων το Ecu που 

χρησιμοποιούν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

Το Ecu είναι το άθροισμα των παρακάτω ποσών των εθνικών 

νομισμάτων των κρατών μελών: 

DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 

GBP 0,08784 BEF 3,301 GRD 1,440 

FRF 1,332 LUF 0,13 ESP 6,885 

ITL 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 

Οι τιμές μετατροπής μεταξύ των νομισμάτων των κρατών μελών 

και του Ecu καθορίζονται με βάση τις αγοραίες τιμές και δημοσι

εύονται καθημερινά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί αυτές τις τιμές μετατροπής και για τον 
υπολογισμό των τιμών άλλων νομισμάτων που χρησιμοποιεί 

στις εργασίες της. 

Η Τράπεζα διενεργεί τις εργασίες της τόσο στα νομίσματα των 

κρατών μελών της και στο Ecu όσο και σε μη κοινοτικά νομίσματα. 

Οι πόροι της προέρχονται από το κεφάλαιό της, τα δάνεια που 

συνάπτει και τα σωρευμένα καθαρά έσοδά της στα διάφορα νομί

σματα και διατηρούνται, επενδύονται ή χορηγούνται στα ίδια νο

μίσματα. Η Τράπεζα μετατρέπει μερικές φορές το προϊόν των δα

νείων που συνάπτει σ' ένα νόμισμα σε άλλα νομίσματα, προκει

μένου όμως να εισπράξει τα εν λόγω ποσά στο αρχικό νόμισμα, 

συνάπτει ταυτόχρονα συμβάσεις προθεσμιακής αγοράς του νομί

σματος αυτού. 

Για την κατάρτιση των ισολογισμών της 31ης Δεκεμβρίου 1990 και 

1989 χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες τιμές μετατροπής: 

1 Ecu = 

Γερμανικά μάρκα 

Γαλλικά φράγκα 

Λίρες στερλίνες 

Ιταλικές λιρέτες 

Ισπανικές πεσέτες 

Βελγικά φράγκα 
Ολλανδικά φιορίνια 

Δανικές κορόνες 

Δραχμές 
Πορτογαλικά εσκούδα 

Ιρλανδικές λίρες 
Φράγκα Λουξεμβούργου 

Δολάρια ΗΠΑ 

Ελβετικά φράγκα 

Λίρες Λιβάνου 

Γιεν 
Αυστριακά σελίνια 

Δολάρια Καναδά 
Φράγκα Χωρών Κεντρικής 

Αφρικής 

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Τράπεζας με

τατρέπονται σε Ecu. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από 

τη μετατροπή αυτή εγγράφονται σε χρέωση ή σε πίστωση του 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Από τους υπολογισμούς 

αυτούς εξαιρούνται τα περιουσιακά στοιχεία που αντιστοιχούν 

στο μερίδιο του κεφαλαίου που έχουν καταβάλει τα κράτη μέλη 
στο εθνικό τους νόμισμα και το οποίο αποτελεί αντικείμενο πε

ριοδικής αναπροσαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κατα

στατικού (βλ. Παράρτημα Δ). 

2. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου: Τα έθνικά έντοκα γραμμάτια, τα 

γραμμάτια και οι ομολογίες αποτιμώνται κατά κανόνα στη χαμη

λότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσης, της ονομαστικής αξίας ή 

της χρηματιστηριακής αξίας. 

3. Χορηγηθέντα δάνεια: Ία χορηγηθέντα δάνεια καταχωρούνται 

στο ενεργητικό του ισολογισμού της Τράπεζας κατά το καθαρά 

εκταμιευθέν τμήμα τους. 

1990 1989 

2,04195 2,02412 
6,95010 6,92042 
0,707840 0,742783 

540,26 1 517,55 
130,604 131,059 

42,1839 42,5920 
2,30384 2,28602 
7,88260 7,88161 

214,065 188,287 
182,818 179,030 

0,767840 0,769128 
42,1839 42,5920 
1,36330 1,19699 
1,74162 1,84277 

147,90 604,480 
184,932 171,888 

14,3665 14,2466 
1,58143 1,38684 

347,505 346,021 
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4. Ακινητοποιήσεις: Τα γήπεδα και τα κτίρια αποτιμώνται στην 
αξία κτήσης τους, αφού αφαιρεθεί η αρχική υποτίμηση του κτι
ρίου του Kirchberg και οι συνολικές αποσβέσεις, Η κατ' εκτίμηση 
αξία των κτιρίων του Kirchberg και της Λισσαβόνας αποτελεί αντι
κείμενο γραμμικής απόσβεσης σε περίοδο 30 και 25 ετών αντί
στοιχα. Η απόσβεση των εγκαταστάσεων, των επίπλων και 
σκευών και του λοιπού εξοπλισμού γίνεται στο έτος κτήσης τους. 

5. Δαπάνες εκδόσεων και προμήθειες εξαγοράς: Η απόσβεση 
των δαπανών εκδόσεων και των προμηθειών εξαγοράς γίνεται σε 
όλη τη διάρκεια του δανείου με βάση τα ανεξόφλητα υπόλοιπα. 

6. Προεισπραχδείσες επιδοτήσεις επιτοκίου: Ορισμένα δάνεια 
χορηγούνται με επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν προεισπραχθεί 
στην τρέχουσα αξία τους. Οι επιδοτήσεις αυτές καταχωρούνται 
στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης κατά τις ημερομηνίες 
καταβολής των τόκων επί των οποίων εφαρμόζονται. 

7. Ταμείο συντάξεων προσωπικού: Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει 
ένα ταμείο συντάξεων για το προσωπικό της. Όλες οι εισφορές 
που καταβάλλει η Τράπεζα και το προσωπικό της επενδύονται 
στα στοιχεία ενεργητικού της Τράπεζας. Κάθε τρία χρόνια πραγ
ματοποιείται μια αναλογιστική εκτίμηση. 

8. Φορολογία: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο περί των προνομίων 
και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι προσαρτη
μένο στη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965,  
τα στοιχεία ενεργητικού, τα έσοδα και τα λοιπά περιουσιακά στοι
χεία της Τράπεζας απαλλάσσονται από όλους τους άμεσους φό
ρους. 

1990 

Σημείωση Β — Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμ
βάνει: 

τα εθνικά έντοκα γραμμάτια, 
τα γραμμάτια και τις ομολο
γίες που έχουν αποτιμηθεί 
στη χαμηλότερη αξία μεταξύ 
της αξίας κτήσης, της ονομα
στικής αξίας ή της χρηματι
στηριακής αξίας 
(χρηματιστηριακή αξία 
1990: 1 124 376198  

1989: 850 829 283) . . . 

τα τραπεζικά γραμμάτια 
στην ονομαστική τους αξία 

1989 

1 123 493558 850 240 571 

355 965 660 

1 412 620 576 1 206 206 231 

289 127 018 

Ανάλυση κατά ημερομηνία λήξης: 

μέχρι 3 μηνών  

πέρα των 3 και μέχρι 
6 μηνών  

πέρα των 6 και μέχρι 
12 μηνών  

πέρα των 12 μηνών . . . 

325 726 055 

261 347 

251 661 
1 086 381 513 

423 829 414 

21 799 304 

2 231 261 
758 346 252 

1 412 620 576 1 206 206 231 

Σημείωση Γ — Γήπεδα και κτίρια 

Ο λογαριασμός ενεργητικού «Γήπεδα και κτίρια» ύψους 34 527 199  
αναλύεται ως εξής: 

Γήπεδα  
Καθαρή αξία του κτιρίου του Kirchberg στο 
Λουξεμβούργο  

Καθαρή αξία του κτιρίου της Λισσαβώνας . . 

763 833 

33 484 860 

278 506 

Σημείωση Δ — Ειδικές καταθέσεις προς εξυπηρέτηση δανει
σμού 

Η θέση αυτή που αντιστοιχεί στο λογαριασμό παθητικού «Οφει

λόμενα και μη πληρωθέντα τοκομερίδια και ομολογίες», αφορά 

το ποσό των οφειλόμενων τοκομεριδίων και ομολογιών που δεν 
έχουν παρουσιαστεί προς είσπραξη. 

Σημείωση Ε — Ταμείο συντάξεων προσωπικού 

Το υπόλοιπο που υπάρχει στον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 

1990 ύψους 135 534 572 (31. 12. 1989: 118 080 850) είναι το αποτέ
λεσμα της αναλογιστικής εκτίμησης των κεκτημένων δικαιωμά

των, σύμφωνα με τον κανονισμό του ταμείου συντάξεων, αυξη

μένο κατά τις εισφορές των εργαζομένων και του εργοδότη και 

κατά τις προσόδους και μειωμένο κατά τις αναλήψεις που έχουν 
γίνει από την εκτίμηση αυτή. 

Οι δαπάνες για το συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού 

μαζί με τους τόκους που πλήρωσε η Τράπεζα για τη χρήση που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1990 έφτασαν στα 17 515 802 (14 416 788  
το 1989). 

336 730 893 

Σημείωση ΣΤ — Διάφοροι πιστωτές 

Η θέση αυτή περιλαμβάνει: 1990  

τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά 

δάνεια  

τους λογαριασμούς της Ευρω

παϊκής Οικονομικής Κοινότη
τας: 

για πράξεις στα πλαίσια του 

Ειδικού Τμήματος και διά

φορα άλλα συναφή υπό εκ

καθάριση ποσά .... 825162 715  

τους λογαριασμούς καταθέ

σεων 43 911 013 

τα υπό εκκαθάριση ή προς κα

ταβολή ποσά 42 656 881 

1 248 461 502 

1989 

157 175 539 

739 164 795 

34 231 890 

29 565 409 
960137 633 

Σημείωση Ζ — Λογαριασμοί ισολογισμού Διάφορα 

Στους λογαριασμούς αυτούς 

καταχωρούνται: 

στο ενεργητικό 

τα στεγαστικά δάνεια και οι 

προκαταβολές στο προσω
πικό  

τα καθαρά ποσά των πράξεων 
«swaps» 

οι διάφοροι χρεώστες . . .  

στο παθητικό 

οι δαπάνες υπό εκκαθάριση, 

τα άλλα προβλεπόμενα δια

χειριστικά έξοδα ή εκείνα που 

δεν θα εκκαθαριστούν στο τέ

λος της χρησης και διάφορα .  

τα καθαρά ποσά των πράξεων 
«swaps» 

1990 1989 

40 980 059 

45 155 586 
86 135 645 

37 942 376 

38 951 212 
45164 473 
122 058 061 

183 492 829 

97 242 435 
280 735 264 

128 674 918 

128 674 918 

Σημείωση Η — Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου 

α) Στη θέση αυτή καταχωρούνται τα ποσά των επιδοτήσεων επι

τοκίου των δανείων που χορηγούνται για επενδυτικά προγράμ

ματα έξω από την Κοινότητα στα πλαίσια των συμβάσεων και 

των πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί με τις χώρες ΑΚΕ και τις 

μεσογειακές χώρες, καθώς και οι επιδοτήσεις επιτοκίου ορισμέ

νων δανείων που χορηγεί η Τράπεζα από τους ιδίους της πόρους 

στο εσωτερικό της Κοινότητας, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή της 

στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, σύμ

φωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1736/79 του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3ης Αυγούστου 1979. 

β) Οι «Προεισπραχθείσες για λογαριασμό τρίτων επιδοτήσεις 

επιτοκίου» είναι τα ποσά που λαμβάνονται ως επιδοτήσεις επιτο

κίου των δανείων που χορηγούνται από πόρους της ΕΟΚ στα 

πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοι-
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νοτήτων (78/870) της 16ης Οκτωβρίου 1978 (Νέο KOLVOTLKÓ Μέσο), 

(82/169) της 15ης Μαρτίου 1982 και (83/200) της 19ης Απριλίου 

1983 και σε εφαρμογή του Κανονισμού (ECK) αριθ. 1736/79 του 

Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3ης Αυγούστου 

1979, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ECK), αριθ. 

2790/82 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης 

Οκτωβρίου 1982. 

γ) Ένα μέρος των ποσών που εισπράχθηκαν στα πλαίσια του 

ΕΝΣ χορηγήθηκε ως μακροπρόθεσμη προκαταβολή. Ο αντίστοι

χος αντιθετικός λογαριασμός ενεργητικού είναι ο λογαριασμός 

«Απαιτήσεις από επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν προκαταβλη

θεί στα πλαίσια του ΕΝΣ». 

Σημείωση Θ — Διαχειριστικές προμήθειες 

Η θέση αυτή αναφέρεται στις προμήθειες που εισπράττει η Τρά

πεζα για τη διαχείριση, στα πλαίσια του Ειδικού Τμήματος, των 

δανείων που χορηγούνται με εντολή, για λογαριασμό και με κίν

δυνο των κρατών μελών ή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Σημείωση I — Δαποινες και έξοδα διαχείρισης 

Έξοδα προσωπικού 1990 1989 

Μισθοί και επιδόματα . . . 54 655 759 50113 013 

Κοινωνικές δαπάνες .... 12 097 693 10 992 851 

Λοιπά έξοδα προσωπικού . . 5 178 406 4 524 806 

71 931 858 65 630670 
Γ ενικά και διαχειριστικά έξοδα . 13 282 487 11 581 697 

85 214 345 77 212 367 

Το προσωπικό της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 1990 ανερχόταν 

σε 724 άτομα (718 στις 31 Δεκεμβρίου 1989). 

Σημείωση Κ — Χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα, χρημα

τοοικονομικά έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά και λοιπά 

έσοδα περιλαμβάνουν; 

—- τα πραγματοποιηθέντα λογι

στικά κέρδη από πράξεις χαρ
τοφυλακίου 38 279 279 

— τα λοιπά έσοδα ..... 3 324 282 

1990 1989 

41 603 561 

22 529907 
1 045 994 

23 575 901 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα πε
ριλαμβάνουν: 

— τα λοιπά έξοδα και την αύ
ξηση της μη πραγματοποιη

θείσας υποτίμησης του χαρ

τοφυλακίου  35 528 361 24 867 873 

Σημείωση Λ — Αποθεματικά και πρόβλεψη και διάθεση του 

λειτουργικού πλεονάσματος 

Το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε στις 11 Ιουνίου 1990: 

— να καταχωρήσει το λειτουργικό πλεόνασμα της χρήσης 1989  

ύψους 871 270 017, κατά το ποσό των 6 334 599 στην πρό

βλεψη για μεταβολή της τιμής μετατροπής του Ecu και κατά 

το υπόλοιπο, ήτοι 864 935 418, στο έκτακτο αποθεματικό, 

— να μειώσει την πρόβλεψη για μεταβολή της πμής μετατροπής 

του Ecu κατά 63 196 529 που αποτελούν την καθαρή υποτί

μηση που προκύπτει στις 31 Δεκεμβρίου 1989 από την επανε

κτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας που δεν 

υπόκεινται στην προσαρμογή του άρθρου 7 του καταστατι

κού. 

Κίνηση των λογαριασμών αποθεματικών και πρόβλεψης για 

τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1990 

Κατάσταση των 
λογαριασμών 

στις 31.12,1989 

Διάίεση του 
υπολοίπου του 

λογαριασμού 
αποτελεσμάτων 
χρήσης του 1989 

Κατάσταση των 
λογαριασμών 

στις 31.12.1990 

Αποδεματικό . . . 

Έκτακτο αποθεματικό 

Πρόβλεψη για μετα
βολή της τιμής μετα
τροπής του Ecu . . 

2 880 000 000 

2 221 397 327 

56 861 930 
5 158 259 257 

-f 8 64935418 

- 56 861 930 
-μ 808 073 488 

2 880000000 

3086 332 745 

5 966332 745 

Η Διευθύνουσα Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο να συστήσει στο Συμβούλιο των Διοικητών να καταχω

ρήσει το υπόλοιπο του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 

του 1990, στο αποθεματικό. 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Προς τον 
Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
Λουξεμβούργο 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της 31ης Δεκεμβρίου 1990  
και 1989 σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες ελέγχου. 

Κατά τη γνώμη μας, αυτές οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 
απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική κατάσταση της Ευρω
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 1990 και 
1989, τα αποτελέσματα των εργασιών της και τις μεταβολές στην 
οικονομική της θέση για τις χρήσεις που έληξαν την ίδια ημερο
μηνία. Οι σημαντικότερες λογιστικές αρχές για τη σύνταξη αυτών 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιγράφονται στο Πα

ράρτημα Ε, σημείωση Α. 

Λουξεμβούργο, 8 Φεβρουαρίου 1991 

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

Ισολογισμός 

Κατάσταση του Ειδικού Τμήματος 

Ανάλυση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 

Κατάσταση μεταβολών της οικονομικής θέσης 

Κατάσταση των εγγραφών στο κεφάλαιο Παράρτημα Α 

Ανάλυση των εκρεμών δανείων Παράρτημα Β 

Συνοπτική κατάσταση των ληφθέντων δανείων Παράρτημα Γ 

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων Παράρτημα Ε 

PRICE WATERHOUSE 

•Ο-
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Εξέλιξη του ισολογισμού της Τράττεζας 

σε εκατομ. Ecu 

60 000 

50 000 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

60 000 

50 000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

40 000 

30 000 

20 000 

10 000 

1360 

1965 

1970 

1975 

1980 ' 

1985•^14 I 
1990 1990 

Εκκρεμή δάνεια από 
ιδίους πόρους 

Διαθέσιμα 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

-«s: Εκκρεμής δανεισμός 

Κεφάλαιο, αποθεματικά, προβλέψεις 

Λοιπά στοιχεία παθητικού 

76 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Ελεγκτική Επιτροττή αποτελείται από τρία μέλη, τα οποία διορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας για μια 

περίοδο τριών ετών. Κάθε χρόνο, ένα μέλος της Επιτροπής αντικαθίσταται ή η θητεία του ανανεώνεται. Η π ροεδρία της Επιτρο

πής ασκείται για ένα χρόνο από το μέλος εκείνο του οποίου η θητεία λήγει το χρόνο αυτό. Η Ε πιτροπή επαληθεύει ότι οι εργα

σίες της Τράπεζας έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με πς διαδικασίες πσυ προβλέπονται από το καταστατικό, ελέγχει την κανονικότητα 
των εργασιών και των βιβλίων και βεβαιώνει ότι ο ισολογισμός και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με ακρίβεια, 

τόσο στο ενεργητικό όσο και στο παθητικό, την κατάσταση της Τράπεζας. 

Η Ε πιτροπή εκπληρώνει την αποστολή της στηριζόμενη στις διαρκείς εργασίες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας 

και ενός διεθνούς γραφείου εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και στις εργασίες ελέγχου των διαφόρων υπηρεσιών της Τράπεζας. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή αναφέρεται στο Συμβούλιο των Διοικητών, το οποίο, πριν εγκρίνει την ετήσιο έκθεση και τους λογαρια

σμούς της λήγουσας χρήσης, λαμβάνει υπόψη του την ακόλουθη δήλωση: 

Δήλωση της Ελεγκτικής Επιτροπής 

Η Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 του κατασταπκού και το άρθρο 25 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρω-
.rr«,Vr,r ΤηΛττρΓηρ F-rrrx)rSi'irfFf.w IIP σκοπό να βεβαιώσει όπ 01 εονασίες της Τράπεζας διεξήχθησαν κανονικά και τα βιβλία της τη-παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με σκοπό να βεβαιώσει όπ οι εργασίες της Τράπεζας διεξήχθησαν ι 

ρούνται κατά ορθό τρόπο, 

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

καθηκόντων της, 

— αφού εξέτασε τις εκθέσεις που συνέταξε η Price Waterhouse στις 8 Φεβρουαρίου 1991, 

έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 1990, τσν ισολογισμό της Τράπεζας και την κατάσταση του Ειδικού Τμήματος στις 31 Δεκεμ
βρίου 1990, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, όπως τα συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο 

κατά την συνεδρίασή του της 16ης Απριλίου 1991, 

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

βεβαιώνει: 

ότι οι εργασίες πις Τράπεζας κατά πι διάρκεια της οικονομικής χρήσης 1990 διεξήχθησαν σύμφωνα με τους τύπους και τις διαδι

κασίες που προβλέπουν το κατασταπκό και ο εσωτερικός κανονισμός. 

ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης και η κατάσταση του Ειδικού Τμήματος συμφωνούν με τις λογιστικές εγγραφες και 

απεικονίζουν με ακρίβεια, τόσο στο ενεργητικό όσο και στο παθητικό, την κατάσταση της Τράπεζας. 
ΟΤΙ ο 

Λουξεμβούργο, 27 Μαΐου 1991 

Η Ελεγκτική Επιτροπή 

Κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. HANSEN J. PINTO RIBEIRO 

Ό-
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991 
σε Ecu — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ι. ι. iggi 

Προς καταβολή αϊτό τα κράτη μέλη στα πλαίσια της συμμετο
χής τους στο κεφάλαιο 993 312 500 

Ταμείο και τράπεζες 

Όψεως και μέχρις ενός έτους . , . . . ... . . 3 056 171 410 

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

Μέχρις ενός έτους . . . . : . . . . . 326 239 063 326 239 063 

Πέρα του έτους . . . . 1086 381 513 1 086 381 513 

1 412 620 576 

Προϊόν δανεισμού προς είσπραξη . . . , . . . 430 082 811 

Απαιτήσεις από τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής του 
κεφαλαίου 1 943 469 

Χορηγήσεις 

Συνολικό υπόλοιπο 61 550 952 986 61 550 952 986 

Μείον: μη εκταμιευθέν τμήμα των χορηγηθέντων δανείων . . . 6 889187 241 6 889187 241 

54 661 765 745 

Αντιθεπκοί λογαριασμοί εγγυήσεων 

Επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους: 
1. 1. 1991: 248 151 124, 31. 12. 1990: 248 151 124 

Επί συμμετοχών τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας: 
1. 1.1991: 145 684 390, 31. 12. 1990: 145 684 390 

Γήπεδα και κτίρια 34 527199 

Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες 1 556 077 133 

Απαιτήσεις από επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν προκατα
βληθεί στα πλαίσια του ΕΝΣ 138918461 

Δαπάνες εκδόσεων προς απόσβεση 467 308 709 467 308 709 

Προμήθειες εξαγοράς προς απόσβεση . . . . . 3 581 897 3 581 897 

470 890 606 ' 

Ειδικές καταθέσεις προς εξυπηρέτηση δανεισμού . . . 1114102166 

Διάφορα . 86 135 645 

63 956 547 721 

31. 12. 1990 

493312500 

3 056 171 410 

1 412 620 576 

430082 811 

1 943 469 

54 661 765 745 

34 527 199 

1 556 077 133 

138 918 461 

470 890 606 

1 114102166 

86 135 645 
63456 547 721 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
Ειδικό Τμήμα 

Καταπιστευθέντα κεφάλαια προς διαχείριση 
— για λογαριασμό των κρατών μελών . . . 
— για λογαριασμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτα«; 

Χρεόγραφα ληφθέντα ως κατάθεση . . . . . 

214 982 106 
6 307 282 047 

25 000 000 

214 982 106 
6 307 282 047 

25 000 000 

ο διπλασιασμός αυτός είναι αποτέλεσμα, αφενός της μεταφοράς ενός ποσού 1 225 000 000 από το έκτακτο αποθεματικό στο κεφάλαιο 
και καταβεβλημένου κεφαλαίου και, αφετέρου, της αύξησης της συμμετοχής των κρατών μελών κατά το ποσό 

ΓΙ J ' '«α^βληθει κατα ποσοστο 1,81323663 %. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα καταβάλουν συνολικά, σε Ecu 
ατ^ηη ^cu, σε δεκα ισοποσες εξαμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώπι θα καταβληθεί 
στις 30 Απριλίου 1994 και η τελευταία στις 31 Οκτωβρίου 1998. ^ ι ι- ι 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. 1. 1991 31. 12. 1990 

Κεφάλαιο 
Αναληφθέν . . . . 57 600 000 000 
Μη απαιτητό . . . . . . . . . . 53 279 061 724 

Αποθεματικό . , . - . . -

Έκτακτο αποθεματικό . . . i . . - · · · 

Ταμείο συντάξεων προσωπικού  

Υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής του 
κεφαλαίου  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δέινεια 

Ομολογίες και γραμμάτια ... . 41 002215221 

Λοιπά . > . . . 5 760 166 149 

46 762 381 370 

Προμήθειες εξαγοράς ομολογιών . · • . . 6 989181 

Διάφοροι πιστωτές ........ Î . . . • . · 

Εγγυήσεις 
Επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους: 
1.1.1991: 248 151 124, 31.12. 1990: 248 151 124  

Επί συμμετοχών τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας: 
1. 1.1991: 145 684 390, 31. 12. 1990: 145 684 390 

Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου 435 042 603 

Προεισπραχθείσες για λογαριασμό τρίτων επιδοτήσεις επιτο
κίου 42180170 

Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες και προεισπραχθέντες 
τόκοι  

Οφειλόμενα και μη πληρωθέντα τοκομερίδια και ομολογίες 

Διάφορα  

Υπόλοιπο λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης  

4 320 938 276 

2 880 000 000 

1 861 332 745 

135 534 572 

10 634 853 

2 088 934 562 

46 769 370 551 

1248 461 502 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

41 002 215 221 
5 760166149 
46762 381 370 

6 989181 

477 222 773 

1 875 172 561 

1114102166 

280 735 264 

894 107 896 
63 956 547 721 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

3 086 332745 

135 534 572 

10 634 853 

2 088 934 562 

46 769370551 

1 248 461 502 

435 042 603 

42 180 170 
477 222 773 

1 875 172 561 

1114102166 

280 735 264 

894 107 896 
63 456 547 721 

Χώρες μέλη 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991 (σε ECU) 

Γερμανία .  
Γ αλλία 
Ιταλία . .  
Ην. Βασίλειο 
Ισπανία .  
Βέλγιο 
Κάτω Χώρες 
Δανία . .  Ελλάς . .  
Πορτογαλία 
Ιρλανδία .  
Λουξεμβούργο 

Κοτα6ε6λημένο (μερικώς) κεφάλαιο 

Κατοβεβλη- Μεταφορά από 

Αναληφθέν Μη απαιτητό μένα στις το έκτακτο 
κεφάλαιο κεφάλαιο 31.12.1990 αποθεματικό 

Σύνολο 

11 017 450 000 
11 017 450 000 
11 017 450 000 
11 017 450 000 
4 049 856 000 
3 053 960 000 
3053 960 000 
1 546 308 000 
828 380 000 
533 844 000 
386576 000 
77 316 000 

10 189 970 950 
10189 970 950 
10 189 970 950 
10189 970 950 
3 747 237 310 
2 825 758 011 
2 825 758 011 
1 430 762 746 
766 479 995 
493 953 399 
357 689 755 
71 538 697 

409 077187 
409 077187 
385 452187 
409 077187 
146 649 140 
110 586 750 
110 586 750 
55 993 275 
29 997 126 
19 331 011 
13 998 300 
2 799 676 

234 312 088 
234 312 088 
234 312 088 
234 312 088 
86 129 750 
64 949 670 
64 949 670 
32 885 891 
17 617 456 
11 353453 
8221 451 
1 644 307 

Προς καταβολή 
Καταβεβλη από το από το 

μένο στις 1991 έως 1994 έως 
Σύνολο Ρ) 1. 1. 1991 το 1993 (') το 1998 (ή Σύνολο Ρ) 

643 389 275 88 452188 95 637 587 827 479 050 
643 389 275 88 452188 95 637 587 827 479 050 
619 764 275 112 077188 95 637 587 827 479 050 
643 389 275 88 452188 95 637 587 827 479 050 
232 778 890 34 684 800 35 155 000 302 618 690 
175 536 420 26155 500 26 510 069 228 201 989 
175 536 420 26 155 500 26 510 069 228 201 989 
88 879 166 13 243 275 13 422 813 115 545 254 
47 614 582 7 094 624 7190799 61 900 005 
30 684 464 4 572 075 4 634 062 39 890 601 
22 219 751 3 310 800 3 355694 28 886 245 
4 443 983 662174 671 146 5 /// 303 

57 600 000 000 53 279 061 724 2 102 625 776 1 225 000 000 3 327 625 776 493 312 500 5 00 000 000 4 320 938 276 
(Ί Σε έξι ισόποσες δόσεις των 82 218 750 που πρέπει νο καταβληθούν στις 30 Απριλίου και στις 31 Οκτωβρίου 
(') Σε έξί ισόποσες δόσεις των 50 000 000 που πρέπει να καταβληθούν στις 30 Απριλίου και στις 31 Οκτωβρίου 
(®) Το συνολικό ποσό αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 7,50162895% του αναληφθέντος κεφαλαίου. 

