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H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ), το χρηματοπιστωτικό όργανο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δημιουργήθηκε 

από τη Συνθήκη της Ρώμης και ο ρόλος 

της επιβεβαιώθηκε από τη Συνθήκη για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καταστατικό 

της Τράπεζας είναι προσαρτημένο ως 

πρωτόκολλο στη Συνθήκη. 

Η ΕΤΕπ είναι αυτόνομο στα πλαίσια της 

Κοινότητας νομικό πρόσωπο δημόσιου δι

καίου και έχει ως μέλη τα κράτη μέλη της 

Κοινότητας. Τα κράτη αυτά έχουν αναλά

βει από κοινού το κεφάλαιό της. 

Ως κοινοτικό όργανο, η ΕΤΕπ προ

σαρμόζει διαρκώς τη δράση της στην εξέ

λιξη των κοινοτικών πολιτικών. Με αυτό 

τον τρόπο συμβάλλει στην οικοδόμηση 

της Ευρώπης, και ιδίως στην υλοποίηση 

της ενιαίας αγοράς, και εργάζεται υπέρ 

της ενίσχυσης της οικονομικής και κοινω

νικής συνοχής της Κοινότητας. 

Ως τραπεζικό ίδρυμα, συνεργάζεται στενά 

με την τραπεζική κοινότητα, τόσο για το 

δανεισμό της από τις αγορές κεφαλαίων, 

όσο και για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. 

Η ΕΤΕπ χορηγεί δάνεια κυρίως από 

πόρους που αντλεί με δανεισμό. Οι πόροι 

αυτοί, μαζί με τα ίδια κεφάλαιά της 

(καταβεβλημένο κεφάλαιο και αποθεμα

τικά), συνιστούν τους «ιδίους πόρους» 

της. 

Έξω από την Κοινότητα, η ΕΤΕπ χορηγεί 

ενισχύσεις από τους ιδίους πόρους της, 

καθώς επίσης, κατόπιν εντολής, ενισχύ

σεις από πόρους του προϋπολογισμού 

της Κοινότητας ή των κρατών μελών. 

Στο εσωτερικό της 

Κοινότητας 

Η ΕΤΕπ έχει ως κύρια αποστολή να συμ

βάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη της Κοι

νότητας κατά τρόπο απτό, μέσω της 

χρηματοδότησης επενδύσεων, τηρώντας 

ταυτόχρονα τους κανόνες μιας αυστηρής 

τραπεζικής διαχείρισης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατι

κού της, φροντίζει ιδιαίτερα «ώστε τα κε

φάλαιά της να χρησιμοποιούνται κατά 

τον πιο ορθολογικό τρόπο προς το συμ

φέρον της Κοινότητας». 

ΣΤΟΧΟΙ 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που ορίζουν 

οι Συνθήκες και λαμβανομένης υπόψη της 

εξέλιξης των κοινοτικών πολιτικών, οι επεν

δύσεις στων οποίων τη χρηματοδότηση 

μπορεί να συμβάλει η ΕΤΕπ πρέπει να 

προωθούν ένα ή περισσότερους από τους 

παρακάτω στόχους: 

— την οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο 

ευνοημένων περιοχών, 

— τη βελτίωση των υποδομών ευρωπαϊ

κού ενδιαφέροντος στους τομείς των με

ταφορών και των τηλεπικοινωνιών, 

— την προστασία του περιβάλλοντος και 

του πλαισίου ζωής, καθώς και τη διατή

ρηση της αρχιτεκτονικής και φυσικής 

κληρονομιάς, 

— τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, 

— την επίτευξη των κοινοτικών στόχων 

στον ενεργειακό τομέα, 

— την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνι

στικότητας της βιομηχανίας και την προώ

θηση της ολοκλήρωσής της σε κοινοτικό 

επίπεδο, 

— την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επι

χειρήσεων. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Τα δάνεια της ΕΤΕπ μπορούν να χο

ρηγηθούν τόσο σε δημόσιους, όσο και σε 

ιδιωτικούς φορείς, και αφορούν τους εξής 

οικονομικούς τομείς: 

— έργα υποδομής στους τομείς των επι

κοινωνιών, του περιβάλλοντος και της 

ενέργειας, 

— βιομηχανία, υπηρεσίες και γεωργία. 

Οι μεγάλου μεγέθους επενδύσεις χρημα

τοδοτούνται από την ΕΤΕπ με ατομικά 

δάνεια, τα οποία συνομολογούνται απευ

θείας, είτε με τον επενδυτή είτε με ένα με-

σολαβούντα χρηματοπιστωτικό φορέα. 

Οι επενδύσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους 

χρηματοδοτούνται συνήθως από την Τρά

πεζα μέσω συνολικών δανείων. 

Τα συνολικά δάνεια αποτελούν είδος 

προσωρινών ορίων πιστώσεων, τα οποία 

ανοίγει η ΕΤΕπ σε άλλες τράπεζες ή 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς, που πα

ρεμβαίνουν σε πανευρωπαϊκό, εθνικό ή 

περιφερειακό επίπεδο. Οι μεσολαβούντες 

αυτοί φορείς χρησιμοποιούν το προϊόν 

των συνολικών δανείων σύμφωνα με τα 

κριτήρια της ΕΤΕπ, για τη χρηματοδότηση 

παραγωγικών επενδύσεων, κυρίως μικρο

μεσαίων επιχειρήσεων, ή έργων υπο

δομής πραγματοποιούμενων από οργα

νισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως 

στους τομείς των επικοινωνιών και του 

περιβάλλοντος. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα δάνεια της 

ΕΤΕπ καλύπτουν μόνο ένα μέρος του κό

στους των έργων, συμπληρώνοντας τα ίδια 

κεφάλαια του δανειολήπτη και τους πό

ρους που προέρχονται από άλλες πηγές 

χρηματοδότησης. Το ύφος των δανείων της 

δεν μπορεί, συνήθως, να υπερβαίνει το 

50% του κόστους των επενδύσεων (ή. 

{') Το όριο αυτό αυξήθηκε για τις χρηματοδοτήσεις 
στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας που 
αποφασίστηκε στο Εδιμβούργο στο τέλος ταυ 1992  
(βλ. σελ. 13). 



H Τράπεζα διευκολύνει πη χρηματοδότηση 

επενδυτικών προγραμμάτων σε συνδυα

σμό με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών 

ταμείων και των λοιπών χρηματοδοτικών 

μέσων της Κοινότητας. Τα δάνεια της μπο

ρούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό 

με κρατικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών 

σχεδίων, που εκπονείται από τις υπηρε

σίες της ΕΤΕπ, εξετάζεται το οικονομικό 

τους ενδιαφέρον και η βιωσιμότητα των 

σχεδιαζόμενων επενδύσεων, καθώς επί

σης η συνάφεια τους με τους στόχους της 

κοινοτικής πολιτικής και η συμμόρφωσή 

τους με τις ισχύουσες διατάξεις σε θέμα

τα προστασίας του περιβάλλοντος και 

ανάθεσης των έργων. Επιπλέον, εξετά

ζονται η οικονομική κατάσταση των επεν

δυτών, οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές 

και οι προσφερόμενες εγγυήσεις. 

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ενός 

επενδυτικού σχεδίου και ύστερα από 

πρόταση της Διευθύνουσας Επιτροττής 

της ΕΤΕπ, το Διοικητικό Συμβούλιο απο

φασίζει σχετικά με τη χορήγηση του δα

νείου, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες του 

ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
Διάρκεια 

Η ΕΤΕπ χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια, 

των οποίων η ακριβής διάρκεια εξαρτάται 

από τη φύση και τη διάρκεια οικονομικής 

ζωής των χρηματοδοτούμενων έργων. Η 

διάρκεια των δανείων της κυμαίνεται 

συνήθως από 7 έως 12 χρόνια για τις βιο

μηχανικές επενδύσεις, ενώ μπορεί να 

φθάσει τα 20 ή και περισσότερα χρόνια 

για τα έργα υποδομής. 

Είναι δυνατόν να δοθεί περίοδος χάριτος, 

η οποία κυμαίνεται συνήθως από 2 έως 5  

χρόνια. 

Νομίσματα 

Τα δάνεια εκταμιεύονται στο άρτιο. 

Ανάλογα με τα διαθέσιμα της ΕΤΕπ και 

τις προτιμήσεις του δανειολήπτη, εκτα

μιεύονται: 

— σε ένα μόνο νόμισμα ή 

— υπό μορφή δέσμης διαφόρων νομι

σμάτων. 

Τα νομίσματα αυτά είναι τα νομίσματα των 

κρατών μελών, το Ecu και ορισμένα νομίσ

ματα που χρησιμοποιούνται στις διεθνείς 

συναλλαγές. 

Επιτόκια 

Χάρη στην άριστη πιστοληπτική της 

ικανότητα («ΑΑΑ»), η ΕΤΕπ μπορεί να δα

νείζεται με τους καλύτερους όρους που 

επικρατούν στην αγορά. 

Καθώς δεν επιδιώκει κέρδος, η ΕΤΕπ 

επαναχορηγεί τα κεφάλαια που αντλεί 

από την αγορά, με επιτόκια τα οποία, ανα

προσαρμοζόμενα διαρκώς, αντικατοπτρί

ζουν για κάθε νόμισμα το αγοραίο του κό

στος, αυξημένο κατά ένα μικρό περιθώριο 

που επιτρέπει στην Τράπεζα να καλύ

πτει τα λειτουργικά της έξοδα. 

Τα επιτόκια μπορούν να καθοριστούν είτε 

κατά την υπογραφή της δανειακής σύμ

βασης είτε κατά τις ημερομηνίες εκτα

μίευσης (σύμβαση ανοικτού επιτοκίου). Τα 

δάνεια χορηγούνται συνήθως με σταθερό 

επιτόκιο. Τα δάνεια πολύ μεγάλης διαρ

κείας μπορούν να χορηγηθούν με επιτόκιο 

αναθεωρήσιμο στο τέλος μιας προκαθο

ρισμένης χρονικής περιόδου (συνήθως 4  

έως 10 χρόνια). Τέλος, η ΕΤΕπ χορηγεί 

επίσης δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, εν

δεχομένως μετατρέψιμο σε σταθερό 

επιτόκιο. 

Τα επιτόκια καθορίζονται ομοιόμορφα για 

όλες τις χώρες και τους οικονομικούς το

μείς. Η Τράπεζα δεν παρέχει επιδοτήσεις 

επιτοκίου, αλλά υπάρχει η δυνατότητα 

επιδότησης των επιτοκίων των δανείων 

της από τρίτους. 

Έξω από την Κοινότητα 

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί επίσης επενδυτικά 

σχέδια έξω από την Κοινότητα, μετά από 

ειδική άδεια του Συμβουλίου των Διοι

κητών της. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται: 

— κατά περίπτωση, για τη χρηματο

δότηση ορισμένων επενδύσεων που πα

ρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

Κοινότητα — κυρίως επενδύσεων που 

αφορούν τις επικοινωνίες ή τον ενεργει

ακό εφοδιασμό, 

— συνολικά και μέχρις ενός ανώτατου 

ποσού, που καθορίζεται κατά χώρα ή 

κατά ομάδα χωρών, στα πλαίσια συμφω

νιών, συμβάσεων ή αποφάσεων που 

ρυθμίζουν τη χρηματοδοτική συνεργασία 

της Κοινότητας με τρίτες χώρες. 

Οσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, το 

πεδίο δραστηριότητας της ΕΤΕπ εκτεί

νεται: 

— στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής 

και του Ειρηνικού, που έχουν υπογράψει τη 

Σύμβαση του Λομέ (κράτη ΑΚΕ), καθώς και 

στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ), 

— στις χώρες: 

• της Μεσογείου, 

• της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 

• της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, 

που έχουν υπογράψει συμφωνίες συνερ

γασίας ή σύνδεσης με την Κοινότητα, 

— στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), 

για την περίοδο 1994-1995 (βλ. σελ. 22). 

Για τις χρηματοδοτήσεις αυτές εφαρμό

ζονται ειδικές ρυθμίσεις και οι όροι τους 

καθορίζονται από τις διάφορες συμφω

νίες οικονομικής συνεργασίας. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

To 1993, σε ένα δυσμενές Οικονομικό περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ

σεων αύξησε κατά 15 % τη χρηματοδοτική δραστηριότητά της, η οποία ανήλθε σε 19,6  

δισεκατομμύρια Ecu. Η Τράπεζα εξακολούθησε έτσι να συμβάλλει ενεργά στην 

προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στη μετάβαση της Κοινότητας προς την 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

Στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής της δραστηριότητας, η ΕΤΕπ δίνει μονίμως προ

τεραιότητα στην ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η προτεραιότητα αυτή μπορεί να συνοψιστεί σε ένα αριθμό: από το 1989,  

50 δισεκατομμύρια Eoa — τα 2/3 των χορηγήσεων της ΕΤΕπ στο εσωτερικό της Ευρω

παϊκής Ένωσης — διατέθηκαν από την Τράπεζα σε ζώνες περιφε

ρειακής ανάπτυξης, οι οποίες συγκεντρώνουν τα 2/5 του πληθυ

σμού της Ένωσης. Οι ενισχύσεις αυτές συνέβαλαν στην χρηματο

δότηση επενδύσεων συνολικού κόστους 146 δισεκατομμυρίων. Το 

1993, οι επενδύσεις που χρηματοδότησε η ΕΤΕπ αντιπροσώπευαν 

το 22% περίπου των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφα

λαίου στην Πορτογαλία και το 15 % στην Ελλάδα, την Ισπανία και 

την Ιρλανδία. 