των ετών 1991 εως 1993.  
των ετών 1994 έως 1998. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΤΟ 1990 V) 

Το συνολικό ύψος των χορηγήσεων της Τράπεζας για επενδυπκά σχέδια στο εσωτερικό της Κοινότητας ανήλθε σε 12 680,5 εκατομμύρια (συμπεριλαμβανομέ

νης μιας εγγύησης ύψους 52,5 εκατομμυρίων). Η Τράπεζα έχει την οικονομική ευθύνη των πράξεων αυτών και τις καταχωρεί στον ισολογισμό της. Δύο δάνεια, 
συνολικού ύψους 23,6 εκατομμυρίων, χορηγήθηκαν από πόρους του ΝΚΜ. 

Οι κοινοτικοί στόχοι στους οποίους ανταποκρίνονται τα ατομικά δάνεια, σημειώνονται στα δεξιά των επενδυτικών σχεδίων. Τα συνολικά δάνεια αφορούν περισ

σότερους του ενός τομείς και στόχους, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη (βλ. ένθετο, σελ. 25). Οι στόχοι αναπαριστώνται με τα εξής σύμβολα: 

• Περιφερειακή ανάπτυξη 

• Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

• Υποδομές κοινοτικού ενδιαφέροντος 

• Ενεργειακοί στόχοι 

< Προστασία του περιβάλλοντος και πολεοδομία s , . 

σε εκατομ. 

ECU 

ΒΕΛΓΙΟ (8 754,4 εκατομμύρια βελγικά φράγκα — BEF) 206,3 

Ατομικά δάνεια (6,0) 

Κατασκευή της έδρας του οργανισμού που είναι υπεύθυ

νος για την εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη 

Eurocontrol 

254,4 εκατομμύρια BEF 6,0 

Συνολικά δάνεια (200,3) 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρή

σεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών 

Banque Paribas Belgique S.A. 

500,0 εκατομμύρια BEF 117 

Générale de Banque S.A. 

2 000,0 εκατομμύρια BEF 47,1  

Kredietbank N. l/. 

935,0 εκατομμύρια BEF 22,0 

Crédit Générai S.A. de Banque 

65,0 εκατομμύρια BEF 1,5 

Bank van Poeseiare 

1 000,0 εκατομμύρια BEF 23,6 

Banque Bruxelles Lambert S.A. 

3 000,0 εκατομμύρια BEF 70,7  

Kredietbank N. V. (από πόρους του ΝΚΜ) 

765,0 εκατομμύρια BEF 18,0 

Crédit Générai S.A. de Banque (από πόρους του ΝΚΜ) 

235,0 εκατομμύρια BEF 5,5 

ΔΑΝΙΑ (4 434,4 εκατομμύρια δανικές κορόνες — DKK) 564,7  

Ατομικά δάνεια 

σε εκατομ. 

ECU 

Εκσυγχρονισμός μιας μονάδας καύσης των αστικών απο

βλήτων και συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας, στην Κοπεγχάγη 

//S Amager Forbrasnding 

100.0 εκατομμύρια DKK 

Δίκτυα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου: 

— στην ευρύτερη περιφέρεια Κοπεγχάγης 

Hovedstadsregionens Naturgas l/S  

39,7 εκατομμύρια DKK 

— στις κομητείες Ρίγκαιμπινγκ, Βίμπορ, Ώρχους και 
Nordjylland 

Naturgas Midt/Nord l/S 

494.1 εκατομμύρια DKK 

Ηλεκτροδότηση της γραμμής Νύμποργκ-Όντενσε και 
αγορά τροχαίου υλικού 

Danske Statsbaner (DSB) 

700,0 εκατομμύρια DKK 

(474,1) 

12,8 «4 

5,0 4 

63,3 φ 

89,0 

Κρεμαστή γέφυρα-αυτοκινητόδρομος στο ανατολικό 

τμήμα της ζεύξης του Μεγάλου Βελτ 

A/S Storebseltsforbindelsen  

407,2 εκατομμύρια DKK 

Ανανέωση του στόλου αεροσκαφών που εξυπηρετούν 

τις ευρωπαϊκές και διηπειρωτικές γραμμές 

Scandinavian Airlines System (SAS)  

896,6 εκατομμύρια DKK 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός του τηλεφωνικού δικτύου 

στις κομητείες Ρίμπε, Βάιλε, Όρχους, Ρίγκαιμπινγκ, 
Βίμπορ και Nordjylland  

Jydsk Telefon A/S (JTAS) 

78,6 εκατομμύρια DKK 

Ενίσχυση των ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων και του 

δικτύου μεταβίβασης δεδομένων μέσω οππκών ινών 

— στη Σαίλαν και στο Μπόρνχολμ 

Kjdbenhavns Telefon A/S (KTAS) 

591,0 εκατομμύρια DKK 

— στη Sonderjylland 

Tele Sonderjylland A/S 

225,0 εκατομμύρια DKK 

Εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων 
στο Έσμπγιερ 

Δήμος Έσμπγιερ 

70,0 εκατομμύρια DKK 

Εκσυγχρονισμός του δικτύου συλλογής και επεξεργασίας 

των λυμάτων και αντικατάσταση αγωγών αστικής θέρ
μανσης 

Δήμος Όντενσε 

120,0 εκατομμύρια DKK 

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβου
λιών 

Δανικό Δημόσιο 

35,0 εκατομμύρια DKK 

Finance for Danish industry International S.A. 

677,2 εκατομμύρια DKK 

51,8 

114,0 · 

10,0 

75,2 •· 

28,6 

9,0 M 

15,3 ·4  

(90,7) 

4,5 

86,2 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ( 1 762,7 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα — DEM) 863,5 

Ατομικά δάνεια (®) (446,2) 

Εγκαταστάσεις απονίτρωσης στους ανθρακικούς σταθ

μούς του Βέρντε και του Χέρνε (Βόρεια Ρηνανία-Βεστ-
φαλία) 

Stadtwerke Düsseldorf AG 

32,0 εκατομμύρια DEM 15,8 .4 

(ή Τα ανοίγματα πιστώσεων εκφράζονται κατά κανόνα στο ισόποσο του αντίστοι
χου εθνικού νομίσματος. 

Οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες αναλύονται στη σελ. 108. 
(ή Πολλά από τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν σε συνεργασία με την Westdeutsohe  

Landesbank Girozentrale και την Dresdner Bank AG. 
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σε εκατομ. 
ECU 

Βελτίωση του οδικού δικτύου 

Land Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 
49,7 εκατομμύρια DEM 

Νέος τερματικός σταθμός στον αερολιμένα της Φραγκ
φούρτης 

Flughafen Frankfurt am Main AG  
50,0 εκατομμύρια DEM 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός του σταθμού καθαρισμού 
των λυμάτων ΚολωνΙας-Σταμχάιμ 

Δήμος Κολωνίας 
30,0 εκατομμύρια DEM 

Μονάδα παραγωγής μοριοπλακών, στη Βόρεια Ρηνανία-
Βεστφαλία 
41,9 εκατομμύρια DEM 

Κέντρο έρευνας και μηχανολογίας για την αυτοκινητοβιο
μηχανία, στη Βαυαρία 
150,0 εκατομμύρια DEM 

Εξορθολογισμός των εγκαταστάσεων παραγωγής εμπο
ρικών οχημάτων, στη Βάδη-Βυρτεμβέργη 
160,0 εκατομμύρια DEM 

Συνεργείο βαφής αυτοκινήτων στην νέα βιομηχανική μο
νάδα Mosel II, κοντά στο Zwickau (Σαξωνία) 

Volkswagen Sachsen GmbH - Zwickau 
100,0 εκατομμύρια DEM 

Εγκατάσταση μιας μηχανής για την παραγωγή χάρτου, 
σε μια μονάδα στο Dörpen (Κάτω Σαξωνία) 

Nordland Papier GmbH 
80,0 εκατομμύρια DEM 

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος κρατήσεων 
για τις αεροπορικές μεταφορές και τον τουρισμό 

Amadeus 
217,5 εκατομμύρια DEM  

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβου
λιών 

Bank für Gemeinwirtschaft AG  
60,8 εκατομμύρια DEM 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 
192,9 εκατομμύρια DEM 

Deutsche Ausgleichsbank 
50,0 εκατομμύρια DEM 

Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 
26,6 εκατομμύρια DEM 

Industriekredietbank - Deutsche Industriebank AG 
111,9 εκατομμύρια DEM 

Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
356,0 εκατομμύρια DEM 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων ξενοδοχειακών και τουρι
στικών επιχειρήσεων στα νέα ομοσπονδιακά Länder  

Berliner Industriebank AG (BIB) 
53,4 εκατομμύρια DEM 

24,6 

24,3 

14,6 •* 

20,3 

74,1 »• 

77,7 •· 

48,6 

38,8 

107,4 »· 

(417,3) 

30,0 

94,0 

24.7 

12,9 

54.8 

175,0 

25.9 

ΕΛΛΑΣ (34 821,1 εκατομμύρια δραχμές — GRD)  

Ατομικά δάνεια 

Γραμμή υψηλής τάσης μεταξύ των υποσταθμών Καρδιάς 
(Δυτική Μακεδονία) και Αγίου Στεφάνου (Αττική) 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 
3,5 δισεκατομμύρια GRD 

Ενίσχυση και επέκταση του δικτύου διανομής ηλεκτρικού 

ρεύματος 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 
5,8 δισεκατομμύρια GRD 

176,3 

(110,4) 

18,6 ·φ  

28,3 ·Φ 

σε εκατομ, 
ECU 

Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου-Τριπολης και οδική παρά
καμψη της Μεγαλόπολης 

Ελληνικό Δημόσιο 
2,5 δισεκατομμύρια GRD 13.3 • 

Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος 
Βαρυμπόμπη-Υλίκη, στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 

Ελληνικό Δήμοσιο 
4,0 δισεκατομμύρια GRD 19.'' •· 

Βελτίωση της οδικής εξυπηρέτησης της Θεσσαλονίκης 

Ελληνικό Δημόσιο 
0,9 δισεκατομμύρια GRD 4,4 • ̂ 

Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας 

Ελληνικό Δημόσιο, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημοσίων Έργων 
0,7 δισεκατομμύρια GRD 3,3 • •* 

Έργα συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων στο Ηρά
κλειο Κρήτης, τη Αάρισσα, την Κέρκυρα και τη Χίο, και ενί
σχυση και βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού στο 
Ηράκλειο 

Ελληνικό Δημόσιο 
4,5 δισεκατομμύρια GRD 22,8 •.< 

Συνολικά δάνεια (93.9) 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυπκών πρωτοβου
λιών στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και 
των υπηρεσιών 

Εβνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως 

(ΕΤΕΒΑ) 
3,0 δισεκατομμύρια GRD  

Τράπεζα Πίστεως 
2,0 δισεκατομμύρια GRD 

Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) 
5,0 δισεκατομμύρια GRD  

Société Générale S.A. 
2,0 δισεκατομμύρια GRD  

Crédit Commercial de France (CCF), Paris 
1,0 δισεκατομμύριο GRD 

ΙΣΠΑΝΙΑ (251 586 εκατομμύρια πεσέτες — ESP) 

Ατομικά δάνεια 

Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του δικτύου μεταφοράς 
ηλεκτρικού ρεύματος 

Red Eléctrica de Espaha S.A. 
5 000,0 εκατομμύρια ESP 

Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του δικτύου μεταφοράς 
και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (Κανταβρία) 

Eléctra de Viesgo S.A. 
6 000,0 εκατομμύρια ESP 

Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του δικτύου μεταφοράς 
και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στη Γαλικία, Μαδρίτη, 
Καστίλλη Λα Μάντσα και Καστίλλη Λεόν 

Unión Eléctrica Fenosa S.A. μέσω των 
— Banco Central S.A. 
5 000,0 εκατομμύρια ESP 

— Caja de Madrid 
3 500,0 εκατομμύρια ESP 

— CaJa Postal de Ahorros 
3 500,0 εκατομμύρια ESP 

Βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου στην περιφέρεια 
του Σανταντέρ (Κανταβρία) και του Μπιλμπάο (Vizcaya)  

Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE)  
5 000,0 εκατομμύρια ESP 

Βελτίωση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιφέρεια 
Βαρκελώνης: τμήματα δρόμων και αυτοκινητόδρομων 
και οδική σήραγγα με διόδια 

Tuneis y Accesos de Barcelona S.A. (TABASA)  
5 000,0 εκατομμύρια ESP 

14,8 

9,8 

26,6 

9.8 

4.9 

1 942,0 

(1531,3) 

38,8 ·φ 

47,4 

39.5 ·φ 

27.6 

27,6 ·φ 

38,8 • 

39,5 ·4 
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σε εκατομ. 
ECU 

σε 

Κατασκευή δύο νέων τερματικών σταθμών για εμπορευ
ματοκιβώτια, αυτοκίνητα και πετρελαϊκά προϊόντα, και 
αναβάθμιση της συνοικίας του παλαιού λιμένα της Βαρ
κελώνης 

Puerto Autònomo de Barcelona 
3 000,0 εκατομμύρια ESP 

Ανανέωση του στόλου αεροσκαφών που εξυπηρετούν 
τις εσωτερικές γραμμές 

Aviación y Comercio S.A. (AViACOj 
4 000,0 εκατομμύρια ESP 

Ανανέωση του στόλου αεροσκαφών που εξυπηρετούν 
τις ενδοκοινοτικές και διεθνείς γραμμές 

Linéas Aéreas de Espana S.A. (IBERIA) μέσω του  
Instltuto de Crédito Oficial  
42 000,0 εκατομμύρια ESP 

Ενίσχυση του στόλου ττυροσβεστικών αεροσκαφών 

Instituto Conservación de ta Naturaleza (ICONA) 
11 000,0 εκατομμύρια ESP 

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του τηλεφωνικού δικτύου 

Compania Telefònica Nacional de Espana S.A. μέσω  
του Instituto de Crédito Oficial 
52 500,0 εκατομμύρια ESP 

Μετατροπή τριών διυλιστηρίων στο Πουερτολάνο, την 
Ταραγώνα και τη Λα Κορώνια: παραγωγή βενζίνης με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, μονάδες οπτανθρα-
κοποίησης και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ατμού 

Repsol Petròleo S.A. 
9 000,0 εκατομμύρια ESP 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων πα
ραγωγής αυτοκινήτων στο Martorell, τη Βαρκελώνη, το 
Prat (Καταλωνία) και την Παμπλόνα (Ναβάρα) 

Sociedad Espanda de Automòviles de Turismo SA 
(SEAT) 
32 800,0 εκατομμύρια ESP 

Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή εξαρτημάτων των αε
ροσκαφών Airbus Α320 και Α330/340 

Construcciones Aeronâutlcas S.A. (CASA) 
11 285,9 εκατομμύρια ESP 

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρή
σεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών 

Banco Bilbao VIzcaya S.A. 
10000,0 εκατομμύρια ESP 

Banco Espaöol de Crédito S.A. 
10 000,0 εκατομμύρια ESP 

Banco de Crédito Industriai S.A. 
5 000,0 εκατομμύρια ESP 

Banco Centrai S.A. 
8 000,0 εκατομμύρια ESP 

Banco Hipotecarlo de Espana S.A. (τουρισμός)  
5 000,0 εκατομμύρια ESP 

Banco de Crédito Agrìcola S.A. (γεωργικές εκμεταλ
λεύσεις) 
5 000,0 εκατομμύρια ESP 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβου- "  
λιών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος 

Banco Esparìol de Crédito S.A. 
5 000,0 εκατομμύρια ESP 

Χρηματοδότηση έργων υποδομής μικρού και μεσαίου με
γέθους 

Banco de Crédito Local de Espana 
5 000,0 εκατομμύρια ESP 

εκατομ. 
ECU 

1 684,6 

23,3 

31,6 

320,6 · 

83,9 mt 

400,6 

68,7 ·φ4 

254,4 • 

89,1 ». 

(410,7) 

76,3 

76,3 

39,5 

62,1 

39,5 

38,8 

39,5 

38,8 

ΓΑΛΛΙΑ (11 618,5 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα — FRF) 

Ατομικά δάνεια (941,9) 

Εκσυγχρονισμός της μονάδας εμπλουτισμού του ουρα
νίου, του Τρικαστέν (Ροδανός-Άλπεις) 

Eurodlf S.A. 
250,0 εκατομμύρια FRF 38,1 φ 

Σήραγγα κάτω από τη Μάγχη 

Eurotunnel S.A. μέσω της Eurotunnel Finance Ltd 
739,2 εκατομμύρια FRF 107,2 · 

Γραμμή του TGV-Nord, μεταξύ Παρισιού και βελγικών 
συνόρων, με διακλάδωση προς τη σήραγγα της Μάγχης 

SNCF 
1 200,0 εκατομμύρια FRF 174,1 •« 

Γραμμές του TGV-Atlantique, μεταξύ Παρισιού-Αε Μαν 
και Παρισιού—Τουρ 

SNCF 
547,8 εκατομμύρια FRF 79,5 • « 

Δίκτυο αυτοκινητόδρομων μέσω της Caisse Nationale  
des Autoroutes (CNA): 

— Αυτοκινητόδρομος A55, τμήμα Αρλ-Νιμ (Λανγκτόκ-
Ρουσιγιόν) 

Société des Autoroutes du Sud de ta France SA 
(ASF) 
200,0 εκατομμύρια FRF 29,0 • · 

— Αυτοκινητόδρομος Α57, τμήμα Guars—Le Canet- 
des-Maures (Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή) 

Société de lAutoroute Esterel-Côte d'Azur SA 
(ESCOTA) 
200,0 εκατομμύρια FRF 29,1 • 

— Αυτοκινητόδρομος A51, τμήμα Manosque—Sisteron  
(Προβηγκία-Αλπεις-Κυανή Ακτή) 

Société de l'Autoroute Esterei—Côte d'Azur SA 
(ESCOTA) 
350,0 εκατομμύρια FRF 50,9 ^ 

— Αυτοκινητόδρομος A26, που συνδέει τη σήραγγα της 
Μάγχης με τη νότια Γαλλία: 

. τμήματα Καλαί—Nordausques καιΛαόν—Ρεμς 

• τμήμα Ctiâlon-sur-Marne—Troyes Nord 

Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la 
France S.A. (SANEF) 
320,0 εκατομμύρια FRF 45 5 , ̂ 

— Αυτοκινητόδρομος A43, τμήμα Μονμελιάν-Αλμπερ-
βίλ (Σαβοΐα) 

Société des Autoroutes Rhòne-Aipes S.A. (AREA) 
225,0 εκατομμύρια FRF 32,6 • « 

— Αυτοκινητόδρομος A49, τμήμα Voreppe—Bourg-de- 
Péage (Ροδανός-Άλπεις) 

Société des Autoroutes Rhône-Alpes S.A. (AREA)  
425,0 εκατομμύρια FRF 517 

Ανανέωση του αεροπορικού στόλου 

Transports Aériens Transrégionaux (TAT) μέσω της 
G. I. E. Aéronautique Finances régionales 
250,0 εκατομμύρια FRF 39 3 

Εγκατάσταση συστήματος καλωδιακής τηλεόρασης σε 
πόλεις μεσαίου μεγέθους 

Réseaux Câbles de France 
40,0 εκατομμύρια FRF 53 ^ 

Μονάδα κλασμάτωσης βιομηχανικών αερίων στο Στρα
σβούργο 

Prodair et Compagnie 
128,0 εκατομμύρια FRF 13^5 »• 

•Ο-
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σε εκατομ. 

ECU 

Μελέτη, σχεδιασμός και παραγωγή του αεροσκάφους 

ΤΒΜ700 

ΤΒΜ S.A. μέσω της SOCATA S,4. 

185,0 εκατομμύρια FRF 28,8 • 

Μελέτη, ανάπτυξη και δοκιμές του αεροσκάφους Airbus  

Α321 

Airbus Industrie G.I.E. μέσω της Airbus industrie  

Financial Services Ltd 

943,2 εκατομμύρια FRF 138,8 •>-

Πάρκο αναψυχής στη Marne-la-Vailée (île de France) 

Eurodisneyland SNC 

75,0 εκατομμύρια FRF 10,8 • 

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος κρατήσεων 

για τις αεροπορικές μεταφορές και τον τουρισμό 

Amadeus 
415,2 εκατομμύρια FRF 60,0 • 

Συνολικά δάνεια (742,8) 

Χρηματοδότηση, μέσω της Crédit Locai de France - 

CAECL S.A., δημόσιων έργων υποδομής μικρού και με

σαίου μεγέθους: 

— στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα 

400,0 εκατομμύρια FRF 58,2 

και στις περιφέρειες: 

— Λωρραίνη 

300,0 εκατομμύρια FRF 43,6 

— Ροδανός-'Αλπεις 

500,0 εκατομμύρια FRF 72,2 

— Nord-Pas-de-Calais 

400,0 εκατομμύρια FRF 57,7 

— Βρετάνη 
300,0 εκατομμύρια FRF 43,5 

— Pays de la Loire 

300,0 εκατομμύρια FRF 43,3 

— Κεντρική Γαλλίσ 

300,0 εκατομμύρια FRF 43,5 

Χρηματοδότηση δημόσιων επενδύσεων μικρού και με

σαίου μεγέθους, που συμβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος 

Caisse Nationale de Crédit Agricole S.A. (CNCA) 

500,0 εκατομμύρια FRF 72,5 

Χρηματοδότηση επενδύσεων επιχειρήσεων και οργανι

σμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη των σιδη

ροδρομικών μεταφορών 

Société d'Équipement ferroviaire pour l'Étude et la 

Réalisation d'Économies d'Énergie (SEFERGIE) 

75,0 εκατομμύρια FRF 16.9 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρή

σεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών 

Soferbail S.A. 
150,0 εκατομμύρια FRF 21,7 

Murabaii S.A. 
50,0 εκατομμύρια FRF 7,2 

Solider (La Réunion) 

50,0 εκατομμύρια FRF 7,3 

Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. 

400,0 εκατομμύρια FRF 57,8 

Axamur S.A. 

100,0 εκατομμύρια FRF 14,5 

Bail Équipement S.A. 

300,0 εκατομμύρια FRF 43,5 

Locafrance S.A. 
700,0 εκατομμύρια FRF 101.8 

immobail 
100,0 εκατομμύρια FRF 14.4 

Interball S.A. 
200,0 εκατομμύρια FRF 29,0 

σε εκατομ. 

ECU 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ (167,1 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες —IEP) 217,7 

Ατομικά δάνεια (191,7) 

Βελτίωση του οδικού δικτύου και κατασκευή μιας γέφυ

ρας πάνω από τον Σάννον, στο Λίμερικ 

Ιρλανδικό Δημόσιο, Υπουργείο Οικονομικών 

9.4 εκατομμύρια IEP 12ί • 

Παρακαμπτήρια οδός στο Άθλοουν και γέφυρα πάνω 

από τον Σάννον 

Ιρλανδικό Δημόσιο, Υπουργείο Οικονομικών 

3.5 εκατομμύρια IEP 4,6 • 

Ενίσχυση του στόλου αεροσκαφών που εξυπηρετούν τις 

ενδοκοινοτικές γραμμές 

Aer Lingua pic μέσω των 

— Bank of Ireland 
9,3 εκατομμύρια IEP 12,1 •· 

— ΑΙΒ BANK 
17,7 εκατομμύρια IEP 23,2 • · 

— National Westminster Bank pic 
5,8 εκατομμύρια IEP 7,6 • · 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού 

δικτύου και δορυφορικοί σταθμοί εδάφους 

Irish Telecommunications Investments pic 
35,0 εκατομμύρια IEP 45,6 • · 

Δασικά έργα και αναδασώσεις 

Irish Forestry Board μέσω του Ιρλανδικού Δημόσιου, 

Υπουργείου Οικονομικών 

37,0 εκατομμύρια IEP 48,2 • 

Βελτίωση της παροχής νερού στο Ντάντωκ 

Ιρλανδικό Δημόσιο, Υπουργείο Οικονομικών 

4,8 εκατομμύρια IEP 6,2 • 4 

Βελτίωση του οδικού δικτύου, έργα ύδρευσης και εγκατα

στάσεις επεξεργασίας των λυμάτων 

Ιρλανδικό Δημόσιο, Υπουργείο Οικονομικών 

24,6 εκατομμύρια IEP 31.9 

Συνολικά δάνεια (26.0) 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρή

σεων στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και 

του τουρισμού 

Bank of Ireland 

10,0 εκατομμύρια IEP 13.0 

AiB Bank 
10,0 εκατομμύρια IEP 13,0 

ΙΤΑΛΙΑ (5 862,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες — ITL)  

Ατομικά δάνεια (') 

Ενίσχυση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Φιούμε 

Σάντο (Σαρδηνία) 

ENEL 
150,0 δισεκατομμύρια ITL 

Εγκαταστάσεις αποθείωσης και απονίτρωσης στο 

σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Λα Σπέτζια 

ENEL 

30,4 δισεκατομμύρια ITL 

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση πέντε μικρών υδροηλε

κτρικών σταθμών στην κεντρική και βόρεια χώρα 

ENEL 

60,1 δισεκατομμύρια ITL 

3 855,7 

(2 804,4) 

99,7 

20,0 «4 

39,0 φ 

(') Το δάνεια στις περιφέρειες ή επαρχίες και στα διάφορα υπουργείο, αφορούν 
έργα πραγματοποιούμενα από το FIO (Ταμείο για τις Επενδύσεις και πιν Απα
σχόληση) και χορηγήθηκαν μέσω του Υπουργείου Θησαυροφυλακίου. 
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σε εκστομ. 
ECU 

Σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερ
μότητας που λειτουργεί με αέριο, σε μια βιομηχανική 
ζώνη, στη Γένουα 

Consorzio Ansaldo Energia μέσω της Banco di Napoli 
23,0 δισεκατομμύρια ITL 15,1 

Ενίσχυση και επέκταση του δικτύου μεταφοράς και δια
νομής ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορες περιφέρειες: 

ENEL 
— Κομπανία και Βασιλικάτα 
150,0 δισεκατομμύρια ITL 98,8 • 

— Σικελία και Πούλια 
100,0 δισεκατομμύρια ITL 65,9 • 

— Καλαβρία και Σαρδηνία 
60,0 δισεκατομμύρια ITL 38,9 • 

Αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου: 

— Porto Corsini Mare Est, στα ανοικτά της Ραβέννας 
(Αιμιλία-Ρομανία) 

ΑβΙΡΒ.ρ,Α. 
60,0 δισεκατομμύρια ÌTL 39,5 φ 

— Luna, στα ανοικτά της Καλαβρίας 

AGiPS.p.A. μέσω του ΕΝ! 
40,0 δισεκατομμύρια iïL 26,0 ·φ 

— Porto Corsini Mare Est, στα ανοικτά της Ραβέννας, 
και San Potito (ενδοχώριο κοίτασμα), βόρεια της Ραβέν
νας (Αιμιλία-Ρομανία) 

AGIPS.P.A. 
20,0 δισεκατομμύρια ÌTL 13,2 φ 

— Giovanna και Eiena, στα ανοικτά της Πεσκάρα 
(Αβρούζια) και ενός κοιτάσματος πετρελαίου. Prezioso  
ϋ, στα ανοικτά της Γκέλα (Σικελία) και Barbara, στα ανοι
κτά της Αγκόνας (Μάρκες) 

AGiPS.p.A. μέσω του ENi 
50,0 δισεκατομμύρια ÌTL 33,0 ·φ 

Αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου: 

— Rospo Mare, στα ανοικτά του Vasto (Αβρούζια) 

Eif Italiana S.p.A. μέσω της BNL 
10,0 δισεκατομμύρια ÌTL 6,6 ·φ 

— VIiiafortuna-Trecate (ενδοχώριο κοίτασμα), κοντά 
στη Νοβάρσ (Πεδεμόνπο) 

AGiPS.p.A. 
65,0 δισεκατομμύρια ÌTL 42,8 φ 

Τμήματα αγωγού που μεταφέρει φυσικό αέριο από τη 
Σοβιεπκή Ένωση (Βένετο, Τοσκάνη, Κομπανία, Αβρούζια) 

SNAM Β.ρ.Α. μέσω του iCLE 
20,0 δισεκατομμύρια ÌTL 13,0 ·φ 

Επέκταση του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου στην 
κεντρική και βόρεια χώρα 

SNAM S.p.A. 
100,0 δισεκατομμύρια ÌTL 65,9 φ 

Επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου: 

— σε περισσότερους από 120 δήμους και κοινότητες της 
κεντρικής χώρας 

Haigas S.p.A. 
60,0 δισεκατομμύρια ITL 39,9 ^ 

— σε επτά περιφέρειες της κεντρικής και βόρειας χώρας 

Metano Città S.p.A. μέσω της BNL 
35,0 δισεκατομμύρια fTL 23,1 φ 

— στο Πεδεμόνπο και στη Λιγυρία 

Itaigas S.p.A. 
40,0 δισεκατομμύρια ÌTL 25,9 φ 

σεεκατομ, 
ECU 

— στην Τοσκάνη και στη Λιγυρία 

IMI 
40,0 δισεκατομμύρια ÌTL 25,9 • φ 

Αυτοκινητόδρομος Α2 Ρώμης—Νεάπολης: διαπλάτυνση 
του τμήματος Σαν Σεζαρέο-Νεάπολη, ώστε να έχει τρεις 
λωρίδες κυκλοφορίας 

AUTOSTRADE S.p.A. μέσω των 

— IRI 
50,0 δισεκατομμύρια ÌTL 33,1 • 

— Banco di Napoli 
50,0 δισεκατομμύρια ÌTL 33,1 • 

Τερμαπκός σταθμός για πλοία μεταφοράς εμπορευμα
τοκιβωτίων και οριζόντιας φορτοεκφόρτωσης, στο λιμένα 
της Λα Σπέτζια 

Υπουργείο Δημοσίων Έργων 
12,0 δισεκατομμύρια ÌTL 8,0 φ 

Κατασκευή δύο λιμενίσκων για αλιευτικά και τουριστικά 
σκάφη, στη Μπανιάρα και στο Καριάτι 

Περιφέρεια Καλαβρίας 
13,3 δισεκατομμύρια ÌTL 8,8 • 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση ενός αλιευτικού λιμένα 
στη Τζουλιανόβα και ενός εμπορικού λιμένα στην Ορτόνα 

Περιφέρεια Αβρούζια 
11,0 δισεκατομμύρια ÌTL 7,3 • 

Διαμόρφωση του ναύσταθμου «Toscana», στο λιμένα 
του Λιβόρνο, για την υποδοχή πλοίων μεταφοράς εμπο
ρευματοκιβωτίων 

Υπουργείο Δημοσίων Έργων 
8,0 δισεκατομμύρια ÌTL 5,2 • φ 

Τελεφερίκ μεταξύ της συνοικίας του Vomere και του 
κέντρου της Νεάπολης 

Περιφέρεια Καμπανίας 
7,5 δισεκατομμύρια ÌTL 5,0 • 

Ενίσχυση του στόλου αεροσκαφών που εξυττηρετούν πς 
περιφερειακές γραμμές 

Aero Trasporti Italiani S.p.A. (ATI) μέσω των 

— IMI 
38,0 δισεκατομμύρια ÌTL 25,1 • 

— iRi 
38,0 δισεκατομμύρια ÌTL 25,1 • 

— Crediop 
62,3 δισεκατομμύρια ÌTL 41,4 • 

Νέος αεροσταθμός στον αερολιμένα της Μπολώνια 

Υπουργείο Μεταφορών 
6,0 δισεκατομμύρια ÌTL 4,0 φ 

Σταθμός συνδυασμένων (οδικών-σιδηροδρομικών) μετα
φορών «Orbassano» (Τορίνο) 

Περιφέρεια Πεδεμόνηου 
15,0 δισεκατομμύρια ÌTL 9,8 φ 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός του τηλεφωνικού δικτύου 
στο Μετζοτζιόρνο 

S/Ρμέσω των 

— IMI 
375,0 δισεκατομμύρια ÌTL 247,4 ·φ 
— IRi 
495,0 δισεκατομμύρια PFL 324,9 ·φ 
— Crediop 
150,0 δισεκατομμύρια ÌTL 97,8 m· 

- as 
20,0 δισεκατομμύρια ÌTL 13,2 ·φ 

— Efibanca 
30,0 δισεκατομμύρια ITL 19,8 ·Φ 

— BNL 
30,0 δισεκατομμύρια ITL 19,8 •· 
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Ενίσχυση και εξορβολογισμός της παροχής πόσιμου νε

ρού στις επαρχίες Αλεσσσντρια, 'Αστι, Κούνεο και Τορίνο 

Περιφέρεια Πεδεμόνηου 

50,0 δισεκατομμύρια ITL 

Έργα συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων; 

— στη λεκάνη του Πάδου 

Περιφέρεια Λομβαρδίας 

97,0 δισεκατομμύρια 1TL  

Περιφέρεια Αιμιλίας-Ρομανίας 

35,0 δισεκατομμύρια ITL  

Περιφέρεια Πεδεμόνηου 

45,0 δισεκατομμύρια ITL 

— σπς λίμνες Γκάρντε και Ματζόρε 

Περιφέρεια Λομβαρδίας 

7,0 δισεκατομμύρια 1TL  

Περιφέρεια Πεδεμόνηου 

8,0 δισεκατομμύρια ITL  

Περιφέρεια Βένετο 

10,0 δισεκατομμύρια 1TL 

— στη λεκάνη του Γκορτζόνε 

Περιφέρεια Βένετο 

10,0 δισεκατομμύρια ITL 

— σε διάφορες επαρχίες 

Περιφέρεια Βένετο 

55,0 δισεκατομμύρια ITL 

— στη λεκάνη του Αρνου 

Περιφέρεια Τοσκάνης 

40,0 δισεκατομμύρια ITL 

— στην Πεσκάρα (και παροχή νερού στο Τέραμο) 

Περιφέρεια Αβρούζια 

2,4 δισεκατομμύρια ITL 

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόληψης των 

κατολισθήσεων του εδάφους 

— στη λεκάνη του Μισα (επαρχία Αγκόνας) 

Περιφέρεια Μάρκες 

5,0 δισεκατομμύριο ITL 

— στον κάτω ρου των ποταμών Πάδου και Λιβέντζα 

(Βένετο) 

Υττουργείο Δημοσίων Έργων 

20,0 δισεκατομμύρια ITL 

— σπς επαρχίες Ματέρα και Ποτέντζα 

Περιφέρεια Βασιλικάτα 
50,0 δισεκατομμύρια ITL 

— σπς περιοχές του Castellino del BIferno και του Tri- 

vento (επαρχία Καμπομπάσσο), μαζί με έργα προστα

σίας των ακτών 

Περιφέρεια Μολίζε 

10,0 δισεκατομμύρια ITL 

— κατά μήκος του ποταμού Φιουμαρέλλα και στο Κα-

ταντζάρο 

Περιφέρεια Καλαβρίας 

4,0 δισεκατομμύρια ITL 

— κατά μήκος του ποταμού Σάκκο (Λάτιο) 

Υπουργείο Δημοσίων Έργων 

9,0 δισεκατομμύρια ITL 

Έργα συλλογής και επεξεργασίας των στερεών και 

υγρών ασπκών αποβλήτων: 

— σπς επαρχίες Ματέρα και Ποτέντζα 

Περιφέρεια Βασιλικάτα 

30,0 δισεκατομμύρια ITL 

33.2 ^ 

63,7 < 

23.3 •* 

29,9 •* 

4,6 4 

5,3 •* 

6,6 -4 

6,6 -4 

36,0 -4 

26.4 -4 

1,6 1-4 

3,3 m·* 

13,1 ·4 

32,4 η·* 

6,6 ••4 

2,7 •-· 

6,0 m·* 

19,9 η·* 

— στην Περούτζια, την Ασίζη και το Τέρνι 

Περιφέρεια Ούμπρια 

10,0 δισεκατομμύρια ITL 

— στη Novi Ligure και την Τορτάνα 

Περιφέρεια Πεδεμόνηου 

3,0 δισεκατομμύρια ITL 

— στην Αιμιλία-Ρομανία 

Περιφέρεια Αιμιλίας-Ρομανίας 

3,5 δισεκατομμύρια ITL 

— στη Σουλμόνα και το Τέραμο (λιπασματοποίηση στε

ρεών αποβλήτων) 

Περιφέρεια Αβρούζια 

5,0 δισεκατομμύρια ilL 

— στην ευρύτερη περιφέρεια Φλωρεντίας (καύση στε

ρεών αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας) 

Περιφέρεια Τοσκάνης 

9,0 δισεκατομμύρια ITL 

— στην κοιλάδα του Οσσόλα και στη δυτική όχθη της 

λίμνης Ματζόρε 

Περιφέρεια Πεδεμόνηου 

5,0 δισεκατομμύρια ITL 

— στη Γένουα και σης λιγυρικές ακτές, καθώς και στην 

ενδοχώρα 

Περιφέρεια Λιγυρίας 

25,0 δισεκατομμύρια ITL 

— στη λεκάνη του Άρνου (λύματα) και στο Λιβόρνο 

(καύση απορριμάτων) 

Περιφέρεια Τοσκάνης 

25,0 δισεκατομμύρια ITL 

— στη λιμνοθάλασσα του Μαράνο-Γκράντο (λύματα) και 

στην επαρχία Ούντινε (στερεά απόβλητα) 

Περιφέρεια Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια 

20,0 δισεκατομμύρια ITL 

— στις επαρχίες Νεάπολης και Σαλέρνο (με λιπασματο

ποίηση των αποβλήτων) 

Περιφέρεια Καμπανίας 

20,0 δισεκατομμύρια ITL 

Ενίσχυση του δικτύου διανομής νερού στο Καμπο

μπάσσο και έργα για την πρόληψη των κατολισθήσεων 

του εδάφους και τη στερέωση μιας οδογέφυρας στο Ρι-

παλιμοσάνι 

Περιφέρεια Μολίζε 

11,0 δισεκατομμύρια ITL 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και έργα αντι

πλημμυρικής προστασίας, καταπολέμησης της διάβρω

σης και πρόληψης των κατολισθήσεων του εδάφους 

Περιφέρεια Βένετο 

40,0 δισεκατομμύρια ITL 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού στη Ρώμη και τα 

περίχωρά της, έργα συλλογής και επεξεργασίας των λυ

μάτων στην τουρισπκή ζώνη της λίμνης Μπολσένα και 

έργα καταπολέμησης της διάβρωσης των ακτών 

Περιφέρεια Λατίου 

15,0 δισεκατομμύρια PFL 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και έργα συλλο

γής και επεξεργασίας των λυμάτων στο αρχιπέλαγος 

Μανταλένα (βορειοανατολικά της Σαρδηνίας) και στην 

περιοχή της Σεραμάνα, κοντά στο Κάλιαρι 

Περιφέρεια Σαρδηνίας 

15,0 δισεκατομμύρια ITL 

Έργα πρόληψης της διάβρωσης και των κατολισθήσεων 

του εδάφους, και εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργα

σίας των υγρών και στερεών αποβλήτων σης επαρχίες 

Ματέρα και Ποτέντζα 

Περιφέρεια Βασιλικάτα 

6,0 δισεκατομμύρια ITL 

6,6 -4 

2,0 < 

2,3 .4 

3,2 • •4 

5,9 φ-4 

3.2 

16,5 ·4 

16,5 4 

13,0 ·4 

13,2 ·4 

7,2 ·4 

26,0 4 

9,7 ·4 

9,9 ·4 

4,0 ·4 
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Έργα συλλογής και εττεξεργσσίσς των λυμάτων, με 
στόχο τη μείωση της ρύπανσης των παρόχθιων περιο
χών, και έργα πρόληψης των κατολισθήσεων του εδά
φους, στην κοιλάδα του Τέννα 

Περιφέρεια Μάρκες 
18,0 δισεκατομμύρια ITL 11,7 

Έργα συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων, πρόλη
ψης της διάβρωσης των ακτών και στερεοποίησης του 
εδάφους 

Περιφέρεια Αβρούζια 
30,0 δισεκατομμύρια ITL 19,5 m·* 

Εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας των στερεών 
αστικών αποβλήτων (Κόμο, Βαρέζε, Μιλάνο, Μάντουα), 
έργα πρόληψης της διάβρωσης και των κατολισθή
σεων του εδάφους και ανππλημμυρικά έργα (Oltrepò  
Pavese) 

Περιφέρεια Λομβαρδίας 
55,0 δισεκατομμύρια ITL 36,6 •* 

Έργα καθαρισμού των λυμάτων και επεξεργασίας των 
στερεών αστικών αποβλήτων στον Τάραντα και σε γειτο
νικούς του δήμους, ενίσχυση της παροχής νερού, και 
κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών στο παλαιό 
τμήμα της πόλης 

Περιφέρεια Πούλια 
35,0 δισεκατομμύρια ITL 23,3 • •* 

Αναβάθμιση της παραθαλάσσιας δασικής ζώνης του 
Νάρντο και δημιουργία ενός πάρκου 

Περιφέρεια Πούλια 
4,5 δισεκατομμύρια ITL 2,9 • 

Αναδασώσεις και οδικά έργα στην επαρχία Κούνεο 

Περιφέρεια Πεδεμόνηου 
3,0 δισεκατομμύρια ITL 2,0 <4 

Αναστήλωση των τειχών και δημόσιων κτηρίων του ιστο
ρικού κέντρου της Φερράρα 

Περιφέρεια Αιμιλίας-Ρομανιας 
10,0 δισεκατομμύρια ITL 6,6 ^4 

Αναστήλωση δημόσιων κτηρίων και αναβάθμιση των 
υποδομών του ιστορικού κέντρου του Τρέντο 

Αυτόνομη επαρχία Τρέντο 
5,0 δισεκατομμύρια ITL 3,3 • ̂  

Αναδιάρθρωση υφιστάμενων κτηρίων και κατασκευή 
νέων για το επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο της 
Τεργέστης 
Υπουργείο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας 
4,0 δισεκατομμύρια ITL 2,6 • 

Κέντρο βιοτεχνολογικής έρευνας στη Γένουα 

Υπουργείο Υγείας 
10,0 δισεκατομμύρια ITL 6,6 *• 

Εργαστήρια έρευνας στους τομείς της φυσικής και της 
βιοϊατρικής στο Μιλάνο, και επιστημονικό πάρκο στην 
Μπολώνια 

Υπουργείο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας 
31,0 δισεκατομμύρια ITL 20,4 

Επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου και βελ
τίωση της παροχής πόσιμου νερού στην Μπολώνια και 
τα περίχωρά της 

Azienda Consorziale Servizi Reno (ACOSER), Boio-
gna μέσω του IMI 
30,0 δισεκατομμύρια ITL 19,8 

Αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν από 
τους σεισμούς του 1984 (Αβρούζια, Μολιζε, Ούμπρια): 
δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, δρόμοι, δημόσια κτή
ρια και έργα στερεοποίησης του εδάφους 

Υπουργείο Συντονισμού της Πολιτικής Αμυνας 
10,0 δισεκατομμύρια ITL 6,5 • 

σε εκατομ. 
ECU 

Εκσυγχρονισμός μιας τσιμεντοβιομηχανίας στην επαρχία 
Πιατζέντζα (Αιμιλία-Ρομανία) 

Unicem S.p.A. μέσω του IMI 
30,0 δισεκατομμύρια ITL 19,6 • 

Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων μιας μονάδας πα
ραγωγής υάλου με τη μέθοδο της επίπλευσης (floating),  
στο Σαν Σάλβο (Αβρούζια) 

Flovetro S.p.A. μέσω του IMI 
4,9 δισεκατομμύρια ITL 3,3 ••φ 

Μετατροπή του διυλιστηρίου του Πριόλο (Σικελία), για 
την παραγωγή βενζίνης με χαμηλή περιεκτικότητα σε 
μόλυβδο και αμόλυβδης 

Praoil S.p.A. μέσω της Interbanca 
30.0 δισεκατομμύρια ITL 19,8 • -4 

Μετατροτπί του διυλιστηρίου του Sarroch, για την πα
ραγωγή αποσταγμάτων με χαμηλή περιεκτικότητα σε 
θείο και με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία 

Raffinerie Sarde S.p.A. (SARAS) μέσω των 

— IMI 
23.1 δισεκατομμύρια ITL 15,0 • 4 

— as 
6,9 δισεκατομμύρια ITL 4,5 g ̂  

Εκσυγχρονισμός ενός χημικού συγκροτήματος στο Ροσι-
νιάνο (Τοσκάνη) και επενδύσεις με στόχο την εξοικονό
μηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος 

Solvay & Oie S.A., Rosignano μέσω της Interbanca  
36,0 δισεκατομμύρια ITL 23,4 • 4 

Κέντρο φαρμακολογικής έρευνας και ανάπτυξης στο 
Νερβιάνο (Λομβαρδία) 

Farmitaiia Cario Erba S.p.A. μέσω του IMI 
20,0 δισεκατομμύρια ITL 13,2 • 

Επέκταση ενός κέντρου φαρμακολογικής έρευνας και 
ανάπτυξης στο Μπρέσσο, και δημιουργία παραρτη
μάτων του στο Κορμάνο (Λομβαρδία) 

IMI 
10,0 δισεκατομμύρια ITL 6,6 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός μιας μονάδας παραγωγής 
φαρμακευτικών προϊόντων, στη Λατίνα 

Janssen Farmaceutici S.p.A. μέσω του IMI 
11.2 δισεκατομμύρια ITL 7,4 • 

Ενίσχυση, εκσυγχρονισμός και αυτοματοποίηση τριών 
μονάδων παραγωγής υδραυλικών συμπιεστών για θερ
μοπλαστικά προϊόντα, κοντά στο Τορίνο 

Sandretto μέσω της interbanca 
30,0 δισεκατομμύρια ITL 19,9 ^ 

Εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας σε τρεις βιομηχανι
κές μονάδες (Τορίνο, Μπρέσια και Μιλάνο) 

IVECO FIAT S.p.A. μέσω των 
— IMI 
139,0 δισεκατομμύρια ITL 90,2 •· 

— BNL 
91,0 δισεκατομμύρια ITL 59,1 • 

Αναδιάρθρωση μιας μονάδας κατασκευής πλυντηρίων 
και στεγνωτηρίων στο Pordenone (Φριούλι-Βενέτσια 
Τζούλια), με την εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας σε 
επίπεδο παραγωγής και διαχείρισης 

industrie Zanussi S.p.A. μέσω των 

— BNL 
30,0 δισεκατομμύρια ITL 19,8 

— Mediobanca 
30,0 δισεκατομμύρια ITL 19,8 

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των εγκαταστάσεων παρα
γωγής ζυμαρικών και προϊόντων αρτοποιίας, και επενδύ
σεις έρευνας, ανάπτυξης και μηχανοργάνωσης, σε τρεις 
μονάδες της επαρχίας της Πάρμα 

IMI 
40,0 δισεκατομμύρια ITL 26,3 •· 

-cy 
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Εκσυγχρονισμός μιας παγωτοβιομηχανίας στο Galvano  
(Κομπανία) 

UNILITS.pA. μέσω του ISVEIMER 
12,0 δισεκατομμύρια ITL 7,8 • 

Μονάδα παραγωγής προϊόντων από χαρτοβάμβακα στο 
Alanno (Αβρούζια) 

Carterìa Scott Sud S.p.A. μέσω του IMI 
35,0 δισεκατομμύρια ITL 23,1 • 

Μονάδα παραγωγής επιχρισμένου χάρτου στο Duino,  
κοντά στην Τεργέστη 

Cartiere del Timavo e del Sole S.p.A. μέσω της  
Mediobanca 
100,0 δισεκατομμύρια ITL 66,5 • 

Εκσυγχρονισμός τριών μονάδων παραγωγής χάρτου ει
δικών χρήσεων, στο Crevacuore (Πεδεμόντιο), το Triano  
και το Besozzo (Λομβαρδία) 

Cartiere Sottrici Binda S.p.A. μέσω του IMI 
25,0 δισεκατομμύρια ITL 16,2 Βφ»-

Εκσυγχρονισμός και επέκταση ενός τυπογραφείου στο 
Moncalieri (Πεδεμόντιο) 

Industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. (ILTE) 
μέσω της Interbanca 
20,0 δισεκατομμύρια ITL 13,0 Β 

Αναδιάρθρωση και εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας 
στη μονάδα παραγωγής επισώτρων του Settimo Tori 
nese (Τορίνο), και νέα μονάδα τελείωσης και ελέγχου της 
παραγωγής στο εργοστάσιο του Bollate (Μιλάνο) 

Pireili Pneumatici S.p.A. μέσω της Interbanca 
70,0 δισεκατομμύρια ITL 46,5 Β *• 

Συνολικά δάνεια (1 051,3) 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβου
λιών 