Ωστόσο, αν και η δράση αυτή της ΕΤΕπ αποτελεί προέκταση της 

δράσης της κατά τα προηγούμενα χρόνια, το 1993 συντελέστηκαν 

μεταβολές, που αφορούσαν τόσο τη φύση όσο και την κλίμακά 

της. Η Τράπεζα ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση που της 

απηύθυναν οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, να εντείνει την 

υποστήριξή της στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτής της ετήσιας έκθεσης, δηλα

δή μέσα σε 16 μήνες, η ΕΤΕπ ενέκρινε στο πλαίσιο του «Χρηματο

δοτικού Μηχανισμού του Εδιμβούργου" χορηγήσεις άνω των 6  

δισεκατομμυρίων Ecu, με σκοπό την επιτάχυνση της χρηματο

δότησης έργων υποδομής στους τομείς των μεταφορών, των 

τηλεπικοινωνιών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα, έφερε σε αίσιο 

πέρας τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (το οποίο ιδρύεται τον 

Ιούνιο 1994), το οποίο έχει σκοπό την παροχή χρηματοδοτικών εγγυήσεων για τα 

μεγάλα έργα υποδομής και τις επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος, η 

Τράπεζα συμμετέχει στις εργασίες που διεξάγονται σε επίπεδο αντιπροσώπων των 

Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, για τον καθορισμό και τη χρηματοδότηση των 

μελλοντικών διευρωπαϊκών δικτύων. 

Παρά την πληθώρα των νέων καθηκόντων της, η ΕΤΕπ διατήρησε αμετάβλητο τον 

προσανατολισμό της, θέτοντας όπως πάντα στην υπηρεσία της Κοινότητας και των 

επενδυτών την ικανότητά της να κινητοποιεί σημαντικά κεφάλαια και να εντοπίζει 

επενδύσεις που είναι βιώσιμες από τεχνική άποψη, χρήσιμες για την οικονομία και 

χρηματοοικονομικά υγιείς. Η Τράπεζα θεωρεί, πράγματι, ότι μόνο σε αυτή τη βάση 

είναι δυνατόν να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης με 

προοπτικές διάρκειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικρότησε 

τρεις φορές την άποψη αυτή, καλώντας την ΕΤΕπ να διευρύνει τις αρμοδιότητές της 

για να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. 

Ο ρόλος της ΕΤΕπ διευρύνθηκε επίσης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τράπεζα επεξέ-

τεινε τη χρηματοδοτική δραστηριότητά της στις χώρες της ΕΖΕΣ, μεταξύ των οποίων 



Διευθύνουσα Επιτροπή: 
Corneille Brück, José de Oliveira Costa, Lucio /zzo, Sir Brian Unwin, 
Alain Prate, Wolfgang Roth, Hans Duborg (από αριστερά προς δεξιά). 

στις χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση σπην Κοινότητα, Επεξέτεινε επί

σης το πεδίο δραστηριότητάς της σε νέες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Έτσι, η ΕΤΕπ είναι πλέον σε θέση να 

στηρίζει τις κοινοτικές πολιτικές συνεργασίας και βοήθειας για την ανάπτυξη σε 

130 περίπου χώρες ανά τον κόσμο. Επιπλέον, προκειμένου να υποστηρίξει την 

ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, η Τράπεζα συμμετέχει ενεργά στην 

επέκταση της "Ανανεωμένης Μεσογειακής Πολι

τικής» στα Εδάφη της Γάζας και της δυτικής 

όχθης του Ιορδάνη. 

Με συνολικό υπόλοιπο χορηγήσεων ύψους 98  

δισεκατομμυρίων και με άριστη πιστοληπτική 

ικανότητα στις κεφαλαιαγορές όλου του κό

σμου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

διαθέτει σημαντικά περιθώρια δράσης και είναι 

σε θέση να προσφέρει ακόμη πολλά για την επί

τευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για 

να το επιτύχει, η Τράπεζα βασίζεται στον εξαι

ρετικό επαγγελματισμό και την αφοσίωση του 

προσωπικού της, που τα μέλη του προέρχονται 

από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Από τις σελίδες αυτές θα ήθελα να εκφράσω 

στο προσωπικό τις προσωπικές μου ευχαρι

στίες και τις ευχαριστίες των συναδέλφων μου 

της Διευθύνουσας Επιτροπής, για τα αποτελέσματα που επέτυχε και για την 

αφοσίωση του στην υττηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σύντομα θα διευ

ρυνθεί και της οποίας η ακτινοβολία γίνεται διαρκώς μεγαλύτερη. 

^ 

Sir Brian Unwin  
Πρόεδρος 
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H ΕΤΕπ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Ως χρηματοπιστωτικό όργανο της Ευρω

παϊκής Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Τράπε

ζα Επενδύσεων έχει αποστολή να συμ

βάλλει στην εφαρμογή των πολιτικών και 

των αποφάσεων που αποβλέπουν στην 

ισόρροπη ανάπτυξη, την ολοκλήρωση και 

την οικονομική και κοινωνική συνοχή του 

συνόλου των κρατών μελών. Προς το 

σκοπό αυτό, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί τρα

πεζικά μέσα για να διευκολύνει τη χρημα

τοδότηση επενδύσεων στο εσωτερικό της 

Κοινότητας. Παράλληλα, χρηματοδοτεί 

επενδυτικά σχέδια σε αυξανόμενο αριθμό 

τρίτων χωρών, με τις οποίες η Κοινότητα 

έχει συνάψει συμφωνίες οικονομικής και 

χρηματοδοτικής συνεργασίας. 

Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η 

ΕΤΕπ χορηγεί δάνεια από τους ιδίους 

πόρους της και εγγυήσεις (βλ. σημείωση 

5ε, σελ. 118). Πραγματοποιεί όμως επίσης, 

κυρίως σε χώρες εκτός Κοινότητας, χορη

γήσεις κατόπιν εντολής, από πόρους του 

προϋπολογισμού της Κοινότητας ή των 

κρατών μελών. Οι χορηγήσεις αυτές κα

ταχωρούνται εκτός ισολογισμού, στο Ει

δικό Τμήμα (βλ. σελ. 72). 

ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1993 

Οι σκοποί που υπηρετεί η ΕΤΕπ καθορί

ζονται από τις Συνθήκες και από τις διά

φορες αποφάσεις οικονομικής πολιτικής 

που έχουν λάβει τα Ευρωπαϊκά Συμβού

λια. 

Η πρόοδος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

και η ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς 

καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη των 

διευρωπαϊκών δικτύων υποδομής και των 

έργων προστασίας του περιβάλλοντος. 

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της οι

κονομικής και κοινωνικής συνοχής, της 

οποίας η περιφερειακή ανάπτυξη αποτε

λεί ουσιώδη συνιστώσα. 

Στο τέλος του 1992, το Ευρωπαϊκό Συμ

βούλιο ζήτησε από την ΕΤΕπ να συμβάλει 

στην εφαρμογή του προγράμματος για την 

προώθηση της ανάκαμψης της οικονομίας. 

Το ύφος της δανειοδοτικής διευκόλυνσης 

που δημιουργήθηκε στο Εδιμβούργο 

αυξήθηκε από 5 σε 8 δισεκατομμύρια, εκ 

των οποίων 7 δισεκατομμύρια προορίζο

νται για έργα υποδομής και 1 δισεκατομ

μύριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Η ΕΤΕπ κλήθηκε να στηρίξει τη διεύρυνση 

της πολιτικής της συνεργασίας της Κοι

νότητας με αυξανόμενο αριθμό τρίτων 

χωρών. 

Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ ανήλθαν το 1993 σε 19,6 δισεκατομμύρια Ecu. Από το ποσό 

αυτό, 17,7 δισεκατομμύρια χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας, για επενδύ

σεις συνολικού ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων, που αντιπροσώπευαν σχεδόν το 

5% των συνολικών επενδύσεων. Εκτός Κοινότητας, η Τράπεζα είναι πλέον παρούσα σε 

130 σχεδόν χώρες. 

Το 1993, η ΕΤΕπ χορήγησε συνολικά 7,8 δισεκατομμύρια για έργα που αποτελούν μέρος 

διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, ενώ οι χορηγήσεις 

της υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης του πλαισίου ζωής 

ανήλθαν σε 4,4 δισεκατομμύρια. 

Η ΕΤΕπ διαθέτει περισσότερα από τα 2/3 των χορηγήσεών της για επενδύσεις που 

συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη: 12,5 δισεκατομμύρια το 1993 και σχεδόν 50  

δισεκατομμύρια σε μια πενταετία, ιδίως στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα. 

Οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται σε στενό συντονισμό με τους δημοσιονομικούς μηχα

νισμούς της Κοινότητας. 

Η ΕΤΕπ έχει καίριο ρόλο όσον αφορά την ταχεία εφαρμογή του μηχανισμού του Εδιμ

βούργου. Οι δεσμεύσεις χρηματοδότησης που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του μηχα

νισμού αυτού ανέρχονταν στο τέλος του 1993 σε 4,6 δισεκατομμύρια, εξασφαλίζοντας 

μια ισχυρή χρηματοδοτική πηγή σε 100 περίπου επενδυτικά σχέδια ή προγράμματα 

μεγάλης κλίμακας σε 11 χώρες. Το 1994, οι MME που δημιουργούν θέσεις εργασίας θα 

μπορούν επιπλέον να λάβουν επιδοτούμενα δάνεια. Τέλος, συνεχίστηκαν οι διαδι

κασίες για τη δημιουργία ενός οργανισμού παροχής εγγυήσεων — του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Επενδύσεων. 

Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ αυξήθηκαν σημαντικά, ιδίως στη Μεσόγειο και στην Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη, φθάνοντας σε 1,9 δισεκατομμύριο. Στο εξής, η Τράπεζα ανα

πτύσσει επίσης δραστηριότητα στις χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής που 

έχουν υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με την Κοινότητα, καθώς και στις χώρες της 

ΕΖΕΣ. 
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Οικονομική χρήση 1993; Γενική επισκόπηση 

Το ύψος των χρηματοδοτικών συμβά
σεων ΤΓΟυ υπεγράφησαν το 1993  
ανήλθε συνολικά σε 19 611 εκατομ
μύρια ('), έναντι 17 033 εκατομμυρίων το 
1992, σημειώνοντας αύξηση κατά 15% σε 
τρέχουσες, όπως και σε πραγματικές 
τιμές (6λ. σημείωση 7, σελ. 119). Από το 
παραπάνω ποσό, 19 479 εκατομμύρια 
αφορούσαν δάνεια από τους ιδίους 
πόρους της Τράπεζας, 52 εκατομμύρια εγ
γυήσεις και 80 εκατομμύρια πράξεις από 
άλλους πόρους. 

Ύστερα από την εξέταση των επενδυτικών 
σχεδίων που υποβλήθηκαν για χρηματο
δότηση στην ΕΤΕπ, εγκρίθηκαν δεσμεύσεις 
χρηματοδότησης συνολικού ύψους 23 δι
σεκατομμυρίων. Οι εκταμιεύσεις δανείων 
από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 

(') Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, όλα τα ανα
φερόμενα στην παρούσα έκθεση ποσά είναι εκφρα
σμένα σε Ecu και έχουν στρογγυλοποιηθεί σε εκα
τομμύρια. 

ανήλθαν σε 15 818 εκατομμύρια, έναντι 
14 798 εκατομμυρίων το 1992. 

Από τα επικρατέστερα στοιχεία του έτους 
1993 ήταν η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή 
πρωτοβουλία, που αποφασίστηκε το 
Δεκέμβριο 1992 στο Εδιμβούργο και διευ
ρύνθηκε στη συνέχεια από τα Ευρωπαϊκά 
Συμβούλια της Κοπεγχάγης (Ιούνιος 1993)  
και των Βρυξελλών (Δεκέμβριος 1993). 

Πολυάριθμα νέα καθήκοντα ανατέθηκαν 
στην ΕΤΕπ: επιτάχυνση της χρηματο
δότησης επενδύσεων στο πλαίσιο του δα
νειοδοτικού μηχανισμού του Εδιμβούρ
γου, δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων και του χρηματοδοτικού 
μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομι
κού Χώρου, συμμετοχή, εάν χρειαστεί, 
στις αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων 
στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής, συμ
βολή στην εφαρμογή της νέας γενιάς 
των διαρθρωτικών ταμείων και, τέλος. 

διεύρυνση και ενίσχυση της δράσης της 
έξω από την Κοινότητα, κυρίως στην Ασία 
και τη Λατινική Αμερική, στην περιοχή της 
Μεσογείου και στην Κεντρική και Ανατολι
κή Ευρώπη. 

Η ΕΤΕπ άντλησε αττό τις κεφαλαιαγο
ρές πόρους συνολικού ύψους 14 224 εκα
τομμυρίων (έναντι 12 974 εκατομμυρίων 
το 1992), με μακροπρόθεσμο και μεσο
πρόθεσμο δανεισμό σταθερού επιτοκίου 
(90%) και κυμαινόμενου επιτοκίου (10%). 

Τα 4/5 σχεδόν των πόρων αυτών αντλή
θηκαν σε κοινοτικά νομίσματα. Το Ecu, το 
οποίο επί τέσσερα συνεχή έτη καταλάμ
βανε την πρώτη θέση μεταξύ των νομι
σμάτων δανεισμού της ΕΤΕπ, πέρασε 
στην έκτη θέση ύστερα από τη λίρα στερ
λίνα, την ιταλική λίρα, το γερμανικό 
μάρκο, το γαλλικό φράγκο και την ισπα
νική πεσέτα, αντιπροσωπεύοντας το 7%  
του συνόλου των αντληθέντων πόρων. 