— στην κεντρική και βόρεια χώρα 

Venefondiario 
47,0 δισεκατομμύρια ITL 30,9 

Cassa di Risparmio delle Prove noie Lombarde 
8,5 δισεκατομμύρια ITL 5,5 

BNL 
172.7 δισεκατομμύρια ITL 113,9  

Istituto Bancario San Paolo di Torino 
107,2 δισεκατομμύρια ITL 70,3 

Mediocredito Centrale 
161,4 δισεκατομμύρια ITL 105,9 

Interbanca 
20,0 δισεκατομμύρια ITL 13,0 

IMI 
305.8 δισεκατομμύρια ITL 201,7  

Mediocredito Lombardo 
100,0 δισεκατομμύρια ITL 65,6 

Efibanca 
80,0 δισεκατομμύρια ITL 52,4 

Istituto Regionale di Credito Agrario per l'Emilia 
15,4 δισεκατομμύρια ITL 10,1 

istituto Federate di Credito Agrario per H Piemonte, 
la Liguria e la Valle d'Aosta 
4,5 δισεκατομμύρια ITL 3,0 

Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglio
ramento 
10,0 δισεκατομμύρια ITL 6,6 

Crediop 
30,0 δισεκατομμύρια ITL 19.5 

Centrobanca 
30,0 δισεκατομμύρια ITL 19,7 

ICLE 
10,0 δισεκατομμύρια ITL 6,5 

— στο Μετζοτζιόρνο 

Efibanca 
26,0 δισεκατομμύρια ITL 17,1 

σε εκατομ. 
EGU 

Mediocredito Centrale 
68,6 δισεκατομμύρια ITL 45,1 

IMI 
120,0 δισεκατομμύρια rPL 79,1 

BNL 
35,0 δισεκατομμύρια ITL 22,9 

IRFIS 
52,0 δισεκατομμύρια ITL 34,1 

ISVEIMER 
110,0 δισεκατομμύρια ITL 71,9 

Crediop 
13,0 20,0 δισεκατομμύρια ITL 13,0 

Banco di Napoli 
25,0 δισεκατομμύρια ITL 16,6 

CIS 
30,0 δισεκατομμύρια ITL 19,9 

ICLE 
10,0 δισεκατομμύρια ITL 6,5 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
(500 εκατομμύρια φράγκα Λουξεμβούργου — LUF) 11,8 
Μονάδα παραγωγής κασεττών εγγραφής ήχου και 
βίντεο, στο Bascharage 

TDK Recording Media Europe S.A. 
500,0 εκατομμύρια LUF 11,8 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
(565,1 εκατομμύρια ολλανδικά φιορίνια — NLG) 245,3 
Ατομικά δάνεια (180,2) 

Ανανέωση του στόλου αεροσκαφών που εξυπηρετούν 
πς ενδοκοινοτικές και διεθνείς γραμμές 

Martinair Holland Ν. V. 
46,6 εκατομμύρια NLG 20,1 · 

Ανανέωση του στόλου αεροσκαφών που εξυτπιρετούν 
πς διεθνείς γραμμές 

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM) 
326,5 εκατομμύρια NLG 141,8 · 

Προσομειωτής πτήσεων στον αερολιμένα του Μάαστριχτ 

Friendship Simulation Company V.O.F. 
12,0 εκατομμύρια NLG 5,2 Β 

Μονάδες παραγωγής συνθετικών ινών υψηλής αντοχής, 
στο Heerlen, και πολυμερών, στο Geleen  

High Performance Fibres Β. V. 
30,0 εκατομμύρια NLG 13,1 Β»-

Συνολικά δάνεια (65,1) 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρή
σεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών 

Amsterdam-Rotterdam Bank Ν. V. 
50,0 εκατομμύρια NLG 21,7 

Nationale Investerings Bank N.V. 
100,0 εκατομμύρια NLG 43,4 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (144 441,5 εκατομμύρια εσκούδα — PTE) 794,7 

Ατομικά δάνεια (671.3) 

Ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρι
κού ρεύματος 

Electricidade de Portugal E. P. 
17 500,0 εκατομμύρια PTE 96,8 

Κατασκευή των τμημάτων Aveiras de Sima — Con-
deixa του αυτοκινητόδρομου ΑΙ, και Gaxias — Gascais 
του αυτοκινητόδρομου Α5 
Auto-Estradas de Portugal S.A. (BRISA) 
16 000,0 εκατομμύρια PTE 87,9 

Ό-
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σε εκοτομ. 
ECU 

Αυτοκινητόδρομος παράκαμψης της Λισσαβώνας 

Δήμος Αισσαβώνας 
6 400,0 εκατομμύρια PTE 34,9 • Μ 

Νέα τμήματα δρόμων στην περιφέρεια της Σετούμπαλ, 
του Πορτό και της Coimbra, και γέφυρα στον ποταμό 
Minho, στα ισπανικά σύνορα 

Junta Autònoma de Estradas — Πορτογοιλικό 
Δημόσιο — Υπουργείο Οικονομικών 
5 400,0 εκατομμύρια PTE 29,5 • · 

Έργα σε διάφορα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου 

Junta Autònoma de Estradas — Πορτογαλικό 
Δημόσιο — Υπουργείο Οικονομικών 
4 000,0 εκατομμύρια PTE 21,8 •· 

Βελτίωση των εγκαταστάσεων εκφόρτωσης στον ανθρα
κικό λιμένα του Σίνες 

Terminal Multipurpose de Sines S.A. (Portsines) 
4 300,0 εκατομμύρια PTE 23,5 • · 

Οδικά, λιμενικά και αερολιμενικά έργα και τουριστικές 
υποδομές 

Αυτόνομη περιφέρεια Αζορών 
7 000,0 εκατομμύρια PTE 38,6 • 

Ενίσχυση του τηλεφωνικού δικτύου στην ευρύτερη περι-
φέραα της Λισσαβώνας και του Πορτό 

Teiefones de Lisboa e Porto S.A. (TLP) 
10 000,0 εκατομμύρια PTE 55,3 •· 

Ενίσχυση του εθνικού τηλεφωνικού δικτύου 

Correios e Telecomunicaçôes de Portugal 
15 000,0 εκατομμύρια PTE 82,8 • · 

Ανακύκλωση και λιπασματοποίηση δημοτικών αποβλή
των, στην ακτή του Εστορίλ 

Associaçâo de Municìpios para ο Tratamento de Re 
sidues Sòlidos 
1 450,0 εκατομμύρια PTE 8,0 • •* 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός μιας μονάδας παραγωγής 
υάλινων φιαλών και δοχείων στη Marinha Grande  
(κεντρική χώρα) 

Companhia industriai Vidreira S.A. (OVE) 
2 200,0 εκατομμύρια PTE 12,1 • 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός μιας μονάδας παραγωγής 
πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας, στο Alentejo  

Neste Poiimeros, S.A. 
4 000,0 εκατομμύρια PTE 21,8 • 

Επέκταση μιας μονάδας παραγωγής ρητίνης και κόλλας 
στη Mala (βόρεια χώρα) 

indùstria de Revestimentos S.A. (SONAE) 
400,0 εκατομμύρια PTE 2,2 • 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση δύο αυτοκινητοβιομηχα
νιών, στη Σετούμπαλ και την Κασία 

Renault Portuguese, Sociedade industriai e Comer- 
ciai S.A. 
7 500,0 εκατομμύρια PTE 41,0 • 

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ανάφλε
ξης για αυτοκίνητα, κοντά στη Σετούμπαλ 

Deico Remi Componentes Eiectrònicos, LOA  
550,0 εκατομμύρια PTE 3,0 • 

Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων παραγωγής μετασχη
ματιστών ηλεκτρικού ρεύματος, κοντά στο Πορτό 

Empresa Fabrii de Màquinas Eiéctricas S.A. (EFA-
CEC) 
890,0 εκατομμύρια PTE 4,9 g 

Μονάδα παραγωγής ανεπίχριστου χάρτου στη Figueira 
da Foz (κεντρική χώρα) και ιρύτευση ευκαλύπτων 

Sociedade Portuguese de Ceiuiose S.A. (SOPORCEL) 
19 411,0 εκατομμύρια PTE 107,0 • ». 

σε εκατομ. 
ECU 

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση δημόσιων επενδύσεων μικρού και με
σαίου μεγέθους 

Caixa Gérai de Depòsitos  
5 115,0 εκατομμύρια PTE 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρή
σεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών 

Banco Português do Atlàntico  
2 000,0 εκατομμύρια PTE 

Banco Português de investimento S.A. 
8 300,0 εκατομμύρια PTE 

Banco Tetta & Açores  
1 500,0 εκατομμύρια PTE 

Caixa Gérai de Depòsitos  
5 500,0 εκατομμύρια PTE 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
(1 365,3 εκατομμύρια λίρες στερλίνες — GBP) 

(123,3) 

28.3 

10,9 

45,5 

8,2 

30.4 

1 892,8 

Ατομικά δάνεια (1 790,7) 

Μονάδα επανεπεξεργασίας πυρηνικών καυσίμων, στο 
Σέλαφηλντ 

British Nuclear Fuels pic 
20,0 εκατομμύρια GBP 28,2 φ 

Αξιοποίηση των κοιτασμάτων αερίου Bruce και Ra- 
venspurn Nord, στο βρετανικό τομέα της Βόρειας Θά
λασσας 

Hamilton OH Great Briten pic 
40,0 εκατομμύρια GBP 54,5 φ 

Αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου Piper Bravo  
και Saltire, στο βρετανικό τομέα της Βόρειας Θάλασσας 

Lasmo (TNS) Ltd 
100,0 εκατομμύρια GBP 142,5 φ 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού στην Ήστ Άν-
γκλια, το Έσσεξ, το Νιουκάστλ, το Γκαίητσχεντ, το Σά-
ντερλαντ και το Σάουθσηλντς 

Lyonnaise UK pic 
33,0 εκατομμύρια GBP 46,6 • A 

Έργα συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων, με 
σκοπό τη μείωση της ρύπανσης στις εκβολές του Μέρσεϋ 

North West Water Ltd 
50,0 εκατομμύρια GBP 67,3 • A 

Κατασκευή ενός φράγματος-ταμιευτήρα στο Roadford  
και ενίσχυση της παροχής νερού στο Ντέβον 

South West Water Services Ltd 
15,0 εκατομμύρια GBP 20,4 MA 

Έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας των λυ-
μιάτων: Î 

— στην ανατολική χώρα  

Anglian Water Services Ltd 
50,0 εκατομμύρια GBP 68,1 A 

— σης περιοχές του Γιόρκ, Μπράντφορντ και Σέφηλντ 

Yorkshire Water Services Ltd 
21,5 εκατομμύρια GBP 28,9 ΛΑ 

— στο Γιορκσάιρ 

Yorkshire Water Services Ltd 
30,0 εκατομμύρια GBP 40,4 a A 

— στη βορειοανατολική χώρα 

Northumbrian Water Ltd 
20,0 εκατομμύρια GBP 27,2 a 4 

-o-
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σε εκστομ. 

ECU 

— στη βορειοδυτική χώρα  

North IVesi Water Ltd 
80,0 εκατομμύρια GBP 108,9 • ·4 

— στη νοτιοανατολική χώρα  

Southern Water Services Ltd 
40,0 εκατομμύρια GBP 56,5 ·< 

— στην Κορνουάλη και το Ντέβον  

South West Water Services Ltd 

45,0 εκατομμύρια GBP 64,1 • < 

Σήραγγα κάτω από τη Μάγχη 

Eurotunnet pic μέσω των Eurotunnei Finance S. Α. και  

Eurotunnel Finance Ltd 
75,9 εκατομμύρια GBP 107,7 · 

Ελαφρύ μετρό για την εξυπηρέτηση της παλιάς λιμενι

κής συνοικίας (Docklands) του Λονδίνου 

Dockland Light Railway Ltd μέσω της Olympia & York  

Canary Wharf Ltd 
100,0 εκατομμύρια GBP 134,6 •* 

Ανανεώση του στόλου αεροκαφών μέσων αποστάσεων 

Monarch Airlines Ltd 
23,6 εκατομμύρια GBP 31,7 · 

Ανανέωση του στόλου αεροσκαφών μακρών αποστάσεων 

British Airways pic 
46,4 εκατομμύρια GBP 66,2 · 

Επέκταση και ανακαίνιση του τερματικού σταθμού του 

αερολιμένα της Γλασκώβης 

Glasgow Airport Ltd μέσω της British Airport Autho

rity pic (BAA) 
40,0 εκατομμύρια GBP 54,5 • · 

Νέος τερματικός σταθμός επιβατών στον αερολιμένα του 

Μπίρμινγχαμ 

Euro-Hub (Birmingham) Ltd 
7,0 εκατομμύρια GBP • · 

Επέκταση του εθνικού δικτύου τηλεπικοινωνιών και σύν

δεση του με την ηπειρωτική Ευρώτπι και πς Ηνωμένες 

Πολιτείες μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων 

Mercury Communications Ltd μέσω της Cable & 

Wireless International Finance BV 
110,0 εκατομμύρια GBP 1Ί8,1 •· 

Επέκταση μιας μονάδας παραγωγής καλωδίων από χά

λυβα στο Wrexham (Ουαλλία) 

Wrexham Wire Company Ltd 

1,7 εκατομμύρια GBP 2,3 • 

Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής πλακών από σκυ

ρόδεμα στο Falkirk (Σκωτία) 

Marshalls pic 
I,4 εκατομμύρια GBP 2,0 • 

Εκσυγχρονισμός έξι μονάδων παραγωγής χημικών προϊ

όντων, στη βορειοανατολική και βορειοδυτική χώρα 

ICI Chemicals and Polymers Ltd 
100,0 εκατομμύρια GBP 1^2,5 • -4 >-

Παραγωγή υγροποιημένων βιομηχανικών αερίων στο 

Didcot (νοτιοανατολική χώρα) 

Barclays Mercantile Business Finance Ltd μέσω της  

Barclays Bank pic 

9,0 εκατομμύρια GBP ''2.8 • 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση δύο χυτηρίων που εξυττη-

ρετούν την αυτοκινητοβιομηχανία, στο Tipton (Δυτικά 

Μίντλαντς) και στο Leeds (Δυτικό Γιορκσάιρ) 

Bruehl (UK) Ltd 

II,0 εκατομμύρια GBP ''5.0 

σε εκατομ, 

ECU 

Κατασκευή στοιχείων αμαξωμάτων αυτοκινήτων, σε μια 

μονάδα στο Telford  

Lombard North Central pic 

20,0 εκατομμύρια GBP 28,2 • 

Αυτοματοποίηση ενός συνεργείου συγκόλλησης αμαξω

μάτων αυτοκινήτων, στο Castle Bromwich (Δυπκά 

Μίντλαντς) 

Jaguar Cars Ltd μέσω της Lloyds Leasing Ltd 

24,7 εκατομμύρια GBP 33,7 • 

Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή των πτερύγων των 

αεροσκαφών Airbus Α330 και Α340 

British Aerospace pic 
100,0 εκατομμύρια GBP 142,5 > 

Εκσυγχρονισμός πέντε μονάδων παραγωγής οικιακών 

συσκευών και ειδών κηπουρικής 

Electrolux Finance Corporation BV 

20,0 εκατομμύρια GBP 28,5 • 

Εκσυγχρονισμός μιας μονάδας παραγωγής τυριού 

«Cheddar», στο Stranraer (Σκωτία) 

Galloway Cheese Cy Ltd 

10,0 εκατομμύρια GBP 14,2 • 

Μονάδα παραγωγής μπέηκον, στο Redruth (Κορνουάλη) 

Roach Foods Ltd 
5,5 εκατομμύρια GBP 7,4 • 

Εκσυγχρονισμός μιας μονάδας παραγωγής προϊόντων 

από άμυλο και γλυκόζη, στο Trafford Park 

Cerestar UK Ltd μέσω της Lloyds Asset Leasing Ltd 

5,5 εκατομμύρια GBP 7,4 • 

Cerestar UK Ltd 

12,0 εκατομμύρια GBP 16,9 • 

Ενίσχυση μιας μονάδας παραγωγής μητρών για την 

κατασκευή παιγνιδιών 

Edward Thompson (Printers) Ltd 

3,0 εκατομμύρια GBP 4,3 • 

Μονάδα παραγωγής πλαστικών σακκουλών για τη 

συσκευασία ειδών διατροφής 

VIskase Ltd 
8,0 εκατομμύρια GBP 10.9 • 

Ανακαίνιση έξι ξενοδοχείων, στο Μάντσεστερ, το Μπλάκ-

πουλ, τη Γλασκώβη, το Νόττιγχαμ, το Μπίρμιγχαμ και το 

Swansea 

Trusthouse Forte UK Ltd 

11,0 εκατομμύρια GBP 15,7 • 

Συνολικά δάνεια (102,1) 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυπκών πρωτοβου

λιών 

investors in Industry Group pic 

75,0 εκατομμύρια GBP 102,1 

ΛΟΙΠΕΣ C) 
Αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου Snorre και 

Veslefrikk, στο νορβηγικό τομέα της Βόρειας Θάλασσας 

Deminex (Norge) A/S 

Υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών, που θα συνδέει 

την Ευρώττη, μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, με τις Ηνω

μένες Πολιτείες και την Καραϊβική 

Cable & Wireless pic 

Προμήθεια, εκτόξευση και εκμετάλλευση τεσσάρων τηλε

πικοινωνιακών δορυφόρων, που επιτρέπουν τη μεταβί

βαση μηνυμάτων σε πλοία, αεροσκάφη και οχήματα ξη

ράς, στο σύνολο του πλανήτη 

international Marltime Sateiiite Organization  

(χορήγηση εγγύησης) 

225,1 

89,8 « 

82,9 

52,5 · 

(') Χορηγήσεις εξομοιούμενες με χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 
(βλ. σημείωση για τον αναγνώστη, αριθ. 5δ, σελ. 107). 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Α. Δάνεια ττου χορηγήθηκαν από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας κατά το 1990 

Το συνολικό ύψος των δανείων από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας για επενδυτικά προγράμματα έξω από την Κοινότητα ανήλθε σε 669 εκατομμύρια, από 
τα οποία 117,5 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη, 336,5 εκατομμύ
ρια στις μεσογειακές χώρες και 215 εκατομμύρια στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Οι πράξεις αυτές καταχωρούνται στον ισολογισμό της Τράπεζας, 

Εκτός οπό εκείνα που αφορούσαν τη Γιουγκοσλαβία, την Αλγερία, το Μαρόκο, το Ισραήλ, την Ουγγαρία και την Πολωνία, τα υπόλοιπα δάνεια χορηγήθηκαν με 
επιδότηση επιτοκίου, χρηματοδοτούμενη από πόρους του προϋπολογισμού της Κοινότητας. 

ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ — ΑΦΡΙΚΗ 

ΝΙΓΗΡΙΑ 
σε εκοτομ. ECU 

Συνολικό δάνειο στη Nigerian industriai Development Bank  
Ltd, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους 
τομείς της βιομηχανίας, της αγροτοβιομηχανίας, του τουρισμού 
και των ορυχείων 50,0 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 

Αναδιάρθρωση του ενεργειακού τομέα 

Δημόσιο για την Energie Electrique de Côte-d'IvoIre 30,0 

Ενίσχυση των εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας των 
λυμάτων της Αμπιτζάν 

Δημόσιο 16,0 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 

Επέκταση του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύ
ματος 

Zimbabwe Electricity Supply Authority 8,0 

ΓΚΑΝΑ 

Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του υδροηλεκτρικού σταθ
μού του Ακοσόμπο, στον ποταμό Βόλτα 

Volta River Authority 4,0 

ΜΑΛΑΟΥΙ 

ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ — ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 

ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ 
σε εκατομ. ECU 

Συνολικό δάνειο στο industriai Credit Fund για τη χρηματοδό
τηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, 
της αγροτοβιομηχσνίας και του τουρισμού 4,2 

ΥΧΕ 

ΝΗΣΟΙ ΚΑΥΜΑΝ 
σε εκατομ. ECU 

Ενίσχυση του δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη 
νήσο Μεγάλη Κάυμαν 

Caribbean Utilities Company Ltd 3,0 

ΑΡΟΥΜΠΑ 

Ανασυγκρότηση εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ
γειας 

Δημόσιο 13 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 
σε εκατομ. ECU 

Αναβάθμιση της κύριας γραμμής του υπεργιουγκοσλαβικού σιδη
ρόδρομου 

Οργανισμός Σιδηροδρομικών Μεταφορών της Μακεδονίας 

Οδική παράκαμψη του Βελιγραδίου (37 χλμ.), στον υπεργιου-
γκοσλαβικό αυτοκινητόδρομο 

Οργανισμός Αυτοκινητοδρόμων για το Σερβικό Δημόσιο 

Νέα τμήματα του υπεργιουγκοσλαβικού αυτοκινητόδρομου 

Αυτοδιαχεφιζόμενοι οδικοί φορείς της Μακεδονίας και της Κροα
τίας — Σλοβενικό Δημόσιο 

ΑΛΓΕΡΙΑ 

ΜΑΡΟΚΟ 

Ενίσχυση του δικτύου παροχής πόσιμου νερού στην περιοχή της ΤΥΝΗΣΙΑ 
Μπλαντύρα, που είναι το κύριο βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο 
της χώρας 
Δημόσιο για το Biantyre Water Board 1,0 

Αποθήκευση των φωσφογύψων, οι οποίοι προγενέστερα απορ
ρίπτονταν στη θάλασσα, και εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης, στο 
Γ καμπές 
Τυνησιακό Δημόσιο 

Συνολικό δάνειο στη Banque de Développement Economique  
de Tunisie, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών 
και τουριστικών επιχειρήσεων 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ 

Συνολικό δάνειο στην industriai Development Bank, για τη χρη
ματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομη
χανίας και των υπηρεσιών 

ΙΣΡΑΗΛ 

ΜΑΛΤΑ 

2,0 

100,0 

80,0 

Τμήματα, μήκους 30 χλμ., του αυτοκινητόδρομου που συνδέει τα 
αστικά κέντρα της δυτικής χώρας με το Αλγέρι 

Αλγερινό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από την Banque Algé 
rienne de Développement 40,0 

Εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων σε πο
λυάριθμες πόλεις της μεσογειακής ακτής (Ναντόρ, Αλ Χοσέιμα, 
Μαρτίλ, Ταοσίμα, Μπενί Ενσάρ, Σελουάν) και αντιπλημμυρικά 
έργα (Μπερκάνα) 

Fonds d'Equipement Communal 11,ο 

35,0 

12,0 

12,5 

Συνολικό δάνειο στην industriai Development Bank of Israël,  
για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων βιομηχανικών 
επιχειρήσεων και/ή επενδύσεων που συμβάλλουν στη βιλτίωση 
του περιβάλλοντος 34,0 

Κατασκευή της πρώτης μονάδας ενός σταθμού αφαλάτωσης του 
θαλάσσιου ύδατος στην Πεμπρόκ, βόρεια της Βαλέττα 

Δημόσιο ιο,ο 
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ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
σε εκατομ. ECU 

Βελτίωση TOTJ ηλεκτρικού δικτύου, με την εγκατάσταση ενός 

συστήματος κεντρικού τηλεχειρισμού, και μελέτη σκοπιμότητας 

σχετικά με τη διασύνδεση του με το ευρωπαϊκό δίκτυο 

Magyar Villamos Muvek Troszt (Ουγγρική Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού) 15,0 

Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του τηλεφωνικού δικτύου 

Magyar Tavközlesi Vallala! (Εθνικός Οργανισμός Τηλεπικοινω

νιών της Ουγγαρίας) 80,0 

Συνολικό δάνειο στην Inter-Europa Bank BT, για τη χρηματοδό

τηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας 

και των υττηρεσιών, καθώς και μικρομεσαίων επενδυτικών πρω

τοβουλιών που συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος 

και στην εξοικονόμηση ενέργειας 25,0 

Αξιοποίηση των πόρων φυσικού αερίου: αποκατάσταση υφιστά

μενων κοιτασμάτων, αξιοποίηση νέων, και βελτίωση των εγκατα-

ταστάσεων μεταφοράς, αποθήκευσης και αποθείωσης 

Polskie Gornictwo Naftowe I Gazownicto (Πολωνική Επιχεί

ρηση Πετρελαίου και Αερίου) 

Εκσυγχρονισμός συνεργείων επισκευής τροχαίου υλικού κοντά 

στη Βαρσοβία, το Szazecin, το Wroclaw και το Bydgoszcz, στο 

πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των σιδηροδρόμων 

Polskie Koleje Panstwowe (Σιδηρόδρομοι του Πολωνικού Κρά

τους) 

Συνολικό δάνειο στην Export Development Bank, για τη χρημα

τοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχα

νίας και των υττηρεσιών, καθώς και μικρομεσαίων επενδυτικών 

πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλο

ντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας 

50,0 

20,0 

Κ,Ο 

Β. Χορηγήσεις από πόρους προϋπολογισμού κατά το 1990 

Οι χορηγήσεις που πραγματοποίησε η Τράπεζα το 1990 από πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας ή των κρατών μελών ανήλθαν σε συνολικό ύφος 

43,9 εκατομμυρίων, από τα οποία 35,9 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ και 8 εκατομμύρια στις μεσογειακές χώρες. Οι χρηματοδοτήσεις 

αυτές χορηγούνται από πιν Τράπεζα με εντολή, εξ ονόματος, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και καταχωρούνται εκτός 

ισολογισμού, στο Ειδικό Τμήμα. 

ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ — ΑΦΡΙΚΗ 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
σε εκατομ. ECU 

Ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ 

των πόλεων Καμπάλα, Μασάκα και Νκέντα, στη νοτιοδυτική 

χώρα 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για το Uganda Electricity  

Board 
Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρή

σεων στους τομείς της βιομηχανίας, της αγροτοβιομηχανίας και 

του τουρισμού 

Δάνειο υπό αίρεση στην Uganda Development Corporation, η  

οποία θα το διαθέσει στη Development Finance Company of 

Uganda 

11,0 

2,0 

MAAAOYI 

Ενίσχυση του δικτύου παροχής πόσιμου νερού στην περιοχή της 

Μπλαντύρα, που είναι το κύριο βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο 

της χώρας 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για το Biantyre Water Board 

ΖΑΜΠΙΑ 

Δάνειο υπό αίρεση στη Zambia Export Growers Association 

(ZEGA) Ltd 

1,5 

Κατασκευή, στο διεθνή αερολιμένα της Λουζάκα, ενός ψυχρού 

αποθηκευτικού θαλάμου για άνθη, φρούτα και λαχανικά που 

εξάγονται προς την Ευρώπη 

1,2 

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 
Συνολικό δάνειο στη Banco de Mozambique, για τη χρηματοδό

τηση μικρομεσαίων βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών και του

ριστικών επιχειρήσεων, και μελετών σκοπιμότητας 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τη 

Banco de Mozambique 6.8 

ΓΟΥΙΝΕΑ 
Πειραματικό ελαιουργείο-σαπωνοποιείο 

Δάνειο υπό αίρεση στη Société Guinéenne de Palmiers à 

Huile et d'Hévéas 0,6 

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 
Εκσυγχρονισμός και επέκταση μια βιομηχανικής μονάδας αλιείας 

γαρίδων στο Νόσι-Μπε (βόρεια χώρα), ανπκατάσταση τριών οΛι-

ευτικών σκαφών και εκσυγχρονισμός μιας μονάδας επεξεργασίας 

γαρίδων 

Συμμετοχή, εξ ονόματος της Κοινότητας, στο κεφάλαιο της εται

ρείας «Les Pêcheries de Nossi-Bé» 

Δάνειο υπό αίρεση στην εταιρεία «Les Pêcheries de Nossi-Bé«  

Δάνειο μετόχου (εξαρτημένο δάνειο) 

Εκσυγχρονισμός ενός εργοστασίου βάμβακος, στην Αντσιραμπέ 

Εξαρτημένο δάνειο στην εταιρεία «La Cotonnière d'Antsirabé» 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 

Αποκατάσταση και ανακαίνιση έξι ξενοδοχείων, στα εθνικά 

πάρκα της βόρειας χώρας, στην Αρούσα και στη νήσο Μάφια 

Δάνειο υπό αίρεση στην Tanzania hoteis investment Ltd 

0,4 

1,8 

1,0 

2,0 

3,0 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 

Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη δημιουργία μιας μονάδας 

πολτοποίησης σπόρων κακάο 

Δάνειο υπό αίρεση στη Société Havraise Africaine de Com

merce 

ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ — ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 

ΙΑΜΑΪΚΗ 

0,5 

σε εκατομ. ECU 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση συμμετοχών στο κεφά

λαιο μικρομεσαίων βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών και του

ριστικών επιχειρήσεων 

Δάνειο υπό αίρεση στην Trafalgar Development Bank Limited 1,0 

•Ο· 
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ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ — ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 

ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 

ΜΑΡΟΚΟ 
σε εκστομ. ECU 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρή
σεων στους τομείς της βιομηχανίας, της αγροτοβιομηχανίας, του 
τουρισμού και των μεταφορών, μέσω της παροχής πιστώσεων ή 
της λήψης συμμετοχών στο κεφάλαιό τους 

Δάνειο υπό αίρεση στη Development Bank of Solomon 
Islands 1,2 

Αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στο κεφάλαιο της Deve 
lopment Bank of Solomon Islands 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο 0,8 

Προώθηση των επιχειρήσεων του ιδιωπκού τομέα στο Μαρόκο 

— Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση συμμετοχών στο κε
φάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα της παραγωγής 

Société de Participation et de Promotion du Partenariat 
'Moussahama» S.A. (SPPP) 

— Άμεση συμμετοχή, εξ ονόματος της Κοινότητας, στο κεφάλαιο 
της SPPP 

1,5 

0,5 

ΥΧΕ 

ΑΡΟΥΜΠΑ 
σε εκστομ. ECU 

Ανασυγκρότηση εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ
γειας 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο 1,9 

ΤΥΝΗΣΙΑ 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση συμμετοχών στο κεφά
λαιο μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων 

Δάνειο υπό αίρεση στη Banque de Développement Econo
mique de Tunisie 3,0 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΑΛΓΕΡΙΑ 
σε εκατομ. ECU 

Μελέτη των δυνατοτήτων βελτίωσης της αποδοτικότητας των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρι
κού ρεύματος 

Δάνειο υπό αίρεση στη Société Nationale de l'Electricité et du 
Gaz 1,0 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Ανακαίνιση και επέκταση του Winter Palace Hotel, στο Λούξορ 

Δάνειο υπό αίρεση στην γαλλο-αιγυπτιακή επιχείρηση Compa
gnie Internationale des Wagons-Lits Egypte pour le 
Tourisme S.A.E. 2,0 

H ανάπτυξη της βιομηχανίας ειδών διατροφής είναι ένας από τους στόχους προτεραιότητας των Συμβάσεων του Λομέ 
(φωτογραφία; αλιευτικό σκάφος μιας μονάδας αλιείας γαρίδων στο Nossi-Bé, στη Μαδαγασκάρη). 

•Ο-
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Πίνακας A: Ύψος των συμβάσεων που υπογράφηκαν κατά την περίοδο 1959-1990 
(σε εκστομ. Ecu) 

Στο εσωτερικό της Κοινότητας Έξω από την Κοινότητα 

Δάνεια από Δάνεια με εντολή Δάνεια από πόρους Δάνειο από Πράξεις από πόρους 
Έτη Σύνολο ιδίους πόρους και εγγυήσεις του ΝΚΜ ιδίους πόρους προϋπολογισμού 

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 3 446,0 — 791,1 405,2 41,2 
1983 5 921,8 4 145,9 97,6 1 199,6 426,0 52,7 
1984 6 885,9 5 007,0 — 1 181,8 610,7 86,4 
1985 7 177,6 5 640,7 — 883,7 577,4 75,9 
1986 7 517,7 6 678,1 — 393,0 356,5 90,1 
1987 7 779,6 6 967,1 — 425,2 184,4 202,9 
1988 10 081,5 8 843,9 185,0 356,5 520,1 176,0 
1989 12196,8 ' 11 506,6 — 78,3 485,9 126,0 
1990 13 393,4 12 604,4 52,5 23,6 669,0 43,9 

Σύνολο 96 346,3 81 442,6 577,5 6 347,2 6150,3 1 828,6 

Πίνακας Β; Ύψος των συμβάσεων που υπογράφηκιχν κατά τις περιόδους 1986-1990 και 1959-1990 

Κατανομή κατά προέλευση πόρων και θέση επενδυτικού σχεδίου (σε εκατομ. Ecu) 

1986—1990 1959-1990 

Από ιδίους Από άλλους Από ιδίους Από άλλους 
Σύνολο πόρους πόρους Σύνολο πόρους πόρους 

Κράπ] μέλη 48114,3 46 837,6 1 276,6 88 367,4 82 020,2 6347,2 

Βέλγιο 
Δανία 
Γερμανία Ελλάς 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες 
Πορτογαλία 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Λοιπές 

392,3 
2 178,0 
3 041,3 
1 052,0 
5 597,1 
6 063,9 
1 000,0 

17 086,7 
31,6 

941,6 
2 690,9 
7 179,7 

859,3 

368,7 
2 054,9 
3041,3 
1 047,4 
5414.0 
5 822,0 

952,1 
16 636,0 

31,6 
938,4 

2651.1 
7 020,9 

859,3 

23,6 
123,1 

4,6 
183,1 
241,8 

47,8 
450.7 

3,2 
39,8 

158.8 

1 131,4 
3 916,9 
4 341,0 
2 872,3 
5 597,1 

12 432,2 
3 461,1 

35 588,2 
57,0 

1 115,9 
2 690,9 

14 080,6 
1 082,9 

1 107,8 
3 383,4 
4 341,0 
2566,2 
5414,0 

11 182,1 
3 037,1 

32 480,2 
57,0 

1 112,7 
2 651,1 

13 604,8 
1 082,9 

23,6 
533,5 

306,1 
183,1 

1 250,0 
424,0 

3 108,0 

3,2 
39,8 

475,8 

ΑΚΕ-ΥΧΕ 1 273,0 709,2 563,8 2951,8 1 864,8 1 087,0 

Μεσόγειος 1 366,7 1 291,7 75,0 4 812,1 4 070,6 741,5 

Ανατολική Ευρώπη 215,0 215,0 215,0 215,0 

Σύνολο 50 968,9 49 053,5 1 915,4 96 346,3 88170,5 8175,8 

Τα δάνειο που χορηνήδηκον στην Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι το τέλος 1986 και εκείνα που χορηγήΐηκαν στην Ελλάδα μέχρι το τέλος 1980 καταχωρούνται στην κατηγορία 

των χορηγήσεων έξω από την Κοινότητα. 

Από την Ευρώπη των Έξι στην Ευρώπη των Δώδεκα 

(μέσο ετήσιο ύψος χορηγήσεων) 

ΕΥΡ6 
1958-1972  

175 εκατομμύρια 

ΕΥΡ9 
1973-1980  

1544 εκατομμύρια 

ΕΥΡ10 
1981-1985  

5091 εκατομμύρια 

ΕΥΡ12 
1986-1990  

9623 εκατομμύρια 

ίτ ^^BE L EYP6 
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Πίνακας Γ: Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά την περίοδο 1986-1990 

(ατομικά δάνεια και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

Κατανομή κατά χώρα και στόχο (σε εκατομ. Ecu) 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη 

Υποδομές 
κοινοτικού 

ενδιαφέροντος 

Περιβάλλον 
και 

πλαίσιο ζωής 
Ενεργειακοί 

στόχοι 

Ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων 

και ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση 

Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις εκτός 

ενισχυόμενων 
περιοχών 

Βέλγιο 154,6 6,0 10,4 83,3 64,1 
Δανία 831,1 904,3 85,3 963,5 8,2 141,9 
Γ ερμανία 1 086,7 65,1 1 270,4 508,5 498,8 154,0 Ελλάς 1 015,5 80,2 329,8 422,9 7,2 Ισπανία 3 347,4 2 036,3 642,9 553,7 628,1 358,4 Γαλλία 3 389,0 1441,0 182,2 294,0 443,7 564,4 Ιρλανδία 945,9 280,2 93,4 130,5 3,4 
Ιταλία 10492,6 1 334,3 2625,0 4 051,5 1 936,1 1 147,5 Λουξεμβούργο 11,8 19,8 
Κάτω Χώρες 359,7 355,7 3,0 3,2 371,1 69,6 Πορτογαλία 2 467,4 245,3 71,9 467,7 329,0 36,3 Ηνωμένο Βασίλειο 2 938,4 1 334,6 1 758,5 1 973,5 594,1 58,0 Λοιπές — 660,8 — 198,5 
Σύνολο 27 040,1 (·) 8 763,6 7 072,8 9 567,5 4 895,8 2 601,4 

Επειδή ορισμένες χρημοτοδοτήσεις ανταποκρίνονται σε περισσότερους του ενός στόχους, τα επιμέρους ανά στόχο σύνολα δεν είναι αθροίσιμα. 

(•) Από τα οποία 4 767,4 εκατομμύρια αφορούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ενισχυόμενες περιοχές (6λ. πίνακα I). 

Π£ριφερειακτ| 
ανάτττυξη 

27 040,1 εκατομμύρια 

Βιομηχανία 

12 264,6 εκατομμύρια 

Ενεργειακοί στόχοι 

9 567,5 εκατομμύρια 

Κοινοτικές υποδομές 

8 763,6 εκατομμύρια 

Περιβάλλον και 
πλαίσιο ζωής 

7 072,8 εκατομμύρια 

Ξ FR 

• GB • ES Η FT 

I GR 
• IRL 
I I Λοιπές 

Ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας και ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση 

MME εκτός ενισχυόμενων 
περιοχών 

MME σε ενισχυόμενες 
περιοχές 

• Ορθολογική χρήση 
της ενέργειας 

Διαφοροποίηση 
των εισαγωγών 

• Αξιοποίηση των 
εγχώριων πόρων 

[ I Επίγειες μεταφορές 

I I Εναέριες μεταφορές 

• Λοιπές υποδομές 

Τηλεπικοινωνίες 

Μ Νερό 

|~71 Ατμόσφαιρα 

Απόβλητα 

I j Λοιπά έργα 

Πολεοδομία 

Πίνακας Δ: Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά την περίοδο 1986-1990 

(ατομικά δάνεια και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 
Κατανομή κατά χώρα και τομέα 

Βέλγιο 
Δανία 
Γ ερμανία Ελλάς 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες 
Πορτογαλία 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Λοιπές 

Σύνολο 

Σύνολο 

235,1 
2124,9 
2705,7 
1 022,7 
5 059,4 
4 996,3 

975,9 
17 295,6 

31,6 
868,4 

2 503,7 
6 897,6 

859,3 

45576,0 

Ατομικά 
δάνεια 

99,6 
1 908,6 
1 631,5 

790.2 
4 021,1 
3 199,5 

952.5 
12497,8 

31,6 
744.6 

2 085,7 
6 789,6 

859.3 

35611,6 

Πιστώσεις από 
συνολικά 

δάνεια 

135,4 
216,2 

1 074,2 
232,6 

1 038,3 
1 796,8 

23,3 
4 797,8 

123.8 
417.9 
108,0 

9 964,4 

(σε εκατομ. Ecu) 

Τομέας 
Βιομηχανία 
Υπηρεσίες 

Γ εωργία Ενέργεια Υποδομές 

218,7 ___ 16,4 
191,3 949,1 984,4 

1 124,9 729,2 851,7 
366,9 283,4 372,4 

1 562,7 460,0 3 036,7 
1 985,8 252,0 2 758,5 

49,4 220,0 706,5 
7042,6 4118,6 6 134,4 

11,8 — 19,8 
497,9 3,2 367,3 
911,3 603,9 988,5 

1401,3 1 885,8 3610,4 
— 198,5 660,8 

15364,5 9703,7 20 507,8 
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Πίνακας E: Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1990 
(ατομικά δάνεια και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

Κατανομή κατά τομέα 
Ατομικά 
δάνεια 

Πιστώσεις από εκκρεμή 
συνολικά δάνεια 

Σύνολο ETE + ΝΚΜ Σύνολο ETE ΝΚΜ 

σε εκστομ. 
Ecu 7ο 

σε εκατομ. 
Ecu 

σε εκατομ. 
Ecu 

σε εκατομ. 
Ecu 

σε εκατομ. 
Ecu 

Ενέργεια KCXI υποδομές 7614,8 62,2 7 105,6 

Ενέργεια · 
Παραγωγή  
Κλασσικοί ϋερμοηλεκτρικοί σταδμοί ...... ; . 
Υδροηλεκτρικοί σταδμοί . - . : . 
Γεωδερμική και εναλλακτικές πηγές ενέργαας . . . . . 
Σταδμοί παροτγωγής δερμότητας  
Εκμετέιλλευση υδρογονανδράκων  
Εξόρυξη στερεών καυσίμων . ., 
Μεταφορά, αποθήκευση, επανεπεξεργασία . . . . . 
Ηλεκτρισμός .... 
Φυσικό αέριο και πετρέλαιο . . . . . . - · 

Πυρηνικά καύσιμα . . 
Διανομή  
Ηλεκτρισμός  
Φυσικό αέριο · 

Θερμότητα  

Μεταφορές . . . . ; · ή · 

Σιδηροδρομικές . . . . . . ^ . . . • . ·: -
Οδικές  
Θαλάσσιες  
Ασπκές  
Εναέριες · 

αγορά αεροσκαφών . . . .... . . . . ; . 
Συνδυασμένες και λοιπά έργα . . ·. il. · ·. . . ; . „ 

Τηλεπικοινωνίες · 
Κλασσικά δίκτυα  
Δορυφόροι και σταθμοί  
Διεθνή καλώδια  

Υδραυλικές υποδομές, στερεά απόβλητα . · · · 

Παροχή πόσιμου νερού ι . 
Επεξεργασία λυμάτων  
Ύδρευση και αποχέτευση ........... 
Επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων . .... 
Προγράμματα με πολλαπλούς στόχους . 

Αστικές υποδομές . . . 
Πολεοδομική ανάπλαση >; . 
Δημόσια και διοικητικά κτίρια . . . 

Διάφορα έργα υποδομής  
Σύνθετες υποδομές  
Γεωργική και δασική ανάπτυξη  

Βιομηχανία, υπηρεσίες, γεωργία . 4631,0 Vfi 2 279,5 

Βιομηχανία  
Εξορυκτική  
Βασικές μεταλλουργικές  
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . . . · • · 

Μεταφορικών μέσων :. . . 
αυτοκινητοβιομηχανία • · · - , • 

αεροναυττηγική .   
Ηλεκτρολογικού υλικού  
Ηλεκτρονική • 
Χημικές ........ 
πετροχημικά .   
φαρμακευτική .•,··· ' Γ · ' · • 

Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη .... .: . 
Υάλου και κεραμικής  
Οικοδομικών υλικών  
Ξύλου  
Ειδών διατροφής  
Υφαντικών ειδών και δέρματος .... . . 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων . . . . . a  
Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες . . ; . ·.. . ϋ ;. . 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού  

Υπηρεσίες  
Τουρισμός, αναψυχή, υγεία ^ · 
Έρευνα-ανάπτυξη • • · ·::,· · 

Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς . ., · . ι . 
Ανάκτηση και ανακύκλωση αποβλήτων .... · - • 
Προηγμένες υττηρεσίες πληροφόρησης • 
Χονδρικό εμπόριο  

Γεωργία, αλιεία, δασοκομία  

Γενικό σύνολο 12245,7 

509,2 509,2 

1581,9 
676,9 
141.1 
49,2 
2,3 

33,β  
449,9 

0,8 
299.4 
156.2 
78,9 
64.4 

605.6 
372,9 
219.5 

13.2 

2 807,5 
609.7 
760.5 
83.0 

221,2 
1 084,7 

896.7 
48.5 

1 710,3 
1 426,8 

52,5 
231,0 

1 281,9 
101.0 
419.8 
460.1 
163,4 
137.6 

31.1 
10,9 
20,1 

202,1 
145,8 
56.3 

12,9 
5,5 
1.2 
0,4 

0,3 
3.7 

2,4 
1.3 
0,6 
0,5 
4,9 
3,0 
1.8 
0,1 

22,9 
5.0 
6.2 
0,7 
1.8 
8.9 
7.3 
0,4 

14,0 
11,7 

0,4 
1,9 

10,5 
0,8 
3.4 
3,8 
1,3 
1.1 

0,3 
0,1 
0,2 

1,7 
1.2 
0,5 

1 505,0 
650.4 
135.5 
39,0 

28,0 
447,9 

299,4 
156,2 
78,9 
64.4 

555,2 
372.0 
183.2 

2 608,4 
596.3 
660.1 
76.0 

142,9 
1 084,4 

896,7 
48.5 

1 710,3 
1 426,8 

52.5 
231.0 

1140,6 
86.1 

316.1 
453.2 
150.3 
135,0 

12.6 
9,9 
2,6 

128,7 
73,5 
55.2 

76,9 
26,5 

5,6 
10,2 
2,3 
5,6 
2,0 
0,8 

50,3 
0,9 

36,2 
13.2 

199.2 
13.3 

100.3 
7,0 

78,2 
0,3 

141,3 
14,9 

103,7 
6,9 

13,1 
2,7 

18,5 
1,0 

17,5 

73,3 
72,3 
1,0 

2 351,5 

3 951,3 
31,8 
55,0 

425,3 
1 155,5 

742,1 
398.6 

169,1 
47.6 

483,5 
115,3 
44.3 

147,9 
67.4 

142.3 
124,9 
369.0 
119,9 
478.7 

40,2 
93,2 

626.1 
148,0 
35.4 

225,9 
27.7 

167.4 
21,6 

53.5 

32,3 
0,3 
0,4 
3,5 
9,4 
6.1 
3.3 
1.4 
0,4 
3,9 
0,9 
0,4 
1.2 
0,6 
1,2 
1,0 
3,0 
1.0 
3,9 
0,3 
0,8 
5.1 
1.2 
0,3 
1,8 
0,2 
1,4 
0,2 

0,4 

100,0 

2055,4 

2,3 
34,9 

1 105,2 
709,9 
395,3 
73,0 
11,8 

369,5 
107,9 
27.2 
57,4 
15,4 
21,6 
20.3 
80,1 

263,9 

224,0 
29,4 
27,1 

167,4 

1 895,9 
31,8 
52.7 

390,4 
50,3 
32,2 
3.3 

96,1 
35.8 

114.0 
7.4 

17.1 
90.5 
52,0 

120.7 
104,6 
288.8 
119.9 
214.8 
40.2 
93,2 

402.1 
118,6 

8,3 
225.9 

27,7 

21.6 

53,5 

76,9 
26,5 

5,6 
10,2 
2,3 
5.6 
2,0 
0,8 

50,3 
0,9 

36,2 
13.2 

199.2 
13.3 

100.3 
7,0 

78,2 
0,3 

141,3 
14,9 

103,7 
6,9 

13,1 
2,7 

18,5 
1,0 

17,5 

73,3 
72,3 

1,0 

2 280,1 

1845,4 
29,7 
52.7 

379,1 
48.2 
31.8 
3.3 

95,5 
32,4 

113,4 
7.4 

16,8 
89.7 
52,0 

118.8 
95.3 

279.9 
118,3 
211,3 
37.4 
91.5 

382,7 
118,6 

8,3 
208,6 

25.8 

21,4 

52,0 

71,5 

50,5 
2,1 

11.3 
2,1 
0,4 

θ7 
3.4 
0,6 

0,3 
0,8 

1,9 
9,3 
9,0 
1.6 
3.5 
2,8 
1.7 

19.4 

17,3 
1,9 

0,2 

1,5 

9 385,0 2 860,7 2 789,2 71,5 
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Πίνακας ΣΤ: Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά την περίοδο 1986-1990 

(ατομικά δάνεια και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

Κατανομή κατά τομέα 

Ατομικά 
δάνεια 

Πιστώσεις από εκκρεμή 
συνολικά δάνεια 

Σύνολο ETE + ΝΚΜ Σύνολο ETE ΝΚΜ 
σε εκατομ. 

Ecu % σε εκατομ. 
Ecu 

σε εκατομ. 
Ecu 

σε εκατομ. 
Ecu 

σε εκατομ. 
Ecu 

Ενέργεια και υποδομές  30 211,5 66,3 28 571,5 1640.0 1609,4 30,6 

Παραγωγή  
Πυρηνικοί σταϋμοί  
Κλασσικοί ΰερμοηλεκτρίκοί σταϋμοί . . . 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  
Γΐωϋερμική και εναλλακτικές πηγές ενέργειας 
Σταθμοί παραγωγής θερμότητας ....  
Εκμετύιλλευση υδρογονανθράκων .... 
Εξόρυξη στερεών καυσίμων  
Μεταφορά, αποθήκευση, επανεπεξεργασίο 
Ηλεκτρισμός  
Φυσικό αέριο και πετρέλαιο  
Πυρηνικά καύσιμα  
Διανομή  
Ηλεκτρισμός  
Φυσικό αέριο i . 
Θερμότητα . , 

Μεταφορές ...... . : 
Σιδηροδρομικές . 
Οδικές  
Θαλάσσιες . . . . . . 
Εναέριες  
αγορά αεροσκαφών . : 
Αστικές , ' . Ϊ:: . 
Συνδυασμένες και λοιπά έργα . . . . , 

Τηλεπικοινωνίες . 
Εξειδικευμένα δίκτυα . 
Κλασσικά δίκτυα . 
Δορυφόροι και σταθμοί . 
Διεθνή καλώδια . 

Υδραυλικές υποδομές, στερεά απόβλητα 
Παροχή πόσιμου νερού  
Επεξεργασία λυμάτων  
Ύδρευση και αποχέτευση ...... 
Επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων 
Προγράμματα με πολλαπλούς στόχους . . 

Αστικές υποδομές  
Πολεοδομική ανάπλαση  
Χώροι εκθέσεων και συνεδρίων .... 
Δημόσια και διοικηπκά κτίρια  
Σύνθετα πολεοδομικά προγράμματα . . . 

Διάφορα έργα υποδομής  
Σύνθετες υποδομές  
Γεωργική και δασική ανάπτυξη .... 

9 703,7 
4 84θ,7 

456.1 
1303,9 

806,3 
214.3 
398.2 

1595,5 
74,4 

2 030,2 
473,5 
697.3 
859.4 

2824.8 
1099,7 
1222,7 

502.4 
9 899,1 
1787.9 
4 070,2 

468,1 
2 658,8 
1712.0 

727,1 
186,9 

5205,3 
14,2 

4 295,1 
523,7 
372,3 

4 239,7 
389,3 

1553.1 
1511,9 

348,7 
436,7 
193,0 
10,9 
92,6 
77,4 
12,1 

970.7 
735,9 
234.8 

21.3 
10.6 

1,0 
2,9 
1.8 
0,5 
0,9 
3,5 
0,2 
4,5 
1.0 
1.5 
1.9 
6.2 
2,4 
2.7 
1.1 

21.7 
3,9 
8,9 
1.0 
5.8 
3,7 
1.6 
0,4 

11.4 

9,4 
1.1 
0,9 
9.3 
0,9 
3.4 
3,3 
0,8 
1,0 
0,4 

0,2 
0,2 

2,1 
1,6 
0,5 

9263,5 
4 745,1 

456,1 
1297,8 

752,5 
209,4 
385.7 

1570,5 
73,1 

1 991,2 
472.8 
659,1 
859,4 

2527.2 
1066,4 
1004.3 

456.4 
9 424,2 
1771.4 
3 804,9 

439.8 
2 658,3 
1712,0 

572,7 
177.1 

5 205,3 
142 

4 295,1 
523,7 
372,3 

3 735,3 
333.9 

1200.5 
1 498,3 

280,0 
422.6 
146,9 

9,9 
74,9 
62,1 

796.2 
569.5 
226.7 

4402 
103,6 

62 
53.8 
4,9 

12,5 
25,0 

1,2 
39,0 
0,7 

38.2 

297,6 
33.3 

218.4 
45.9 

474,9 
16,5 

265,3 
28.4 
0.5 

154.5 
9,8 

504.3 
55.5 

352,5 
13.6 
68.7 
14,1 
46,1 

1.0 
17,7 
15,3 
12.1 

174,5 
166.4 

8.1 

423,3 
93.8 

6,2 
45.9 
3,6 

11,9 
25,0 

1,2 
39,0 
0,7 

38.2 

290,5 
33.3 

211,7 
45,6 

474,9 
16,5 

265,3 
28.4 
0,5 

154,5 
9,8 

503,8 
55.0 

352,5 
13.6 
68.7 
14.1 
32,9 

1,0 
17,7 

2.0 
12,1 

174,5 
166,4 

8.1 

16,9 
9,8 

7,9 
1,3 
0,6 

7,1 

6,8 
0,4 

0,5 
0,5 

132 

13,2 

Βιομηχανία, υπηρεσίες, γεωργία  

Βιομηχανία  
Εξορυκτική . . . 
Βασικές μεταλλουργικές . . . 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής  
Μεταφορικών μέσων  
Ηλεκτρολογικού υλικού και ηλεκτρονικής . . . . 
Χημικές  
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη . . , . 
Υάλου και κεραμικής :. . . . 
Οικοδομικών υλών  
Ξύλου  
Ειδών διατροφής . . 
Υφαντικών ειδών και δέρματος ....... 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων  
Διάφορες ρταποιητικές βιομηχανίες . . 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού . . . . . 