Πίνακας 1 : Ύψος των συμβάσεων ττου υπογράφηκαν κατά 

Κατανομή κατά προέλευση πόρων 

το 1993 και κατά τις περιόδους 1989-1993 και 1973-1993 

και θέση επενδυτικού σχεδίου 
1993 1989-1993 1973-1993 

σε εκατομ. Ecu % σε εκατομ. Ecu % σε εκατομ. Ecu % 
Δάνεια από ιδίους πόρους και εγγυήσεις 19 531,6 99,6 76 968,4 99,2 137 889,7 94,3 
στο εσωτερικό της Κοινότητας 17 724,2 90,4 72 460,3 93,4 128 470,6 87,8 
από τα οποία: δάνεια 17672,6 90,1 72282,6 93,1 127596,1 87,2 

εγγυήσεις 51,5 — 177,8 0.2 874,5 0,6 
έξω από την Κοινότητα 1 807,4 9,2 4 508,1 5,8 9 419,1 6,4 

Χορηγήσεις από άλλους πόρους 79,8 0,4 653,7 0,8 8 365,1 5,7 
στο εσωτερικό της Κοινότητας — 141,1 0,2 6 399,1 4,4 
έξω από την Κοινότητα 0,4 512,6 0,7 1 966,0 1,3 

Γ ενικό σύνολο 19 511,4 100,0 77 622,1 100,0 146 254,8 100,0 
στο εσωτερικό της Κοινότητας 17 724,2 90,4 72 601,4 93,5 134 869,8 92,2 
έξω από την Κοινότητα 1 887,2 9,6 5 020,7 6,5 11 385,1 7,8 
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ο ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ 

Η προσωρινή δανειοδοτική διευκόλυνση, ύψους 5 δισεκατομμυ

ρίων Ecu, της οποίας την ταχεία σύσταση είχε ζητήσει το Ευ

ρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου το Δεκέμβριο 1992, με 

σκοπό να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση έργων υποδομής ώστε 

να προωθηθεί η οικονομική ανάκαμψη, ενισχύθηκε από τα Ευ

ρωπαϊκά Συμβούλια της Κοπεγχάγης (Ιούνιος 1993) και των 

Βρυξελλών (Οκτώβριος 1993). 

Το ύψος της διευκόλυνσης αυξήθηκε κατά 2 δισεκατομμύρια για 

έργα υποδομής και η διάρκειά της παρατάθηκε πέραν του 1994. 

Επιπλέον, η ΕΤΕπ θα μπορέσει μέσα στο 1994 να χορηγήσει 

1 δισεκατομμύριο, υπό μορφή συνολικών δανείων με επιτόκιο 

επιδοτούμενο από πόρους του κοινοτικού προϋπολογισμού, για 

την υποστήριξη επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
δημιουργούν θέσεις εργασίας. 

Οσον αφορά τα έργα υποδομής, ο δανειοδοτικός μηχανισμός 
του Εδιμβούργου θα μπορεί πλέον να συμβάλλει: 

— στη χρηματοδότηση επενδύσεων διευρωπαϊκών δικτύων 
στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέρ
γειας, καθώς και εξοπλισμού για τις μεταφορές και για την πα
ραγωγή ενέργειας, 

— στη χρηματοδότηση άλλων επενδύσεων, στους ίδιους τομείς 
(μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια), οι οποίες επιτρέπουν 
να βελτιωθεί η πρόσβαση των ενδιαφερόμενων περιοχών στα 
προαναφερθέντα διευρωπαϊκά δίκτυα. 

— στη χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα του περιβάλ
λοντος, συμπεριλαμβανομένων των έργων πολεοδομικής ανα
βάθμισης. 

Η ΕΤΕπ εφαρμόζει τα συνήθη κριτήριά της για την τεχνικοοικο
νομική αξιολόγηση των σχετικών επενδύσεων και χρησιμοποιεί 
τρόπους χρηματοδότησης κατά το δυνατόν καλύτερα προσαρ
μοσμένους στα χαρακτηριστικά των επενδυτικών σχεδίων και 
των επενδυτών, ιδίως σε όρους διάρκειας και περιόδου χάριτος. 
Ανάλογα με τις χρηματοδοτικές ανάγκες, η Τράπεζα εξουσι
οδοτήθηκε από το Συμβούλιο των Διοικητών της να αυξήσει το 
ανώτατο όριο των δανείων της σε σχέση με το συνολικό κόστος 
των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων (από 50% σε 75%, πράγ
μα που αυξάνει από 70% σε 90% το οριακό ποσοστό της συνο
λικής κοινοτικής χρηματοδότησης). 

Κατά τη διάρκεια του 1993, η ΕΤΕπ ενέκρινε τη χορήγηση συνο
λικού ποσού 4,6 δισεκατομμυρίων, από τα 5 δισεκατομμύρια 
που προβλέπονταν αρχικά, για τη χρηματοδότηση 81 επενδυ
τικών σχεδίων, τα οποία αντιπροσωπεύουν επενδύσεις συνολι
κού ύψους 35 περίπου δισεκατομμυρίων. Μέχρι το τέλος του 
χρόνου είχαν υπογραφεί δανειστικές συμβάσεις συνολικού 
ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων, για 47 επενδυτικά σχέδια σε 11  
χώρες. 

Τέλος, η ΕΤΕπ εξέτασε σχέδια στα οποία συμμετέχουν χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ή χώρες μέλη της ΕΖΕΣ 
και τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία ή τη συμπλήρωση 
διευρωπαϊκών δικτύων. Το 1993, η Τράπεζα χορήγησε για τέτοια 
σχέδια 350 εκατομμύρια. 

Χορηγήσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού του Εδιμβούργου το 1993 

(σε εκατομ. Ecu) 

Εγκριθέντο 

Υπογραφείσες δανειστικές συμβάσεις 

Τηλεπι-
ποσά Σύνολο Μεταφορές κοινωνίες Περιβάλλον Ενέργεια 

Βέλγιο 194,1 151,3 137,3 14,0 
Δανία 339,1 188,0 188,0 — — — 
Γερμανία 494,7 287,8 76,8 153,4 15,7 41,9 Ελλάς 166,5 86,5 66,2 — — 20,3 
Ισπανία 705,0 344,4 99,8 — 105,0 139,6 
Γαλλία 697,1 300,0 84,7 — 215,3 — 
Ιρλανδία 179,2 49,7 — — — 49,7 
Ιταλία 476,0 446,1 47,3 196,5 10,7 191,6 
Κάτω Χώρες 164,4 23,3 — — 23,3 — 
Πορτογαλία 212,7 186,2 15,3 76,3 8,1 86,5 
Ηνωμένο Βασίλειο 979,1 300,0 274,7 12,5 12,8 

Σύνολο 4 607,9 2 363,3 990,1 426,2 404,6 542,4 

13 



Ol χορηγήσεις για επενδύσεις στο εσω

τερικό της Κοινότητας ανήλθαν σε συ

νολικό ύψος 17 650 εκατομμυρίων (6λ. 

κατάλογο σελ. 87). Το αποτέλεσμα αυτό 

αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 9% σε ένα 

χρόνο. 

ΗΤράπεζαχρηματοδότησε επενδύσεις σε 

όλες τις χώρες μέλη της Κοινότητας, εκτός 

του Λουξεμβούργου. Η δραστηριότητά 

της αυξήθηκε σημαντικά στην Ισπανία, 

την Πορτογαλία, τη Γερμανία (ιδίως στα 

ανατολικά Länder) και, σε μικρότερο 

βαθμό, στις Κάτω Χώρες, την Ελλάδα, τη 

Δανία και την Ιρλανδία. 

Στις διάφορες αυτές χώρες, η ΕΤΕπ 

ανέλαβε το 1993 δεσμεύσεις χρηματο

δοτήσεων ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων 

στο πλαίσιο του δανειοδοτικού μηχανι

σμού του Εδιμβούργου. Από το ποσό 

αυτό, 2,4 δισεκατομμύρια αντιπροσω

πεύουν ήδη υπογραφείσες συμβάσεις 

δανείων για έργα υποδομής στους τομείς 

των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, 

της ενέργειας και του περιβάλλοντος. 