Υττηρεσίες  
Τουρισμός, αναψυχή, υγεία  
Εκπαιδευτήρια και κέντρα επαγγελματικής κατάρπσης 
Έρευνα-ανάπτυξη  
Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς . . . 
Ανάκτη(:η και ανακύκλωση αποβλήτων ....  
Προηγμένες υπηρεσίες πληροφόρησης . . . . .  
Χονδρικό εμπόριο  

Γεωργία, αλιεία, δασοκομία ........ 

Γενυιό σύνολο  

15 364,5 33,7 7040,1 8 324,4 
13 094,8 

272,3 
186,9 

1544,7 
2 438,6 
1 363,4 
1 679,0 

515,5 
486.3 
440.4 
419,9 

1 489,7 
578,8 

1 233,7 
141,3 
304.3 

2 062,7 
848.5 

50,9 
107,1 
719.4 

46,1 
250,0 
40,7 

207,0 

28,7 
0,6 
0,4 
3,4 
5.4 
3.0 
3,7 
1.1 
1,1 
1,0 
0,9 
3,3 
1,3 
2,7 
0,3 
0,7 
4.5 
1,9 
0,1 
0,2 
1.6 
0,1 
0,5 
0,1 

0,5 

6 402,4 
195,7 

46,6 
383,9 

2231,3 
966.3 

1 142,9 
121,6 
195,5 
57.3 
73,9 

352,2 
16,2 

605.4 
9,5 
4,2 

626.5 
191,0 
50.4 
74,9 
60,2 

250,0 

11,2 

6 692,4 
76.6 

140.4 
1 160,9 

207,3 
397.2 
536,1 
393,9 
290.8 
383,1 
345.9 

1 137,5 
562.6 
628.3 
131.7 
300.1 

1436,2 
657.5 

0,5 
32,2 

659.2 
46,1 

40.7 
195.8 

7175,5 

5 637,6 
67,2 

123,9 
965,4 
168.1 
348,4 
468,7 
326.2 
241.4 
360.5 
273.6 
963,1 
427,4 
526,4 
109,9 
267.3 

1350,7 
652,6 

0,2 
31,9 

585.1 
40.4 

40.5 
187.2 

1148,9 

1054,8 
9,4 

16.5 
195,5 
39.2 
48,7 
67,4 
67.7 
49.4 
22.6 
72.3 

174,4 
135,2 
101,8 

21.8 
32,8 
85.5 
4,9 
0,2 
0,3 

74,1 
5,7 

0,2 
8,6 

45 576,0 100,0 35611,6 9 964,4 8784,9 1179,5 
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Πίνακας Ζ: Πιστώσεις ττου χορηγήθηκαν αττό εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά το 1990 

Συνθετική παρουσίαση 
Σύνολο Από ιδίους πόρους Από πόρους του ΝΚΜ 

σε εκατομ. σε εκατομ. σε εκατομ. 
Αριθμός Ecu Αριθμός Ecu Αριθμός Ecu 

Σίινολο πιστώσεων 1990 (*) . . . 8 445 2 860,7 8 245 2 789,2 200 71,5 

Περιφερειακή ανάπτυξη  5 201 1 706,1 5 201 1 706,1 — — 
Έργα υποδομής  367 417,2 367 417,2 — 
MME σε ενισχυόμενες περιοχές . . 4834 1288,9 4834 1288,9 — 
Ενεργειακοί οτόχοι  76 116,2 76 116,2 — 
Προηγμένη τεχνολογία  330 163,7 330 163,7 — 
MME εκτός ενισχυόμενων περιοχών . 2 728 771,1 2 528 699,6 200 71,5 

Περιβάλλον  360 312,2 360 312,2 — — 
Υποδομές κοινοτικού ενδιαφέροντος . 17 12,9 17 12,9 —• _ 

Επειδή ορισμένες πιστώσεις ανταποκρίνονται σε περισσότερους του ενός στόχους, τα επιμέρους ανά ατόχο σύνολα δεν είναι αθροίσιμο. 

Πίνακας Η: Πιστώσεις ττου χορηγήθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά την περίοδο 1986-1990 

Συνθετική παρουσίαση 

Σύνολο Από ιδίους πόρους Από πόρους του ΝΚΜ 

σε εκατομ. σε εκατομ. σε εκατομ. 

Αριθμός Ecu Αριθμός Ecu Αριθμός Ecu 

Σύνολο πιστώσεων 1986-1990 (*) . . 28812 9964,4 25104 8 784,9 3 708 1179,5 

Περιφερειακή ανάπτυξη  17 740 5 968,9 17 740 5 968,9 — — 
Έργα υποδομής  1 164 1201,5 1 164 1201,5 — — 
ΜΜΈ σε ενισχυόμενες περιοχές . . 16576 4 767,4 16576 4 767,4 — — 
Ενεργειακοί στόχοι  552 763,2 527 735,8 25 27.5 

Προηγμένη τεχνολογία  553 460,2 553 460,2 — 
MME εκτός ενισχυόμενων περιοχών 9760 2 601,2 6 075 1447,9 3685 1153,3 

Περιβάλλον  728 845,9 728 845,9 — 
Υποδομές κοινοτικού ενδιαφέροντος . 19 22,6 19 22,6 ~ 
(*) Επειδή ορισμένες πιστώσεις ανταποκρίνονται σε περισσότερους του ενός στόχους, τα επιμέρους ανά στόχο σύνολο δεν είναι αθροίσιμα. 
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Πίνακας Θ: ΠιστώοΕίς που χορηγήθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά το 1990 
Κατανομή κατά περιφέρεια και στόχο (σε εκστομ. Ecu) 

Περιφέρειες 

Σύνολο 
Περιφερειακή Εκτός ενιοχνόμενων 

Σύνολο ανσπτυξη περιοχών 

Αριίμός Ποσό 
Από ιδίους Από πόρους Προηγμένη Κοινοτικές 

Αριίμός Ποσό Υποδομές Βιομηχανία πόρους του ΝΚΜ τεχνολογία Ενέργεια Περιβάλλον υποδομές 

87 108,9 — 57,2 51,6 
44 45,0 — 5,1 39,8 — _ _ __ 
7 20,1 — 20,1 

13 15,5 — 9,6 5,9 
8 10,7. — 10,7 

5,9 ' ' ' ' 
6 6,2 — 6.2 ' ' 
2 5,5 — 5,5 — — 
6 4,9 — — 4,9 — — 
1 1,0 — 1,0 — — — — _ 

142 63,2 — 29,5 33,8 — — ••• .-i—· 

94 50,9 — 28,4 22,6 : _ • 
39 11,2 — — 11,2 — — _ 
9 1,1 — 1,1 — — — 

718 501,9 151,5 126,4 71,5 47,1 23,1 245,7 _ 
153 188,4 72,6 40,4 22,6 4,8 1,6 107,2 __ 
72 83,4 40,9 41,1 0,6 2,7 40,5 

356 89,4 — 1,2 26,4 — 42,3 20,7 __ 
7 15,9 14,9 1,1 — 15,9 

26 13,0 — 3,0 7,0 ___ 3,7 . 
49 42,9 — 6,1 9,9 , 30,0 ;; 
11 13,5 7,0 2,1 — — — 7,0 7.8 ·«_ : 
8 7,3 0,7 6,5 — 6,0 

. ;·̂  
24 26,8 3,4 15,4 4,9 4.1 
12 21,5 12,0 9,5 — — — 12,0 9,8 — 
78 46,9 8,3 38,6 — : — • : " 
2 7,2 0,6 6,6 
7 7,7 — 7,7 

19 6,0 2,8 3,1 _ 
8 4,9 0,7 4,2 — • '• ; 
1 4,7 — 4,7 — , - — 
9 4,3 0,8 3,4 ' ' 
8 4,0 1,1 2,9 
8 3,8 0,9 2,9 
6 2,1 0,1 2,0 
1 0,9 — 0,9 
3 0,5 0,4 0,04 
1 0,4 0,4 
3 0,2 0,2 — — 
1 0,2 0,2 — 
1 0,03 0,03 — _ — , . 

641 232,7 70,6 92,3 65,2 4,6 _ _ : •• 
106 33,9 11,3 21,2 1,3 0.1 _ 
85 30,5 — 4,6 25,1 0,8 
48 27,2 6,9 19,1 1.2 
72 21,8 11,3 10,3 0.1 
60 21,6 1,9 0,6 19,2 
52 20,1 9,7 5,8 2,8 1,9 
25 16,9 12,6 4,0 0,1 0,2 _ 
47 13,3 6,8 6,5 — 
20 10,9 5,1 4,3 1.5 
26 9,7 — 7,7 1,8 0,2 
18 7,3 0,8 0,7 5,7 
15 6,0 3,6 2,2 0,2 _ 
33 5,4 0,5 4,8 0,1 __ 
17 4,5 — 0,1 4,4 
10 1,9 — 0,04 1,9 
3 1,2 — — 1,2 : — ; • ; 
4 0,5 0,5 — — _ 

3953 582,3 174,5 242,0 127,1 38,7 _ 15.7 6,5 
578 102,8 57,6 12,2 26,3 6,7 _ 0,1 347 80,2 6,1 70,7 3,4 

0,1 

140 74,4 61,5 11,0 — 2,0 3,3 
0,4 224 66,9 36,7 24,0 4,2 1,9 _ 3,3 
0,4 660 51,8 — — 46,1 5,8 

3,3 
0,4 

322 49,1 3,6 26,9 17,6 1,1 _ 8,0 
5,9 201 27,8 6,3 19,4 2,1 
8,0 
5,9 1,3 223 22,4 — 22,4 

2,1 
8,0 
5,9 1,3 

178 17,9 — 0,3 9,9 7,6 _ 
102 11,2 1,3 3,3 6,5 0,2 1.7 134 10,8 0,3 9,8 0,05 0,7 _ — 1.7 

0,3 150 10,1 — 3,8 5,4 1,0 
0,3 

97 9,3 — 9,3 
107 8,3 — 4,3 2,4 1,7 
79 6,5 0,5 2,6 1,4 2,0 _ _ 0,5 70 5,6 — 1,8 2,6 1,2 

0,5 
37 5,6 — 5,6 
91 5,2 — 5,2 0,03 _ 
88 5,0 — 0,9 4,2 • Ζ 

Βέλγιο  
West Viaanderen .... 
Halnaut  
Antwerpen ...... 
Limburg ) 
Liège  
Namur  
Oost Viaanderen  
Brabant Β  
Δανία .i 
Vest for Storebasit . . . . 
Hovedstadsreglonen . . . 
Oest for Storebœlt .... 
Γερμανία  
Nordrhein-Westfaien . . . 
Niedersachsen  
Baden-Württemberg ... 
Saarland  
Hessen  
Bayern , 
Schleswig-Holstein . . . . 
Hamburg • 
Rheinland-Pfalz ...... 
Bremen , 
Ελλάς 
Πολυπεριφερειακές . . . , 
Αττική  
Κεντρική Μακεδονία . . . .  
Στερεά Ελλάς ...... 
Κεντρική Ελλάς   
Κρήτη : . 
Πελοπόννησος  
Νότιο Αιγαίο  
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
Θεσσαλία  
Ιόνια Νησιά  
Βόρεια Ελλάς  
Ήπειρος  
Βόρειο Αιγαίο  
Δυτική Ελλάς ...... 

Ισπανία .: . 
Andalucla . 
Cataluna  
Comunìdad Valenclana  
Castina León  
Madrid , . 
Castina La Manoha  
Galicla . 
Extremadura . 
Murcia  
Pais Vasco . 
Aragón . 
Asturias  
Canarias  
Navarra  
La Rioja . 
Baléares Li... 
Cantabria . 
Γαλλία  
Rhône-Alpes  
Bretagne . 
Nord — Pas-de-Calais . . . . 
Pays de la Loire  
Ile de France  
Alsace  
Lorraine  
Provence-Côte d'Azur . . . . . 
Centre . . 
Franche-Comté  
Aquitaine  
Haute-Normandie .....  
Languedoc-Roussillon ....  
Basse-Normandie . . .  
Champagne-Ardenne . . . . 
Bourgogne  
La Réunion  
Midi-Pyrénées  
Picardie  
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Πίνακας Θ: Πιστώσεις που χορηγήθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά το 1990 (συνέχεια) 

Κατανομή κατά περιφέρεια και στόχο Ισεεκοτομ.Ecu) 

Σύνολο 
Περιφερειακή 

ανάπτυξη 
Εκτός ενισχυόμενων 

περιοχών 

Περιφέρειες Αριθμός Ποσό 
Από ιδίους Από πόρους 

Υποδομές Βιομηχανία πόρους του ΝΚΜ 
Προηγμένη 
τεχνολογία Ενέργεια Περιβάλλον 

Κοινοτικές 
υποδομές 

Γαλλία (συνέχεια) 
Poitou-Charentes 
Auvergne  
Limousin  
Corse  
La Martinique  
Ιρλανδία  
Ιταλία  
Πολυπεριφερειακές Mezzogiorno 
Lombardia  
Emilia-Romagna  
Piemonte  
Veneto  
Lazio . 
Campania . . . 
Toscana . . 
Sicilia  
Trentino-Alto Adige . . . . . 
Puglia . . . 
Umbria . . . . : - ; . · 
Marche .... , . . 
Sardegna . . . ; . -
Friuli-Venezia Giulia . . . . . 
Abruzzi  
Basilicata  
Liguria . 
Molise . . . ... . ί  
Calabria . . . . » , 
Κάτω Χώρες . . . . . . 
Noord-Holland . . . . . . 
Geideriand  
Zuid-Hoiland ........ 
Noord-Brabant . .... . 
Friesland . . ... M . 
Drenthe . . . . . ̂ . ν ' . 
Utrecht . . ... - . . 
Groningen ....... 
Overijssel  
Πορτογαλία . ... . .  
Πολυφερειακές . . . ; 
Centro . . . . 
Norte . . 

Aientejo  
Algarve  
Madeira  
Açores  
Ηνωμένο Βασίλειο 
South East .... 
Scotland 
South West .... 
East Anglia .... 
Yorkshire and Humberside 
West Midlands . . . 
East Midlands . . . 
North West .... 
North 
Wales 

34 4,8 0.6 3.3 — 0.9 — — — 0.6 
47 4,1 — 2.8 0,6 0.6 — — — — 
34 2,2 — 2,2 — — — — — — 
8 0.3 — 0.3 — — — — — — 
2 0,1 — 0.1 — — — — — — 
6 5.3 _ 5,3 — — — — — — 

2115 1 067,5 11,0 504,7 312,8 7,8 116,6 93,0 50,8 6,3 

1 0,04 0,04 — — — — — — 
173 190,3 — — 97.1 7.7 42,6 17,5 28,9 — 
105 116,4 — 1.3 67.1 — 20,0 22,1 6,1 — 
85 100,4 — — 56,1 — 30,4 13,9 — — 

143 89,9 4.9 6,7 51.1 0,2 8,6 1.7 10,3 6.3 
61 68,1 1.3 53,6 1.8 — — 9.1 3,6 — 

218 67,6 — 67,6 — — — — — — 
77 67,1 __ 29,7 30,2 — 7.9 7.2 2.0 — 

268 54,7 — 54,7 — — — — — — 
138 54,6 1.2 52,3 0.6 — — 1.6 — — 
237 42,1 3.3 38,8 — — — 3.3 — — 
53 34,8 — 34,8 — — 6,0 9.1 — — 
85 34,3 0.1 31,0 0.3 — 1.1 3.0 — — 

188 34,0 — 34,0 — — — 
4,1 

^— • . : • •• — 
55 33,9 — 29,1 0.7 — — 4,1 — — 
75 25,8 — 25,8 — — — — — — 
53 18,8 0.3 18,5 _ — — 0.3 — : 
33 14,8 0,02 7.0 7,8 — — . — — 
19 11,6 — 11,6 — — — — — 
48 8,0 — 8.0 — — • — • • • 
35 57,1 — 21,3 35,8 — li 

6 15,1 3,5 11.6 — — • _ — 
5 13,8 — 7,6 6,3 — — — 

10 9,2 — 4,8 4,4 — — — '·—*· 
4 9.1 — — 9.1 — — . — 
3 4,4 — 4,4 — — — : . — 
4 3,7 — — 3.7 — •: — , ,;:·; 
1 0.7 — — 0.7 — ·— • —: 
1 0.7 — 0.7 — — — —• ·— 
1 0,4 — 0.4 — — — 

595 157,8 1,3 156,5 — — — 0,05 — 
2 0,7 _ 0,7 — — — — , 

183 51.2 — 51,2 • • . — •• 
188 48.1 — 48,1 — : * - — — ; 
155 36,6 — 36,6 — — 0,05 — 
35 7.6 — 7,6 — — — 
17 6.6 — 6.6 — — — — 

4 5.1 — 5.1 — — • • 
11 1.9 1.3 0,7 — • ' - ; 
75 37,2 — 15,1 1,8 20,3 ••• — 
33 17.4 — __ — 13,9 — — ' :• — 
3 7,1 — 7.1 — — — — 
8 3.9 — 0.1 — 3.8 — — • '— 
5 2,5 — — 1.8 0.7 — . , ^— - • 
5 1.6 — 5,0 — 0,1 • • — ; • • •• 
7 1,3 — 0.9 — 0.5 —• ,; .'····—•; ; 
4 1.1 — 0.3 — 0,8 — •• — ... 1 

6 1,1 — 1.1 — — — — 
2 0,6 — 0.2 — 0,5 — — — 
2 0,5 — 0,5 — — — — "" 

8 445 2860,7 417,2 1288,9 699,6 71,5 163,7 116,2 312,2 12.9 

Επειδή ορισμένες πιστώσεις ανταποκρίνονται σε περισσότερους του ενός στόχους, τα επιμέρους ανά στόχο σύνολα δεν είναι αθροισιμα. 
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Πίνακας I: Πιστώσεις ττου χορηγήθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά την περίοδο 1986-1990 
Κατανομή κατά περιφέρεια και στόχο (σε εκστομ. Ecu) 

Σύνολο 
Περιφερειακή 

ανάπτυξη 

Περιφέρειες Αριθμός 

Βέλγιο 143 
West Viaanderen . , / ... 52 
Hainaut . . .Ι . , ί. ... 13 
Limburg ......... 14 
Antwerpen ........ 20 
Liège 10 
Oost Viaanderen ....... 11 
Namur 3 
Brabant Β. . . . . .1 . . io 
Brabant V ... 5 
Brabant W 5 
Δανία 519 
Vest for Storebœlt 392 
Hovedstadsregionen 100 
Gest for Storebaelt ...... 27 
Γερμανία 1275 
Nordrfiein-Westfalen 379 
Baden-Württemberg 518 
Niedersachsen 110 
Bayern 88 
Rheinland-Pfalz ....... 45 
Hessen 56 
Saarland . . . 17 
Schleswig-Holstein ...... 25 
Bremen 14 
Hamburg 22 
Berlin 1 

Ελλάς 533 
Πολνπεριφερειακές ..... 7 
Αττική 95 
Κρήτη 83 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 37 
Κεντρική Μακεδονία 84 
Στερεά Ελλάς 47 
Θεσσαλία 27 
Κεντρική Ελλάς 2 
Πελοπόννησος 38 
Νησιά 1 
Δυπκή Ελλάς 22 
Νότιο Αιγαίο ........ 19 
Ιόνια Νησιά . . . ... . , . 19 
Ήπειρος . 24 
Βόρεια Ελλάς 2 
Δυτική Μακεδονία 10 
Βόρειο Αιγαίο ....... 16 

Ισπανία 2499 
AndalucÎa . . . 467 
Cataluna : 337 
Madrid . 239 
Comunidad Valenciana ..... 231 
Castina León . 253 
Galicia . 107 
Castina La Mancha ...... 172 
Canarias , 105 
Murcia ; , .. . 120 
Pais Vasco 88 
Extremadura . 112 
Aragón . . . 90 
Navarra 49 
Asturias . . . . · ... 51 
La Rioja .... 4 , , . 41 
Cantabria . . . . ί " . ί . . . 28 
Baléares ......... 9 

Γοιλλία 11521 
Bretagne ......... 787 
Rhône-Alpes 1586 
Île-de-France 1994 
Nord — Pas-de-Calais ..... 473 
Pays de la Loire 699 
Provence-Côte d'Azur 617 
Alsace 795 
Aquitaine 475 
Lorraine 632 
Languedoc-Roussillon 321 
Midi-Pyrénées 352 
Centre . 455 
Haute-Normandie 384 
Basse-Normandie 333 
Auvergne 246 
Franche-Comté 228 

Ποσά 
135.4 
51.5 
21.6 
21.5 
16,2 

8.1 
7.2 
5.6 
2,6 
0,7 
0,5 

216,2 
169,7 
37.2 
9.3 

1 074,2 
546,9 
139.5 
124,7 

65.1 
43,9 
39,9 
38.8 
27.3 
26.6 
20.4 

1,0 
232.6 
47,3 
33,3 
24.2 
23.9 
23,0 
21.0 
11.6 
10.2 
7,3 
6,8 
5.0 
4,6 
4.1 
4.0 
3.6 
1.7 
1.1 

1038,3 
188,5 
141,1 
122.7 
103,1 
85.1 
67,0 
66.3 
57.8 
48.2 
37.0 
31.9 
31.5 
18.7 
18.6 
9.6 
9,5 
1.7 

1796,8 
192,9 
192,5 
182,9 
167,7 
148,9 
132.0 
123.1 
117.2 
92.1 
79,9 
68,1 
47.4 
40.3 
32.7 
31,6 
26,1 

Υποδομές Βιομηχονίο 

Εκτός ενισχύομενων  
περιοχών 

Από ιδίους Από πόρους Προηγμένη 
πόρους του ΝΚΜ τεχνολογία Ενέργεια Περιβάλλον 

Κοινοτικές 
υποδομές 

26,5 
23.5 
1.5 
1.6 

395,7 
279.0 

0,1 
58,3 

3,4 

26.2 
16,0 
12.0 
0,8 

67,9 
8.4 
8,0 
6.5 

13.3 
3.4 
4.2 
5.3 
5.5 
1,2 
6.8 
0,03 
0,9 
0,4 
0,2 
3.6 
0,1 
0,2 

167.1 
38,7 

1.9 
6,9 

22.1 
39,0 
22.6 
0,5 

11,6 
0,1 

17,0 
0,9 

5,6 

464,5 
13,2 
63,2 

111,2 
46,6 
58.1 
7.2 

64.2 
7,4 

36.0 
37.3 

0,2 
0,2 

12.1 
1.3 

71.3 
5,3 

21.4 
21.5 
9,6 
7,8 
0,2 
5,5 

42,6 
40.3 

2,4 
218,7 

85.5 
1.3 

52.4 
8.4 

17,4 
3.3 

12.6 
3,2 

14.7 
19,0 
1,0 

157,5 
38,9 
21,0 
17.4 
10.5 
19,5 
15.3 
6.2 
4.7 
5.8 

4.9 
3,6 
3.6 
3.7 

1,6 
0,9 

512,7 
142,4 
36,7 
9.4 

51,0 
53,7 
25.4 
32.5 
55.5 
32.6 
26,0 
14,6 
10.3 
0,9 

12.6 
1,0 
8.3 

738,9 
154,1 
29.7 

47.4 
81,9 
63,6 
58,6 
44.0 
72,3 
38,2 
26.8 

2.2 
14,6 
19.1 
10,0 
5.3 

64,1 
46,3 
0,1 

6,6 
0,3 
7,0 
0,1 
2,6 
0,7 
0,5 

34.1 
22,8 
11.2 

154,0 
56,6 
42,8 
4,4 

18,6 
7,3 

22.3 

1,2 

0,6 

1%,6 
1.7 

62,0 
70,4 
18,9 
5,9 
0,1 
3.1 

1.5 
3.8 

14.0 
10,9 
0,2 
4.6 
0,1 
1,3 

328,5 
0,1 

62,3 
138,2 

6,8 
0,1 

50,8 
0,05 
0,5 

0,3 
17.3 
13.1 
5,5 
2.2 

12.4 

1073 
83,1 
21,9 
28 

73 

4.3 
0,3 
0,1 
0,2 
1.4 
0,1 

0,3 

0,03 
0,1 
0,04 
0,1 

0,1 
159.8 

5.7 
42,3 
41.0 
26.3 
3.4 
2.5 
8,1 
1.8 
2.5 
7.0 
0,3 
6,3 
6.9 
0,1 
4.1 
1,1 
0,4 

235.9 
10,9 
36,7 
42.1 
6.3 

10.4 
9.6 
6.4 
5.5 

11,9 
5.6 
3,5 

27,4 
12,4 
7,9 
7.0 
7.1 

58.7 
4,8 

53.8 

2.5 

0,3 
0,9 

0,2 
0,6 
0,1 
0,3 

63,6 
29,8 

8,5 
2,7 

0,6 

10,0 
12,0 

26,7 
14,7 
0,6 
1,2 
2,8 
3,2 

3,4 

0,2 
0,4 

0,3 

24,6 
19,5 
2,7 
2,5 

6013 
331,6 

42,9 
69,5 
42,1 
18,8 
15,1 
38,8 
17,8 
15,0 
9,7 

19,6 

0,6 

8,5 
2.8 
5.9 

6,5 

0,1 

3,3 
0,4 

0,3 
1,3 

1,7 

-Ο 
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Πίνακας I: Πιστώσεις που χορηγήθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά την περίοδο 1986-1990 (συνέχεια) 

Κατανομή κατά περιφέρεια και στόχο (je Εκατομ. ECU) 

Εκτός ενισχύομενων 
Σύνολο Περιφερειακή ανάπτυξη περιοχών 

Από ιδίους Από πόρους Προηγμένη Κοινοτικές 
Περιφέρειες Αριθμός Πόσό Υποδομές Βιομηχανία πόρους του ΝΚΜ τεχνολογία Ενέργεια ΠεριΒάλλον υποδομές 

Γαλλία (συνέχεια) 
Picardie . 276 26,0 - 9,8 9,1 7,2 - - - -
Poitou-Charentes 162 25,0 1,2 20,5 — 3,3 0,1 — 0,6 
Bourgogne 246 24,0 — 9,5 6,8 7,7 0,1 
Champagne-Ardenne ..... 237 23,4 0,5 15,0 3,0 4,8 0,1 0,5 
Lirdousin . 115 11,7 2,6 7,5 — 1,6 
La Réunion .... ., . 37 5.6 — 5,6 — . 
Corse , ί γ . 57 5,5 2,0 3,0 — 0,5 - - ; -
La Martinique .... ι . . 3 0,2 — 0,2 — — — — 
La Guadeloupe . 1 0,04 — 0,04 — — — — — — 

Ιρλανδία , . . 160 23,3 DJ 22,7 - _ _ _ - -
Ιτςχλία 10 197 4 797,8 77,3 2 518,8 597,4 549,9 399,0 667,2 198,4 16,1 
Lombardia . 770 657,1 - 2,6 163,2 138,6 170,3 132,8 83,0 -
Veneto 706 461,1 8,8 60,3 118,9 152,6 44,6 54,0 13,4 16,1 
Emilia-Romagna ! ! 567 407,5 - 8,5 137,1 111,5 39,0 M,5 29,6 -
Campania 1 154 406,4 0,1 406,4 " „"7 ~ 
Trentino-Alto Adige . . , . i . . 658 402,7 3,0 373,6 0,6 0,3 28,9 
Plémonte . . . . . ; : . ν . 384 383,1 — 0.4 97,8 67,0 91,5 112,5 24,8 — 
Toscana . ... ; t::.- - . 770 344,0 - 151,2 61,3 61,8 23,9 61,1 20,7 -
Lazio \ .... 355 247,6 2,8 187,2 4,0 5,7 14,1 25,6 10,7 — 
Sicilia .......... 1 013 233,5 9,8 221,2 " " " ni 
Marche . . 598 215,1 5,7 201,7 0,3 - 1,1 13,0 0,1 -
Sardegna. . . .. . . ..: . . 732 213,2 0,6 212,7 - - - 1.5 0,6 
Puglia. . . .L:.Ì7 . 955 200,4 13,9 186,5 _ _ _ 23,0 - -
Abmzzi . . . . 7 . . 413 149,9 12,8 136,0 - - - 7,3 0,7 -
Umbria 214 121,2 1,3 108,5 - — 11,8 15,4 0,7 — 
Friuli-Venezia Giulia ...... 137 88,4 0,6 74,3 0,7 — — 13,4 
Basilicata . 249 83,3 8,8 74,5 - - - 17,6 0,7 -
Liguria :. . 128 73,1 2,0 30,5 13,4 10,5 2,7 16,0 - -
Calabria . 312 55,6 7,2 48,4 - - - 7,2 - -
Molise 69 31,5 — 31,5 — IQ _ ικι QO _ 
Πολυπεριφερειακές βόρειο χώρα 7 19,2 — — 1,9 'ji   
Πολνπεριφερειακές Mezzogiorno . 5 3,0 — 3,0 2,4 
Valle d'Aosta 1 1,0 — — ~ 
Κατω Χώρες 95 123,8 — 54,2 69,6 — "" ~ 
Noord-Holland . . . . . : . 18 29,0 — 11,8 17,3 — — :: _ — — 
Noord-Brabant .... . , . 15 22,0 — 1,5 20,5 — : 
Gelderland :. . . 14 21,1 — 11,5 9,7 — . 
Zuld-Holland 18 17,5 - 4,8 12,7 — — — _ 
Limburg ...... . . , - 7 11,2 — 10,1 1,0 , , 
Groningen . .,, 5 6.6 — 6,6 -•'h. 
Friesland . 4 4,7 — 4,7 — — " • · 14 
Overijssel . 6 4,0 — 3,3 0,7 _ __ 
Drenthe . ι · 4 3,7 — — 3,7 ^ 
Zeeland . . ... . . . . 1 2,1 — - 2,1 — — — _ _ 
Utrecht =. ... . 3 1,8 _ _ 1,8 — — 

Πορτογαλία 1676 417,9 1,8 379,8 - 36,3 — 5,8 2,1 — 
Centro . . . 597 156,6 - 137,1 - 19.5 - 3,5 0,1 -
Norte . 515 134,9 - 128,0 - 6,9 - 2,2 1,9 
Lisboa e Vale do Tejo ..... 423 88,9 - 82,5 - 6,4 - 0,05 
Alentejo ......... 73 13,7 - 13,3 - 0,4 - - - -
Algarvi 33 9,7 - 7,3 - 2,4 - - - -
Madeira 9 7,3 — 6,6 — 0^ _ 
Πολυπεριφερειακές . .vi. 13 4,4 — 4,4 
Açores . .... . . • 13 2,5 1,8 0,7 - _ _ - -

Ηνωμένο Βαατίλειο ..... 194 108,0 — 50,0 1,8 56,2 ^ 

Southeast ..... . . 65 36,9 - - — 36,9 — — Ζ _ 
Scotland 10 15,9 — 15,9 _ 
East Midlands 22 12,9 - 6,6 - 6,3 - - _ _ 
West Midlands ..... ι . 21 8,1 — 4,8 — 3,3 _ _ _ 
Southwest 18 7,9 - 2,1 - 5,8 ^ _ _ _ 
Yorkshire and Humberside .... 11 6,8 ~ Λ ικ _ _ 
Northwest 19 6,8 " Ζ I -
Wales 11 5,7 5,7 ^ _ _ _ 
EastAnglla i . . 6 2,9 — — 1,8 1,1 _ _ _ _ 
Northern Ireland 5 2,5 — 2,5 _ _ 
North 6 1,7 - Q-8 " °·^ ~ 

Γενικό σύνολο 28 812 9 964,4 1 201,5 4 767,4 1 447,9 1153,3 460,2 763,2 845,9 22,6 

Επειδή ορισμένες πιστώσεις σνταποκρίνοντσι σε περισσότερους του ενός στόχους, τα επιμέρους ανά στόχο σύνολα δεν είναι αάροίσιμα. 

101 



Πίνακας Κ: Χορηγήσεις στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ κατά την περίοδο 1976-1990 
, , , , , (Συμβάσεις του Λομέ) 

Κατανομή κατα θεση επενδυτικού σχεδίου (σε εκστομ. Ecu) 
Σύνολο 

Σύνολο Λομέ ! + II Λομέ II 
Από ιδίους πόρους Από πόρους προϋπολογισμού 

Σύνολο Λομέ I + 11 Λομέ III Σύνολο Λομέ Ι + II Λομέ III 
1368,6 812,5 556,1 825,84 324,84 501,0 

634,7 348,6 286,1 295,7 113,7 182,0 
258,0 90,0 168,0 
185,7 98,6 87.1 5,9 5,9 _ 
37,0 16,0 21.0 38,3 18,3 20,0 
33,0 33,0 — 37,5 13,7 23,8 
15,0 5,0 10,0 34,8 11,8 23,0 
25,0 25,0 — 23,5 7,0 16,5 
20,7 20,7 _ 17,1 7,8 9,3 
11,9 11,9 — 22,8 3,8 19,0 

8,0 8,0 — 25,1 15.2 9,9 
13,5 13,5 _ 18,3 4,8 13,5 
16,0 16,0 — 15,2 0,9 14,3 — — — 30,3 9.8 20,5 
10,9 10,9 — 3,1 3,1 — — — 8,4 5,4 3,0 — — — 8,1 2,4 5,7 — — — 7,3 3,8 3,5 

246,0 191,0 55,0 144,54 69,54 75,0 
128,3 128.3 — 5,0 5,0 
50,0 — 50,0 26,2 26,2 — 
28,1 28,1 — 29,8 3,8 26,0 
32,0 32,0 — 2,5 2,5 — — — 20,7 8,7 12,0 — — — 17,7 9,5 8,2 — — — 17,7 5,7 12,0 — — — 15,1 5,1 10,0 
7,6 2.6 5.0 1,7 1,0 0,7 — — — 6,0 2,0 4,0 — — — 2,14 0,04 2,1 

179,4 102,9 76,5 195,7 79,8 115,9 
166,9 97,9 69,0 10,5 3,0 7,5 

5,0 5.0 — 40,2 18,7 21,5 — — — 44,0 13,0 31,0 — — — 38,5 16,5 22,0 — — — 25,3 10,3 15,0 — — — 25,2 9,8 15,4 
1,5 — 1,5 6,1 4,6 1,5 
6,0 — 6,0 0,5 0,5 — — — 5,4 3,4 2,0 

308,5 170,0 138,5 174,9 61,8 113,1 
105,0 35,0 70,0 5,4 5,4 
42,0 42,0 — 29,8 5,4 24,4 
59,5 35,5 24,0 6,4 1,8 4,6 

13,5 32,5 22,0 10.5 30,5 17,0 
4,6 

13,5 — — — 53,8 24,2 29,6 
44,5 16,5 28,0 7,0 0,5 6,5 
25,0 19,0 6,0 8,2 1,2 7,0 — — 15,0 — 15,0 — — 12,6 6,1 6,5 — — 4,0 — 4,0 — — 2,2 0,2 2,0 — — 15,0 — 15,0 

ΑΦΡΙΚΗ 2194,44 
Δυτική Αφρική 930,4 
Νιγηρία 258,0 
Ακτή Ελεφαντοστού .... 191,6 
Γ κάνα 75,3 
Σενεγάλη ....... 70,5 
Περιφερειακή 49,8 
Μαυριτανία 48,5 
Τόγκο . . . 37,8 
Γουινέα . 34,7 
Μπουρκίνα Φάσο 33,1 
Μπενίν . 31,8 
Νίγηρ . . . . . . . : . 31,2 
Μαλί ......... 30,3 
Αιθέρια 14,0 
Πράσινο Ακρωτήριο .... 8,4 
Γκάμπια 8,1 
Γ ουινέα Μπισάου 7,3 

Κεντρική και Ισημερινή Αφρική . 390,54 
Καμερούν 133,3 
Ζαΐρ 76,2 
Κονγκό 57,9 
Γκαμπόν 34,5 
Μπουρούντι 20,7 
Τσαντ 17,7 
Ρουάντα 17,7 
Κεντραφρική 15,1 
Περιφερειακή ...... 9,3 
Ισημερινή Γ ουινέα 6,0 
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ... 2,14 

Ανατολική Αφρική . . . . 375,1 
Κένυα . 17714 
Τανζανία . 45,2 
Αιθιοπία 44,0 
Σουδάν ,. 38,5 
Ουγκάντα . . . . . . 25,3 
Σομαλία 25,2 
Σεϋχέλλες . 7Ì6 
Περιφερειακή 6,5 
Τζιμπουτί 5Ì4 

Μεσημβρινή Αφρική .... 483,4 
Ζιμπάμπουε ι 110,4 
Ζάμπια 71,8 
Μποτσουάνα 65Ì9 
Μαλάουι 63!θ 
Μαδαγασκάρη 53,8 
Μαυρίκιος 51,5 
Σουαζιλάνδη 33,2 
Μοζαμβίκη 15ύ 
Λεσότο 12|6 
Αγκόλα 4Ì0 
Κομόρες 2,2 

Πολυττεριφερειακό ττρόγραμμα 15,0 

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 201,8 
ΤρινιντάντκαιΤομπάγκο . . 56,9 
Ιαμαϊκή 41,3 
Μπαρμπάντος 25,3 
Μπαχάμας 177 
Γ ουιάνα 11,2 
Αγία Λουκία 9Ì2 
Αγιος Βικένπος και Γρεναδίνες . 8,8 
Σούριναμ 7,3 
Μπελίζ eil 
Γρενάδα ....... 5,2 
Περιφερειακή 5Ì0 
Δομινίκα 4,8 
Αγιος Χριστάφορος-Νέβις . . 1,5 
Αντίγκουα 1,5 

ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 205,7 
Παπουασία-Νέα Γουϊνέα . . 103,'ΐ 
Φίτζι 83Ì5 
Δυτικές Σαμόες 7,5 
Τδνγκα 6,1 
Βανουάτου 3,0 
Νήσοι Σολομώντος .... 2,2 
Κιριμπάτι . . . . 0Ì2 
Τουβαλού 0,1 

Σύνολο κρατών ΑΚΕ . . . . 2 601,94 

1137,34 

462,3 
90,0 

104,5 
34,3 
46.7 
16.8 
32,0 
28,5 
15,7 
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 
23,7 
13,0 
16,5 
10.3 
9.8 
4,6 
0,5 
3,4 

231.8 
40.4 
47,4 
37,3 
39,0 
24,2 
17,0 
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 

139,7 
70,6 
60,0 
3,3 
2,3 
3,0 
0,2 
0,2 
0,1 

1369,94 

1057,1 
468,1 
168,0 
87,1 
41,0 
23,8 
33,0 
16,5 
9,3 

19,0 
9,9 

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 

192,4 
76,5 
21.5 
31,0 
22,0 
15,0 
15.4 
3,0 
6,0 
2,0 

251,6 
70,0 
24.4 
28.6 
24,0 
29,6 
34.5 
13,0 
15,0 
6,5 
4,0 
2,0 

15,0 

108,9 
14,9 
32,3 
8.2 

17.6 
4,0 
8,0 
5,8 
3,0 
3,5 
2,8 
2,0 
3,8 
1,5 

147,7 68,1 79,6 
54,0 42,0 12,0 
35,3 4,0 31,3 
24,3 17,1 7,2 
17,6 — 17,6 

6,0 6,0 
3,0 — 3,0 

4,5 2,0 2,5 

3,0 3,0 

66,0 160,4 106,9 53,5 
32,5 83,9 54,9 29,0 
23,5 74,5 52,0 22,5 
4,2 — — 
3,8 2,0 — 2,0 

2,0 Ζ 
1232,0 1676,7 987,5 689,2 

HI 
2,9 
6,0 
1,0 
0,1 

11.2 
3.2 
5,8 
7.3 
1,6 
5,2 
2,0 
4,8 
1,5 
1,5 

45.3 
19,2 
9.0 
7,5 
4.1 
3,0 
2.2 
0,2 
0,1 

925,24 

24,8 

5,0 

0,1 
7,2 
1.2 
3,0 
4.3 
0,6 
2.4 

1,0 

32,8 
15,7 
8,0 
3,3 
2,3 
3,0 
0,2 
0,2 
0,1 

382,44 

29,3 
2,9 
1,0 
1,0 

4,0 
2,0 
2,8 
3,0 
1,0 
2,8 
2,0 
3,8 
1,5 
1,5 

12,5 
3,5 
1,0 
4,2 
1,8 

2,0 

Μ2,8 

•Ο-
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Πίνακας Κ: Χορηγήσεις στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ κατά την περίοδο 1976-1990 (συνέχεια) 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου (σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο Από ιδίους πόρους Από πόρους προϋπολογιομού 

Σύνολο ΛομέI + I Λομέ II Σύνολο ΛομέI + I Λομέ III Σύνολο ΛομέI + I 

ΥΧΕ  
Γ ολλική Πολυνησία . . .  
Ολλανδικές Αντίλλες . . .  
Νέα Καληδονία . . . , 
Νήσοι Κοιυμαν .... 
Αρούμπα  
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 
Ανγκουίλα  
Μοντσεράτ  
Περιφερειακή Δυτικές Ινδίες 
Αγιος Χριστόφορος-Νέβις 
Νήσοι Φώλκλαντ . . . 

61,9 
16,3 
15,6 
11,0 
6,0 
4,2 
4,0 
1,5 
1,2 
1,0 
1,0 
0,1 

30,1 
6,3 
9,5 
8,0 
3,0 

1,2 
1,0 
1,0 
0,1 

31,8 
10,0 
6.1 
3,0 
3,0 
4.2 
4,0 
1,5 

42,0 
11,0 
12,8 
7,0 
6,0 
1,3 
3,0 

0,9 

22,0 
4.0 
7.1 
7,0 
3,0 

0,9 

20,0 
7,0 
5,7 

3,0 
1,3 
3,0 

19,9 
5,3 
2.8 
4,0 

2.9 
1,0 
1,5 
0,3 
1,0 
1,0 
0,1 

8,1 
2.3 
2.4 
1,0 

0,3 
1,0 
1,0 
0,1 

Λομέ III 

11,8 
3,0 
0,4 
3,0 

2,9 
1,0 
1,5 

Γενικό σύνολο 2663,8 1400,0 1263,8 1718,7 1009,5 709ί 945,1 390,5 554,6 

Λόγω αλλαγών καθεστώτων παυ επήλθαν κατά την παραπάνω περίοδο, ορισμένες χώρες καταχωρούνται διπλά, στα κράτη ΑΚΕ-Κοραϊβική και στις ΥΧΕ. 

Πίνακας Λ; Κράτη ΑΚΕ και ΥΧΕ κατά την περίοδο 1976-1990 

Χορηγήσεις και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνειο 

Κατανομή κατά τομέα 
Λομέ III Λομέ I + II 

Χορηγήσεις 
Πιστώσεις από 

συνολικά δάνεια Χορηγήσεις 
Πιστώσεις από 

συνολικά δάνεια 

σε εκατομ. 
Ecu % 

σε εκατομ. 
Αριθμός Ecu 

σε εκατομ. 
Ecu % 

σε εκατομ. 
Αριθμός Ecu 

Ενέργεια  264,0 20,9 1 0,3 378,5 27,0 6 2,8 

Παραγωγή  
Κλασσικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί 

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί .... 

Γεωθερμικοί σταθμοί  

Υδρογονάνθρακες  

Μεταφορά και διανομή . . . 

Ηλεκτρισμός  

Πετρέλαιο  

Αναδιάρθρωση του τομέα 

103,2 

52,8 

50,4 

130,8 

117,8 

13,0 

30,0 

8,2 

4,2 

4,0 

10,3 

9.3 

1,0 

2.4 

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 

1,8 
0,3 

0,6 

0,6 

Υποδομές 312,0 24,7 0,2 121,9 8,7 1,6 

Μεταφορές  

Σιδηροδρομικές  

Θαλάσσιες  

Εναέριες  

Τηλεπικοινωνίες  

Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) 

62,7 

46,2 
16,5 

95,4 
153,9 

5,0 

3,7 
1,3 

7,5 
12,2 

0,2 

0,1 
0,2 

27,2 
10.0 
17,2 

63.1 

31,6 

1,9 
0,7 
1.2 

4,5 

2.3 

0,6 

0,6 

1.0 

Βιομηχανία, γεωργία, υττηρεσίες 

Βιομηχανία · 
Εξορυκτική • 

Βασικές μεταλλουργικές  

Οικοδομικών υλικών . . . .... 
Ξύλου · 
Υάλου και κεραμικής .... . . 

Χημικές  
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . 

Μεταφορικών μέσων  

Ηλεκτρολογικού υλικού και ηλεκτρονικής : 

Ειδών διατροφής  

Υφαντικών ειδών και δέρματος . . .  

Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων .  

Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη 

Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες . .  

Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού . . 

Ενίσχυση πις βιομηχανίας  

Γεωργία, δάση, αλιεία .... 

Υπηρεσίες ....  
Τουρισμός ....  

Λοιπές υπηρεσίες . . 

Συνολικά δάνεια . . 

Τράπεζες ανάπτυξης 

687,8 54,4 90,0 899,6 64,3 

390,0 
94,0 
13,0 
10,0 

4,5 

12,3 

137,0 
69,8 
18,4 

2,0 

4,0 
25,0 

3,5 

16.7 
7,5 
9,2 

265,8 

11.8 

30,9 
7,4 
1,0 
0,8 
0,4 

1,0 

10,8 
5,5 
1,5 
0,2 

0,3 
2,0 

0,3 

1,3 
0,6 
0,7 

21,0 

0,9 

167 
4 
I 

14 
11 
1 

13 
28 
II 

5 
38 
19 
4 
9 
2 
7 

7 

95 
70 
25 

61,3 
0,4 
2,9 
4,2 
5.5 
0,02 
3,9 
5.7 
3,2 
0,6 

19,5 
9.6 
0,7 
3,2 
0,2 
1.8 

3,4 

25,0 
19,7 
5,2 

0,3 

565,3 
149,7 
31.5 
59,3 
25,2 

4,0 
55,1 
0,5 
7,3 

165,3 
42,9 

24.6 

42,9 
19,3 
23,6 

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 

3,1 
1,4 
1,7 

19,1 

1.7 

582 

459 
13 

9 
17 
35 
11 
28 
30 
14 
12 

124 
66 
43 
46 

8 
3 

14 

98 
66 
32 

Σύνολο 1263,8 100,0 272 90,5 1400,0 100,0 

11 

590 

235,3 

202,1 
8,1 
4,0 
8,4 

12,8 
6.6 

17,3 
10.3 
5.7 
5,6 

55.4 
22,6 
20.1 
22,8 
1,9 
0,5 

4,9 
24.2 
20,6 
3,6 

4.1 

239,6 
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Πίνακας M: Χορηγήσεις στις μεσογειακές χώρες κατά την -περίοδο 1977-1990 
Κατανομή κατά χώρα 

Αττό ιδίους Από πόρους  
Σύνολο πόρους προϋπολογισμού 

σε εκστομ. αε εκατομ. σε εκατομ,   
• • ^ Ecu % Ecu Ecu 

Γιουγκοσλαβία 760,0 30,7 760,0 — 

313,0 12,6 312,0 10 
Μαρόκο . . . . . . . . . . . 207,0 10,8 237,0 3θ!θ 
Τυνησία . , ,: 262,5 10,6 222,0 405 
Αίγυπτος . . . . . . .. . 391,0 15,8 380,0 ITO 
Ιορδανία. ..................... 111,3 4,5 103,0 8 3 
Λιβανος 40,0 1,6 40,0 — 
^Ρ'" : ν •· · ..; > • > . . 97,6 3,9 94,1 3,5 

ι:: . . .Λ. . ν; . ? . : ί . . 58,0 2,3 48,0 10,0 
'"Ρ^ήλ 127,0 5,1 127,0 — 

500 2^ 42,0 8,0 

2477,4 10Ο0 2365,1 112,3 

Οι χορηγήσεις στην Τουρκία, οι οποίες δεν παρουσιάζονται σε αυτό τον πίνακα, ανέρχονται συνολικά σε 734,2 εκατομμύρια, από τα οποία 115 εκατομμύρια χο-
ρηγηδηκαν υπο μορφή δάνειων από τους ιδίους πόρους πις Τράπεζας, κατά την περίοδο 1974-1981, και 619,2 εκατομμύρια υπό μορφή ενισχύσεων από εΓδι-
κους πορους, κατα την περίοδο 1965-1987. ι- κ-ι- ι Α 

Πίνακας Ν: Μεσογειακές χώρες κατά την περίοδο 1977-1990 

Χορηγήσεις και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια 
Κατανομή κατά τομέα 

Πιστώσεις από εκκρεμή 
Χορηγήσεις συνολικά δάνειο 

σε εκστομ. εκστομ. 
Ecu % Αρι8μ6ς Ecu 

Ενέργεια 486^1 19^ _ _ 

Π«Ρηγωγή 273.7 11,0 _ _ 
Κλασσικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί ............. 211 7 85     
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί . ., . . . 34 0 14 — 
Υδρογονάνθρακες . . .. . . . . ... 28^0 ή1 _ : ί?-' 

Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 212,4 8,6 — _ 

Υποδομές 1312,1 53,0 32 18,3 

Μ^φορές ... . 1043,0 42,1 15 2,3 
Σιδηροδρομικές . . , ... . . ..... . . ΐ75,3 7,1 — I. 