Η ΕΤΕπ υποστήριξε έτσι την οικονομική 

ανάπτυξη : 

— αφενός, εντείνοντας τη χρηματοδοτική 

της δραστηριότητα υπέρ των έργων που 

εντάσσονται σε σχέδια διευρωπαϊκών δι

κτύων: 7,8 δισεκατομμύρια χορηγήθηκαν 

το 1993 για επενδύσεις στους τομείς των 

μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της 

μεταφοράς ενέργειας, οι οποίες διευ

κολύνουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές 

και βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των 

περιφερειών της Κοινότητας, και ιδίως 

των λιγότερο ευνοημένων από αυτές, 

— αφετέρου, συνεχίζοντας τη δράση της 

υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης: 

ενισχύσεις συνολικού ύψους 12,5 δισεκα

τομμυρίων, που αντιπροσώπευαν σχεδόν 

το 75% του συνόλου των χορηγήσεων της 

Τράπεζας, κατευθύνθηκαν στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές, και ιδίως σε εκείνες 

που εμπίπτουν στις διαρθρωτικές δρά

σεις της Κοινότητας. 

Η ΕΤΕπ όμως χρηματοδοτεί επίσης επεν

δύσεις για την προστασία του περιβάλ

λοντος και τη βελτίωση του πλαισίου 

ζωής, καθώς και έργα με στόχο τη δια

φοροποίηση του ενεργειακού εφοδια

σμού της Κοινότητας και την καλύτερη δυ

νατή αξιοποίηση των πόρων της. 

Δραστηριότητα της ΕΤΕττ 

Ύψος υπογραφεισών συμβάσεων Ο 
(σε εκατομ. Ecu) 

1993: 19 611,4 1992: 17 032,5 
Ποσό % Ποσό % 
371,6 2,1 Βέλγιο 396,6 2,5 
875,5 4,9 Δανία 690,8 4,3 

2 096,6 11,8 Γ ερμανία 1 663,9 10,3 
511,1 2,9 Ελλάς 377,5 2,3 

4 005,1 22,6 Ισπανία 3 020,6 18,7 
2 205,5 12,4 Γαλλία 1 895,1 11,7 

388,2 2,2 Ιρλανδία 303,5 1,9 
3 362,0 19,0 Ιταλία 3 796,9 23,5 

— — Λουξεμβούργο 42,8 0,3 
379,7 2,1 Κάτω Χώρες 154,4 1,0 

1 488,8 8,4 Πορτογαλία 1 230,4 7,6 
1 929,1 10,9 Ηνωμένο Βασίλειο 2 407,2 14,9 

111,0 0,6 Λοιπές (ή 159,7 1.0 
17 724,2 100,0 Κοινότητα 16 139,7 100,0 

225,7 12,0 ΑΚΕ-ΥΧΕ 252,0 28,2 
680,5 36,1 Μεσόγειος 320,8 35,9 
882,0 46,7 ΧΚΑΕ 320,8 35,9 
99,0 5,2 ΑΛΑ — — 

1 887,2 100,0 Εκτός κοινότητας 893,6 100,0 

Γεωγραφική κατανομή 

(1993) 

GR ES 

AAA 

XKAE 

Μεσόγειος  

AKE-YXE 

FR 

Λοιπές 

(') Οι συντομογραφίες αναλύονται στη σελ. 119. 
(η Εργα κοινοτικού ενδιαφέροντος πραγματοποιούμενα εκτός των εδαφών 
των κρατών μελών (6λ. σημείωση 5δ, σελ. 118), 

14 



Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της υπέρ 

επενδύσεων στους παραγωγικούς τομείς, 

η ΕΤΕπ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην 

ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστι

κότητας της κοινοτικής βιομηχανίας και 

στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επι

χειρήσεων, οι οποίες έχουν πολύ σημα

ντικό ρόλο για την οικονομία και την 

απασχόληση, ιδίως σε περιφερειακό επί

πεδο. 

Εκτός Κοινότητας, οι χορηγήσεις της 

ΕΤΕπ στο πλαίσιο της κοινοτικής συνερ

γασίας με τρίτες χώρες ανήλθαν σε συνο

λικό ύψος 1 887 εκατομμυρίων (έναντι 893  

εκατομμυρίων το 1992), εκ των οποίων 

1 807 εκατομμύρια προέρχονταν από τους 

ιδίους πόρους της Τράπεζας και 80 εκα

τομμύρια από πόρους προϋπολογισμού 

(βλ. κατάλογο σελ. 96). 

Η σημαντική αυτή αύξηση είναι αποτέ

λεσμα της έναρξης της χρηματοδοτικής 

δραστηριότητας της ΕΤΕπ στην Ασία και 

τη Λατινική Αμερική, της δραστηριότητάς 

της στις χώρες της Κεντρικής και Ανατο

λικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) και, κυρίως, των 

χορηγήσεών της στις νότιες μεσογειακές 

χώρες, όπου η δραστηριότητά της στο 

πλαίσιο των χρηματοδοτικών πρωτο

κόλλων συμπληρώθηκε με δάνεια εκτός 

πρωτοκόλλων, στο πλαίσιο της Ανανε

ωμένης Μεσογειακής Πολιτικής. Παράλ

ληλα, η Τράπεζα εξακολούθησε να παρέ

χει ενισχύσεις στις χώρες της Αφρικής, πης 

Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και 

στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ). 

Σε όλους τους παραπάνω τομείς, η 

δραστηριότητα της ΕΤΕπ σημείωσε ση

μαντική πρόοδο, αντικατοπτρίζοντας τη 

θέληση της Τράπεζας να συμβάλει στην 

επίτευξη των στόχων και στην εφαρμογή 

των αποφάσεων που αφορούν το μέλλον 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την 

ικανότητά της να προσφέρει όρους 

χρηματοδότησης προσαρμοσμένους στις 

ανάγκες των επενδυτών. 

Ύψος υπογραφεισών συμβάσεων από το 1973 έως το 1993 

(τρέχουσες τιμές σε εκατομ. Ecu) 

20 000 

15 000 

ι Ο 000 

5 000 

jauMl.lJ 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 8.3 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

J Έξω από την Κοινότητα 

^ Στο εσωτερικό της Κοινότητας 
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Οικονομικό περιβάλλον 

1993: ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Το 1993, η παγκόσμια οικονομία πα

ρουσίασε και πάλι μέτριο ρυθμό ανά

πτυξης, της τάξης του 1,5%, όπως και το 

1992 ('). 

Η οικονομική ύφεση που πλήττει την Ευ

ρώπη, τόσο την Κοινότητα όσο και τις 

χώρες της ΕΖΕΣ, και η έντονη επιβράδυν

ση της οικονομικής δραστηριότητας στην 

Ιαπωνία εδώ και μια διετία (ρυθμός 

αύξησης 0,1% το 1993) δεν μπόρεσαν να 

αντισταθμιστούν από την οικονομική ανά

καμψη που σημειώθηκε στις Ηνωμένες 

Πολιτείες (3%) ούτε από τις καλές επι

δόσεις ορισμένων νέων βιομηχανικών 

χωρών. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, οι διεθνείς 

εμπορικές ανταλλαγές επιβραδύνθηκαν 

σαφώς σε σχέση με το 1992. 

Στο εσωτερικό της Κοινότητας, το έτος 

1993 χαρακτηρίστηκε από οικονομική 

ύφεση, άνοδο της ανεργίας και επιδεί

νωση των δημόσιων οικονομικών. 

ΑΕγχΠ, πληθωρισμός, ΑΕΠΚ, απασχόληση 

(ετήσιες μεταβολές) 

τ 1 1 1 Γ 
Ef 88 » 93 91 92 93 

— ΑΕγχΠ 
— Απασχόληση 

πηκε σε ύφεση KCXL, για πρώτη φορά από 

το 1975, το ΑΕγχΠ στην Κοινότητα μειώθη

κε κατά σχεδόν μισή εκατοστιαία μονάδα 

(- 0,3%). 

Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστη

ριότητας παρατηρήθηκε σε όλες τις 

χώρες, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, 

που γνώρισε την ανάκαμψη ύστερα από 

μια δύσκολη τριετία. Στην Ιρλανδία και, σε 

μικρότερο βαθμό, στη Δανία, τις Κάτω 

Χώρες και το Λουξεμβούργο, το ΑΕγχΠ 

εξακολούθησε να αυξάνεται, αλλά με βρα

δύτερο ρυθμό από ό,τι τον προηγούμενο 

χρόνο. Αντίθετα, στις υπόλοιπες χώρες το 

ΑΕγχΠ σημείωσε πτώση, της τάξης του 

0,6% στην Ιταλία και τη Γαλλία, και περισ

σότερο από 1% στο Βέλγιο, την Ισπανία, 

την Πορτογαλία, καθώς και στη Γερμανία 

(—1,2% και μάλιστα —1,9% στη δυτική 

Γερμανία), η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη 

αφενός με τη μείωση των εξαγωγών της 

και αφετέρου με τις οικονομικές συνέπειες 

της ενοποίησης, που επέφερε αύξηση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος. 

Στις περισσότερες χώρες η ζήτηση επι

βραδύνθηκε, λόγω της ανόδου της ανερ

γίας, της απώλειας εμπιστοσύνης και των 

ΑΕγχΠ/ΑΕΠ 
διεθνείς συγκρίσεις 

(ετήσιες μεταβολές) 

-| 1 1 1 1 Γ 
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

ΕΚ ΗΠΑ Ιαπωνία 

Χώρες ΟΟΣΑ 

Ωστόσο, παράλληλα σημειώθηκε επι

βράδυνση του ρυθμού αύξησης των 

τιμών, τάση μείωσης των επιτοκίων, που 

γενικεύτηκε στη διάρκεια του δεύτερου 

εξαμήνου, και, σε ορισμένες χώρες, σχετι

κή βελτίωση της κατάστασης των επι

χειρήσεων. 

Η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, 

που παρατηρείται από το 1989, μετατρά-

[ή Τα στατιστικά στοιχεία για τα μακροοικονομικά 
μεγέθη που υπάρχουν σ' αυτό το κεφάλαιο έχουν λη
φθεί από τον προϋπολογισμό 1993-1994, που δημο
σιεύτηκε από την Επιτροπή στο τέλος του 1993 και 
ενημερώθηκε στο τέλος Μαρτίου 1994. Τα στοιχεία 
αυτά είναι ακόμη προσωρινά. Τα ποσοστά αύξησης 
των διαφόρων οικονομικών μεγεθών εκφράζονται κατ' 
όγκο και ο πληθωρισμός υπολογίζεται με βάση το 
δείκτη τιμών καταναλωτή. 

Τ α σχετικά με τη Γ ερμανία στοιχεία λαμβάνουν υπόψη 
τα νέα γερμανικά Länder από το 1992, και από το 1991  
όσα αφορούν το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών. 

συχνά υπερβολικά υψηλών επιτοκίων. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, οι συνολικές 

επενδύσεις στην Κοινότητα — υπολογιζό

μενες με βάση τις ΑΕΠΚ —, οι οποίες είχαν 

παραμείνει στάσιμες το 1991 και το 1992,  

μειώθηκαν σε πραγματικούς όρους κατά 

— 4,7%. Μείωση της τάξης αυτής έχει να 

σημειωθεί από το 1981 ή, παλαιότερα, 

το 1975. 
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"Ετσι, το 1993, το ποσοστό των ΑΕΠΚ σε 

σχέση με το ΑΕγχΠ ανήλθε μόλις σε 19%,  

έναντι 20% την τελευταία δεκαετία — πο

σοστού ήδη σχετικά χαμηλού. 

Οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξο

πλισμό γνώρισαν ιδιαίτερα μεγάλη 

κάμψη: η συρρίκνωση που είχε ήδη ση

μειωθεί το 1991 και το 1992, έγινε εντονό

τερη το 1993 (—8,5%). Με εξαίρεση το 

Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι επενδύσεις 

άρχισαν να ανακάμπτουν (+ 2,3%), τη 

Δανία, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, 

η κατάσταση επιδεινώθηκε παντού, και 

ιδίως στην Ισπανία (—16,6%), την Ιταλία 

ΑΕγχΠ  
1990-1993 

(ποσοστά αύξησης) 

Εμπορικά ισοζύγια fob/fob:  

διεθνείς συγκρίσεις 

(ως % του ΑΕγχΠ) 

BE DK D E GR E S FR IE IT LU NL PI GB ΕΚ  

• l990 Qwi BÌI992 β "'Τ 

(— 13%), τη Γερμανία (— 11,3%), το Βέλγιο 

(—11%) και τη Γαλλία (7,2%). 

Οι ελπίδες που εκφράστηκαν το 1992 για 

ανάκαμψη των επενδύσεων στον τομέα 

των κατασκευών δεν επιβεβαιώθηκαν και 

εκτιμάται ότι υπήρξε κάμψη της τάξης του 

1,3%. 

Το 1993 σημειώθηκε επίσης έντονη πτώση 

της κατανάλωσης των νοικοκυριών, 

οφειλόμενη σε μεγάλο βαθμό στην επι

δείνωση της κατάστασης της απασχό

λησης για τρίτο συνεχή χρόνο (—2%) και 

στη διαρκή αύξηση του αριθμού των 

ανέργων, που ήδη αντιπροσωπεύουν το 

10,6% του ενεργού πληθυσμού. Το «πά

γωμα» των πραγματικών αποδοχών 

καθώς και η αύξηση των φόρων και των 

κοινωνικών εισφορών επιβάρυναν επίσης 

την κατανάλωση. 

Η επιδείνωση της κατάστασης της οικο

νομίας έπληξε επίσης τα δημόσια οικονο

μικά και τα δημοσιονομικά ελλείμματα 

διογκώθηκαν, φθάνοντας στο 6,1% του 

ΑΕγχΠ της Κοινότητας (έναντι 5% το 1992). 