729,2 29^4 15 2,3 
Θαλασσιές 122 5 4 9 — _ 
Εναέριες . 16^0 o^e _ _ 

Τηλεπικοινωνίες . ; . . 13,0 05 — _ 

Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) .... . ....... 133,0 5,4 4 138 

Διάφορα έργα υποδομής . . . 123,1 5,0 13 2 2 
Γεωργική και δασική ανάπτυξη 123 1 50 ' 
Σύνθετες και αστικές υποδομές 1, ,|g ~ 

Βιομηχανία, γεωργία, υπηρεσίες 679,2 27,4 2 059 337 0 

ί ™ ^ 
Βασικές μεταλλουργικές _ *' 

Οικοδομικών υλικών so,ο 2,0 26 140 

-^λου . . . .. . . . _ _ 22 53 
Υάλου και κεραμικής i ^ .: i . ν . · . • • _ _ a βτ 

χοΜς ή . . ν· ;! ? $9,0 ιβ 38 so's 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής 38 ps'ì 
Μεταφορικών μέσων . . . , . ,, . . " . _ _ 13 
Ηλεκτρολογικού υλικού και ηλεκτρονικής . : . , οη q'y 

Ειδών διατροφής ! ! ! ! ! 1,5 0 1 96 371 
Υφαντικών ειδών και δέρματος , ,' ... — 1. 83 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων .... . ....... 23 10 7 
Προϊόντων από ελασπκό και πλαστική ύλη . . . . . , ·. . . 28 0 30 17 ? 
Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες I. _ „ 

Κτίρια και έργαπολιπκού μηχανικού . . . . . V . . . ^ i, ] [ 14,5 06 11 18,2 

Γεωργία, δάση, αλ«:ία ... . 42,1 17 1530 79,8 

, , . 6« 0 2 95 35« 
2,0 1 36 m 

Λοιπές υπηρεσίες . -, . . ,. . . . . . _ . . 13 _ ^ ^·' 
Ανάκτηση αποβλήτων . 3 0 01 — 

Συνολικά δάνεια . . . ^ 497Ì6 207 - I 

Τράπεζες ανάπτυξης .... ... . . . . . - , \ 05 — 

2*77,4 100,0 2 091 355,3 
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Πίνακας Ξ: Αντληθέντες κατά το 1990 πόροι 

I. Μεσομακροπρόθεσμες πράξεις σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου (πριν από πς πράξεις ανταλλαγής) 

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Μήνας Τότιος 
έκδοσης έκδοσης 

Ιανουάριος 

Φεβρουάριος 

Μάρτιος 

Απρίλιος 
Μάιος 

Ιούνιος 

Ιούλιος 

Σεπτέμβριος 

Οκτώβριος 

Νοέμβριος 

Δεκέμβριος 

Γερμανία 
Λουξεμβούργο 

Ισπανία 
Ιταλία 

Λουξεμβούργο 
Λουξεμβούργο 
Λουξεμβούργο 

Ηνωμένο Βασίλειο 
Ηνωμένες Πολιτείες 

Ελβετία 
Ισπανία 
Γαλλία 

Λουξεμβούργο 
Λουξεμβούργο 
Λουξεμβούργο 

Ηνωμένο Βασίλειο 
Λουξεμβούργο 

Ισπανία 
Γαλλία 

Λουξεμβούργο 
Λουξεμβούργο 

Ηνωμένες Πολιτείες 
Λουξεμβούργο 

Πορτογαλία 
Ελβετία 

Λουξεμβούργο 
Λουξεμβούργο 
Λουξεμβούργο 
Λουξεμβούργο 

Ελβετία 
Γερμανία 

Γαλλία 
Βέλγιο 

Ισπανία 
Γαλλία 

Λουξεμβούργο 
Λουξεμβούργο 

Ελβετία 
Γ ερμανία 

Λουξεμβούργο 
Λουξεμβούργο 

Ηνωμένο Βασίλειο 
Γ ερμανία 
Ισπανία 

Λουξεμβούργο 
Λουξεμβούργο 
Λουξεμβούργο 
Λουξεμβούργο 

Κάτω Χώρες 
Πορτογαλία 

Ηνωμένο Βασίλειο 
Ελβετία 

52 πράξεις 

Ποσό σε Ποσό σε 
Νδμισμα εθνικό νόμισμα Ecu 

εγγραφής (σε εκατομ.) (σε εκατομ.) 

DEM 500,0 247,0 
LUF 1 000,0 23,5 
ESP 15 000,0 114,5 
ITL 200 000,0 131,8 

ECU 500,0 500,0 
rru 200 000,0 131,8 

FRF 1 000,0 144,5 
GBP 150,0 201,9 
USD 300,0 250,6 
CHF 200,0 108,5 
ESP 15 000,0 114,5 
FRF 1 000,0 144,5 
JPY 40 000,0 232,7 

ECU 300,0 300,0 
FRF 1 000,0 144,5 
GBP 100,0 134,6 
USD 53,8 44,5 
ESP 20 000,0 152,7 
FRF 1 500,0 218,1 
ECU 200,0 200,0 
JPY 35000,0 184,1 

USD 300,0 248,6 
ECU 125,0 125,0 
PTE 10 000,0 55,3 
CHF 200,0 110,7 
JPY 20 000,0 106,4 
FRF 1 000,0 144,3 
rru 250 000,0 165,1 

USD 500,0 404,9 
CHF 200,0 114,4 
DEM 300,0 145,4 
FRF 1 000,0 : : 144,3 
BEF 6 000,0 141,5 
ESP 10 000,0 77,6 
FRF 200,0 29,0 
USD 56,5 43,0 
JPY 25 000,0 137,5 
CHF 150,0 87,8 
DEM 400,0 194,2 
FRF 1000,0 145,1 
USD 300,0 228,1 
GBP 150,0 213,7 
DEM 300,0 145,7 
ESP 20 000,0 155,1 
ITL 400 000,0 259,6 

CAD 150,0 98,9 
USD 300,0 228,1 
JPY 20 000,0 110,0 

NLG 300,0 129,2 
PTE 12500,0 68,3 

GBP 100,0 142,5 
CHF 150,0 87,8 

Διάρκεια Ονομαστικό 
του δανείου επιτόκιο 

(σε έτη) (%) 
10 8,000 
7 9,125 
5 13,500 
5 13,250 
7 10,000 
7 κυμαινόμενο 

10 9,875 
10 12,000 
11 8,875 
10 7,000 
10 13,900 
8 10,400 

10 6,625 
7 10,000 
8 10,500 
8 13,000 

18 κυμαινόμενο 
9 13,900 

10 10,000 
7 10,000 

18 κυμαινόμενο 
12 9,125 
7 10,000 
5 15,500 

10 7,250 
10 6,625 
10 9,875 
10 κυμαινόμενο 
10 9,125 
12 7,000 
10 κυμαινόμενο 
10 11,000 
8 10,250 
5 14,350 

10 κυμαινόμενο 
18 κυμαινόμενο 
7 8,000 

11 7,250 
7 9,000 
7 10,500 
7 9,250 
3 12,000 
7 9,000 
7 13,350 
7 12,000 

10 11,250 
7 9,250 
9 6,625 

10 9,250 
5 15,750 

14 10,375 
10 7,375 

8211,6 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
Αριθμός 

πράξεων 
Νόμισμα 

εγγραφής 

Ποσό σε 
εθνικό νόμισμα 

(σε εκατομ.) 

Ποσό σε 
Ecu 

(σε εκατομ.) 

Διάρκεια 
του δανείου 

(σε ετη) 

Ονομαστικό 
επιτόκιο (%) 

5 

4 
3 
3 
3 
9 

NLG 

BEF  
LUF  
ECU 
CHF 
DEM 

620,0 

8 000,0 
1 200,0 

146,9 
400,0 
800,0 

269,0 

188,9 
28,3 

146,9 
223,0 
391,2 

10-15 

8—9 
6-7 

7—10 
6—10 
7—10 

8,65—9,25 
κυμαινόμενο  

10,0—10,3 
9,0—10,25 

6,0—10,875 
7,50 

8,75-9,1 

27 πράξεις 1 247,2 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (NOTES) 
12 πράξεις USD 440,4 356,2 2—8 8,35—8,8 

Σύνολο (I) δημόσιου και ιδιωτικού δανεισμού 9815,0 

II. Βραχυπρόθεσμες πράξεις 

Commercial paper ECU 
GBP 

ITL 
NLG 

500,0 
250,0 

250 000,0 
300,0 

500,0 
353.2 
162.3 
130,2 

1145,7 

Πιστοποιηπκά καταθέσεων 
10,0 

Σύνολο (ΐη 1155,7 

III. Συμμετοχές τρίτων σε δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα 
USD 46,8 35,6 

Γενικό σύνολο (I + II + III) 
11006,3 
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Πίνακας Ο; Αντληθέντες κατά την περίοδο 1986-1990 πόροι 
(σε εκατομ. Ecu) 

1986 1987 1988 1989 1990 
Ecu % Ecu % Ecu % Ecu % Ecu % 

Κοινοπκά νομίσματα 
ECU 897 13,2 807 14,4 1329 17,3 1839 20,4 1765 16,1 
DEM 879 13,0 1 153 20,6 1 545 20,2 959 10,6 1 124 10,2 
FRF 413 6,1 464 8,3 854 11,1 1 164 12,9 1 114 10,1 
GBP 304 4,5 142 2,5 752 9,8 1769 19,6 1 331 12.1 
ITL 594 8,8 639 11,4 652 8,5 626 6,9 851 7,7 
BEF 263 3,9 302 5,4 473 6,2 346 3,8 330 3,0 
NLG 515 7,6 338 6,0 500 6,5 317 3,5 528 4,8 
DKK — — 38 0,7 — — 3 
IEP — — — — 32 0,4 52 0,6 
LÜF 81 1.2 79 1,4 85 1,1 92 1,0 52 0,5 
ESP — — — — 237 3,1 701 7,8 614 5,6 
PTE — — 29 0,4 86 1,0 124 1,1 
Σύνολο 3 945 58,2 3 963 70,9 6 488 84,6 7 954 88,0 7 833 71,2 
από τα οποία: 

71,2 

με στα&ερό επιτόκιο 3 946 58,2 3 763 67,3 5 657 73,8 7 206 79,8 6 055 55,1 
με κυμαινόμενο επιτόκιο — — 200 3,6 831 10,8 748 8,3 1778 16,2 
Νομίσματα τρίτων χωρών 
USD 1760 25,9 722 12,9 308 4,0 385 4,3 1 574 14,3 
CHF 511 7,5 370 6,6 556 7,3 264 2,9 818 7,4 
JPY 514 7,6 517 9,2 314 4,1 432 4,8 771 7,0 
ATS ( ') 54 0,8 21 0,4 — — — — 
Σύνολο 2 839 41,8 1630 29,1 1178 15,4 1080 12,0 3163 28,8 
από τα οποία: 

28,8 

με σταθερό επιτόκιο 2 299 33,9 1437 25,7 1 101 14,4 1080 12,0 3 084 28,0 
με κυμαινόμενο επιτόκιο 541 8,0 193 3,5 77 1,0 — — 79 0,7 
Γενικό σύνολο 6 785 100,0 5 593 100,0 7666 100,0 9 034 100,0 10 996 100,0 
από τα οποία: 

100,0 

με σταθερό επιτόκιο 6 245 92,0 5199 93,0 6 758 88,2 8 286 91,7 9139 83,1 
με κυμαινόμενο επιτόκιο 541 8,0 393 7,0 908 11,8 748 8,3 1857 16,9 
(^) Αυστριακό σελίνι 

Έτη 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Σύνολο 

Πίνακας Π: Αντληθέντες πόροι σε Ecu κατά την περίοδο 1981-1990 

Δανεισμός σταθερού επιτοκίου 

Πριν οπό τις 
πράξεις 

ανταλλαγής 

Μετά τις 
πράξεις 

ανταλλαγής 

Δανεισμός κυμαινόμενου επιτοκίου 

Μετά τις 
πράξεις 

ανταλλαγής 

85,0 
112,0 
230,0 
455,0 
720,0 
827,0 
675,0 
959,0 

1 395,0 
1 271,8 

85,0 
112,0 
230,0 
455,0 
720,0 
897,0 
807,4 
993,0 

1 526,0 
1 254,9 

82,9 
75,1 

6 729,8 7 080,3 158,0 
(·) Από τα οποία 10,6 εκατομμύρια υπό μορφή συμμετοχών τρίτων σε δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα. 

(σε εκατομ.) 

mereiai 
paper 

Πιστοποιητικά 
καταθέσεων Σύνολο 

Γ ενικό 
σύνολο 

Σύνολο 
αντληθέντων 

πόρων 
% 

Ecu 

— — — 85,0 2 309,7 3,7 
— — — 112,0 3 205,2 3,5 
— — — 230,0 3 619,4 6,4 
— 100,0 100,0 555,0 4 360,9 12,7 
— — — 730,6 (*) 5 709,1 12,8 
— — — 897,0 6 785,5 13,2 
— — — 807,4 5 592,7 14,4 
— 252,5 335,4 1 328,4 7 666,1 17,3 

200,0 37,5 312,6 1 838,6 9 034,6 20,4 
500,0 10,0 510,0 1 764,9 10 995,6 16,1 
700,0 400,0 1258,0 8 349,0 59 278,7 14,1 

Εξέλιξη των αντληθέντων πόρων 
κατά την περίοδο 1981-1990 
(σε εκατομ. Ecu) 

Κοινοτικά νομίσματα 
Ecu I· 

Νομίσματα των κρατών μελών 

Νομίσματα τρίτων χωρών 
USD, JPY, CHE, λοιπά Η 

12 000 • 

10 000 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

•Ο-
106 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 
1. Ecu — Όλο τα αναφερόμενα στην έκθεση ποσά εκφράζονται σε Ecu, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη. 

2. Λογιστυ<ή μονάδα 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, ως λογιστική μονάδα της Τράπεζας ορίζεται το Ecu που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαϊκές Κοινό

τητες (6λ. επίσης Χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Παράρτημα Ε, σημείωση Α). 

3. Στατιστικές τιμές μετατροττής 

Για την τήρηση των στατιστικών της στοιχείων σχετικά με τη χρηματοδοτική και τη δανειοληπτική της δραστηριότητα, η Τράπεζα χρησιμο

ποιεί κάθε τρίμηνο τις τιμές μετατροπής που ίσχυαν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου τριμήνου. Για το 1990, οι τιμές με

τατροπής ήσαν: 

Κώδικας Κατά το Κατά το Κατά το Κατά το 
ISO Γ) lo τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο 4ο τρίμηνο 

(σης 29.12.89) (στις 30.3. 90) {στις 29.6,90) (σης 28.9.90) 

1 Ecu = ECU 
Βελγικά φράγκα BEF 42,5920 42,3127 42,4030 42,4069 
Δανικές κορόνες DKK 7,88161 7,80600 7,84901 7,86245 
Γερμανικά μάρκα DEM 2,02412 2,04503 2,06360 2,05921 
Δραχμές GRD 188,287 196,997 201,717 203,369 
Πεσέτες ESP 131,059 131,005 126,690 128,914 
Γαλλικά φράγκα FRF 6,92042 6,87611 6,92785 6,89296 
Ιρλανδικές λίρες IEP 0,769128 0,764468 0,769586 0,767206 
Ιταλικές λιρέτες ITL 1517,55 1504,66 1513,86 1540,92 
Φράγκα Λουξεμβούργου LÖF 42,5920 42,3127 42,4030 42,4069 
Ολλανδικά φιορίνια NLG 2,28602 2,30366 2,32315 2,32177 
Εσκούδα PTE 179,030 180,712 181,195 183,137 
Λίρες στερλίνες GBP 0,742783 0,734460 0,708434 0,701761 
Δολάρια ΗΠΑ USD 1,19699 1,20687 1,23480 1,31545 
Ελβετικά φράγκα CHF 1,84277 1,80607 1,74848 1,70811 
Γιεν JPY 171,888 190,081 187,937 181,861 

(') Η Τράπεζα χρηαιμοποιεί τον κώδικα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) για τη συντομογραφική παρουσίαση των νομισμάτων. 

4. Λογιστικές τιμές μετατροττής 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται με βάση τις τιμές μετατροπής της 31ης Δεκεμβρίου του αντίστοιχου οικονομικού έτους. 

5. Δραστηριότητα στο εσωτερικό της Κοινότητας 

α) Στατιστικά στοιχεία: Η Τράπεζα χορηγεί ατομικά δάνεια, εγγυήσεις και συνολικά δάνεια. Τα συνολικά δάνεια συνομολογούνται με 

χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα οποία διαθέτουν το προϊόν τους για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Προκειμένου να δοθεί πληρέστερη εικόνα της δραστηριότητας της Τράπεζας στο εσωτερικό της Κοινότητας, τα στατιστικά στοιχεία της 

ετήσιας έκθεσης αφορούν, από το 1988: 

. αφενός, όπως και κατά το παρελθόν, τις υπογραφείσες χρηματοδοτικές συμβάσεις: ατομικά δάνεια (και, ενδεχόμενα, εγγυήσεις) και συ

νολικά δάνεια, 

. αφετέρου, τις χρηματοδοτήσεις που πραγματοποιήθηκαν: ατομικά δάνεια και χορηγηθείσες πιστώσεις από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνέχεια στα στατιστικά στοιχεία, οι συγκρίσεις με τις προηγούμενες περιόδους γίνονται με βάση τα ίδια 

κριτήρια. Για το λόγο αυτό, ορισμένα στοιχεία των ετήσιων εκθέσεων μετά το 1988 διαφέρουν από εκείνα των προηγούμενων εκθέσεων. 

β) Κοινοτικοί στόχοι: επειδή ορισμένα δάνεια στο εσωτερικό της Κοινότητας ανταποκρίνονται ταυτόχρονα σε περισσότερους του ενός 

κοινοτικούς στόχους, τα συνολικά ποσά των πινάκων που αναφέρονται σε διαφορετικούς στόχους δεν είναι αθροίσιμα. 

γ) Χώρες: κατά κανόνα, στους πίνακες που αφορούν τη δραστηριότητα της Τράπεζας στο εσωτερικό της Κοινότητας, τα κράτη παρουσιά

ζονται με αλφαβητική σειρά, με βάση την ονομασία κάθε κράτους στην εθνική του γλώσσα. Για τη συντομογραφική παρουσίαση των ονο

μάτων, χρησιμοποιείται ο κώδικας του ISO. 

δ) Λοιπές χορηγήσεις: παρεμβάσεις εξομοιούμενες με χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας. Τα έργα που εκτελούνται έξω από τα 

ευρωπαϊκά εδάφη των κρατών μελών, αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Κοινότητα, εξομοιούνται με τα έργα που εκτελούνται στο 

εσωτερικό της Κοινότητας. Το Συμβούλιο των Διοικητών μπορεί να επιτρέψει, κατά περίπτωση, τη χρηματοδότηση παρόμοιων έργων, δυ

νάμει του άρθρου 18, παράγραφος 1, εδάφιο δεύτερο του καταστατικού της Τράπεζας. Το άρθρο αυτό επιτρέπει επίσης τη χορήγηση δα

νείων σε χώρες εκτός Κοινότητας, στα πλαίσια ειδικών συμφωνιών και πρωτοκόλλων. 
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ε) Ίδιοι πόροι: το προϊόν του δανεισμού της από τις ετγορές κεφαλαίων συνιστά ουσιαστικά αυτό που η Τράπεζα αποκαλεί «ιδίους πό

ρους» της, στους οποίους περιλαμδάνονται επίσης τα ίδια κεφάλαιά της (καταβεβλημένο κεφάλαιο και αποδεματικά). Ο όρος «ίδιοι πό

ροι» υιοδετήθηκε για να γίνεται διάκριση μεταξύ των πόρων αυτών και των πόρων που η Τράπεζα διαχειρίζεται κατόπιν εντολής της Κοι

νότητας ή των κρατών μελών. Ενώ οι πράξεις της Τράπεζας από τους ιδίους της πόρους καταχωρούνται στον ισολογισμό της, οι πράξεις 

κατόπιν εντολής, οι οποίες αποτελούν επίσης αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητάς της, καταχωρούνται σε ένα λογαριασμό διαχείρι
σης καταπιστευδέντων κεφαλαίων που αποκαλείται «Ειδικό Τμήμα». 

6. Αναπροσαρμογές, αθροίσεις και στρογγυλοποιήσεις 

Λόγω στατιστικών αναπροσαρμογών, τα ποσά των προηγούμενων χρήσεων μπορούν να διαφέρουν ελαφρά από εκείνα που έχουν δη
μοσιευτεί προγενέστερα. 

Τα ποσά εκφράζονται σε τρέχουσες τιμές και με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η σωρευτική άθροισή τους σε μεγάλη περίοδο 

πρέπει να ερμηνεύεται με προσοχή. Πράγματι, τα στοιχεία των διάφορων ετών επηρεάζονται από τις σημειωθείσες διακυμάνσεις των τι
μών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Οι διαφορές που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη σύγκριση των συνολικών ποσών με τα αθροίσματα των επί μέρους ποσών οφεί
λονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

7. Αποπληθωριστής 

Ο αποπληθωριστής που εφαρμόζεται στη δραστηριότητα της Τράπεζας είναι 4,5 % για τη χρήση 1990. 

Συντομογραφίες και αρκπκόλεξα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο 

Κοινότητα ή ΕΟΚ = Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

= Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

= Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

= Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και Ακαΰάριστο Εθνικό Προϊόν 

= Ακαθάριστες Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου 

= Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός 

= Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

= Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

= Χρηματοδοτικό όργανο για το περιβάλλον 

= London International Financial Futures Exchange (Αγορά προθεσμιακών συναλλαγών του Λονδίνου) 

= Marché à terme d'instruments financiers (Αγορά προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών μέσων) 

= Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για την προστασία του περιβάλλοντος στη Μεσόγειο 

= Πρόγραμμα δράσης της Κοινότητας για την προστασία του περιβάλλοντος στη Μεσόγειο 
= Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

= Νέο Κοινοπκό Μέσο 

= Obligations assimilables du Trésor (Ομόλογα του γαλλικού κράτους) 

= Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Α νάπτυξης 

= Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη 

= μη σημαντικό στοιχείο 

— = άνευ αντικειμένου 

π.υ. = προς υπόμνηση 

Συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στους καταλόγους των χορηγήσεων 

Γαλλία 
Ιταλία 

Επιτροπή 
Συμβούλιο 
ΑΕΠ 
ΑΕΠΚ 
ΑΚΕ 
ΕΤΠΑ 
EE 
LIFE 
LIEFE 
MATIF 
METAP 
MEDSPA 
MME 
NKM 
OAT 
ΟΟΣΑ 
ΥΧΕ 

SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer Français 
AGIP : Azienda Generate Industria Petroli 
AUTOSTRADE : Concessioni e Costruzioni Autostrade 
BNL : Banca Nazionale del Lavoro 
Centrobanca : Banca Centrate di Credito Popolare 
CIS : Credito Industriale Sardo 
Crediop : Consorzio di Credito per te Opere Pubbliche 
Efibanca : Ente Finanziario Interbancario 
ENEL : Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 
ENI : Ente Nazionale Idrocarburi 
IOLE : Istituto dt Credito per H Lavoro italiano all'Estero 
IMI : Istituto Mobiliare Italiano 
Interbanca : Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo Termine 
IRFIS : Istituto Regionale per H Finanziamento alle Industrie In Sicilia 
IRI : Istituto per la Ricostruzione Industriale 
ISVEIMER : Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale 
Italgas : Società Italiana per II Gas 
Mediobanca : Banca di Credito Finanziario 
Mediocredito Centrate : istituto Centrale per a Credito a Medio Termine 
SIP : Società italiana per i'Esercizio delle Telecomunicazioni 
SNAM : Società Nazionale Metanodotti 
Venefondiarlo : Istituto di Credito Fondiario delle Venezie 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
100, Bd Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg 
Τηλ. 4379-1 — Τέλεξ 3530 bnkeu lu  
Τελεφάξ 43 77 04 

ή στα περιφερειακά της γραφεία 
Υπηρεσία Ιταλίας 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma  
Τηλ. 4719-1 — Τέλεξ 611130 bankeu Ι 
Τελεφάξ 487 34 38 

Γραφείο Αθήνας 
Λεωφόρος Αμαλίας, 12, GR-10557 Αθήνα 
Τηλ. 3220 773-4-5 — Τέλεξ 222126 bkeu gr  
Τελεφάξ 3220 776 

Γ ραφείο Αισσαβώνας 
Avenida da LIberdade, 144-156, 8?, Ρ-1200 Lisboa  
Τηλ. 342 89 89 ή 342 88 48 — Τέλεξ 15576 bnkeu ρ  
Τελεφάξ 347 04 87 

Γ ραφείο Λονδίνου 
68, Pall Mall — London SW1Y 5ES 
Τηλ. 071-839 3351 — Τέλεξ 919159 bankeu g 
Τελεφάξ 071-930 99 29 

Γ ραφείο Μαδρίτης 
Calle José Ortega y Gasset, 29 — E-28006 Madrid  
Τηλ. 431 13 40 — Τέλεξ 44670 bnkeu e, 
Τελεφάξ 431 13 83 

Γ ραφείο Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles  
Τηλ. 230 98 90 — Τελεξ 21721 bankeu b  
Τελεφάξ 230 58 27 

όπου διατίθενται και οι εξής εκδόσεις: 
Καταστατικό 
1991, 40 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT ) 

Ετήσιες εκθέσεις 
από το 1958 
(DE, EN, FR, IT, NL, από το 1972 στη δανική, από το 1980 στην ελληνική και από το 
1985 στην ισπανική και πορτογαλική γλώσσα) 

ΕΤΕ-Πληροφορίες 
Δελτίο πληροφοριών (περιοδικό) 
(DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT , NL, PT) 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 1990 
16 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Δάνεια για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
1990, 20 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Δυνατότητες Χρηματοδότησης στα πλαίσια της τέταρτης Σύμβασης του Αομέ 
1991, 20 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Δυνατότητες Χρηματοδότησης στα πλαίσια των Μεσογειακών Συμφωνιών 
1987, 16 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Η Προστασία του Περιβάλλοντος (Θεματική σειρά) 
1990, 8 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

ICD ερωτήσεις και απαντήσεις 
1986, 50 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT ) 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: βασικά στοιχεία (Φυλλάδιο) 
1991 (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκφράζει τις ευχαριστίες της στους επενδυτές που 
επέτρεψαν τη λήψη των φωτογραφιών που περιέχονται σ' αυτή την έκθεση. 

Τις φωτογραφίες έλαβαν: εξώφυλλο: The Image Bank (J. P. Pleuchot), σελ. 22: Photothèque  
SAPRR (P. Pettier) (1 ) — Schloß- und Stahlbau Mühlhausen GmbH (Thüringen) (2) — Con
gress Center Magdeburg GmbH (3) — Raymond Don (4), σελ. 92: Pêcheries de Nossi-Bé. 

Τυπώθηκε από τη: 
Saarbrücker Druckhaus der Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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