Ωστόσο, παρά τις νομισματικές κρίσεις 

του πρώτου εξαμήνου του 1993 και τις 

δημοσιονομικές ανισορροπίες, η πτωτική 

πορεία του πληθωρισμού συνεχίστηκε, 

υποβοηθούμενη από την πτώση των 

τιμών των πρώτων υλών, και ιδίως του 

πετρελαίου: η αύξηση των τιμών το 1993  

ήταν της τάξης του 3,7%, έναντι 4,6% το 

1992. Η υποχώρηση αυτή διευκόλυνε τη 

σταδιακή μείωση των μακροπρόθεσμων 

και βραχυπρόθεσμων επιτοκίων σε όλα 

σχεδόν τα κράτη μέλη. 

Τέλος, η πτώση του ρυθμού των εισαγω

γών, απόρροια της επιβράδυνσης της 

Ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών 

1990-1993 

(σε σχέση με το ΑΕγχΠ) 

Τ 

-Η 1 Η -I 1 h 
ΒΕ DK DE GR ES FR IE IT NL PI OB EK 

I I 1990 • 1991 1992 1993 

οικονομίας, αντικατοπτρίστηκε στα ισοζύ

για εξωτερικών συναλλαγών της Κοι

νότητας, που βελτιώθηκαν και επανήλθαν 

σε ισορροπία: 0,7% του ΑΕγχΠ το εμπο

ρικό ισοζύγιο και 0,1% το ισοζύγιο τρεχου

σών συναλλαγών. 

17 



Κοινοτικό πλαίσιο 

1993: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ 
Το 1993 χαρακτηρίστηκε από οίκονορίκή 

ύφεση, άνοδο της ανεργίας και μια σειρά 

νομισματικών κρίσεων, αλλά επίσης από 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

την εφαρμογή των αποφάσεων για την 

προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης, 

την έναρξη της διαδικασίας διεύρυνσης 

της Ένωσης και την περάτωση των δια

πραγματεύσεων της GATT, Έτσι, το 1994  

γεννήθηκε κάτω από τον αστερισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δεύτερης φάσης 

της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

(ΟΝΈ) και της εγκαθίδρυσης του Ευρωπαϊ

κού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις επτά 

χώρες μέλη της ΈΖΈΣ. 

Το 1993, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε

ων διεύρυνε επανειλημμένα το ρόλο της 

ως χρηματοπιστωτικού οργάνου της Κοι

νότητας, προκειμένου να υποστηρίξει την 

οικονομική ανάκαμψη και να συμβάλει 

στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινω

νικής συνοχής. Παράλληλα, διεύρυνε το 

γεωγραφικό πεδίο των δραστηριοτήτων 

της, που στο εξής καλύπτει 130 περίπου 

χώρες ανά τον κόσμο. 

Τόσο στο εσωτερικό όσο και εκτός Κοι

νότητας, η ΕΤΕπ υπηρετεί με την εμπειρία 

της και τον επαγγελματισμό της τις πολι

τικές και τις αποφάσεις της Κοινότητας. Με 

τη δράση της συμβάλει στην πραγματο

ποίηση επενδύσεων που παρουσιάζουν 

οικονομικό ενδιαφέρον, εξασφαλίζουν 

ισόρροπη ανάπτυξη και συντελούν στη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όχι 

μόνο για το σήμερα, αλλά και, περισσό

τερο ακόμη, για το αύριο. 

Κατά το 1993, η ΕΤΕπ προσπάθησε να 

ανταποκριθεί κατά το δυνατόν ταχύτερα 

και αποτελεσματικότερα στα καθήκοντα 

που της ανατέθηκαν από την Κοινότητα, 

και ιδίως από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούρ

γου (12 Δεκεμβρίου 1992), κάλεσε την 

ΕΤΕπ να εντείνει τη δράση της υπέρ της 

οικονομικής ανάκαμψης και εξέδωσε δύο 

συμπεράσματα που την ενδιέφεραν 

άμεσα. 

— Το πρώτο αφορά τη δημιουργία του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), που έχει σκοπό να διευκολύνει, 

μέσω της παροχής εγγυήσεων, τη χρημα

τοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων και 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Στο τέλος Μαρτίου 1993, μια διακυβερνη

τική συνδιάσκεψη ενέκρινε, ύστερα από 

γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου

λίου, μια πράξη τροποποίησης του Πρω

τοκόλλου περί του Καταστατικού της 

ΕΤΕπ, με την οποία το Συμβούλιο των 

Διοικητών της Τράπεζας εξουσιοδοτείται 

να δημιουργήσει το ΕΤΑΕ. Η πράξη αυτή 

επικυρώθηκε από τα κράτη μέλη, γεγονός 

που επιτρέπει στο Συμβούλιο των 

Διοικητών της ΕΤΕπ να αποφασίσει την 

ίδρυση του ΕΤΑΕ. Κατά τη διάρκεια του 

1993, η ΕΤΕπ δημιούργησε τις απαραίτη

τες δομές για την έναρξη λειτουργίας του 

Ταμείου (βλ. ένθετο σελ. 20). 

— Το δεύτερο συμπέρασμα αφορά τη 

δημιουργία ενός δανειοδοτικού μηχα

νισμού, προικοδοτούμενου με 5 δισεκα

τομμύρια Ecu, με σκοπό τη στήριξη της 

οικονομικής ανάπτυξης μέσω της επι

τάχυνσης της χρηματοδότησης έργων 

υποδομής, και ιδίως όσων συνδέονται με 

τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Τα πρώτα δάνεια 

εγκρίθηκαν ήδη το Φεβρουάριο 1993 και, 

μέχρι το τέλος του έτους, είχαν αναληφθεί 

δεσμεύσεις χρηματοδότησης ύψους 4,6  

δισεκατομμυρίων (βλ. ένθετο σελ. 13). 

Εχοντας επίγνωση της ανάγκης παροχής 

ακόμη μεγαλύτερης υποστήριξης στην οι

κονομική δραστηριότητα και διαπιστώ

νοντας την ταχεία εφαρμογή του μηχα

νισμού αυτού, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

της Κοπεγχάγης. (21 και 22 Ιουνίου 1993),  

αποφάσισε να αυξήσει κατά 2 δισεκατομ

μύρια το ποσό που προορίζεται για έργα 

υποδομής και να παρατείνει τη διάρκεια 

ζωής του μηχανισμού πέρα από το 1994.  

Αποφάσισε, επίσης, την παροχή επι

δότησης επιτοκίου από πόρους του κοι

νοτικού προϋπολογισμού, για δάνεια της 

ΕΤΕπ μέχρι συνολικού ύψους 1 δισεκα

τομμυρίου, με σκοπό τη τόνωση της επεν

δυτικής δραστηριότητας των μικρομε

σαίων επιχειρήσεων. 

Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 

Βρυξελλών (29 Οκτωβρίου) αποδέχτηκε 

την πρόταση της ΕΤΕπ για διεύρυνση των 

κριτηρίων παρέμβασής της στο πλαίσιο 

του μηχανισμού αυτού, ώστε να περιλά

βουν τη χρηματοδότηση ταχύτερα πραγ

ματοποιούμενων επενδύσεων, που αφο

ρούν τον εξοπλισμό του τομέα των μετα

φορών, την παραγωγή ενέργειας και την 

πολεοδομική αναβάθμιση. 

Ύστερα από την έναρξη ισχύος της Συν

θήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση, την 1η 

Νοεμβρίου 1993, το πρώτο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Ενωσης συνήλθε στις 

Βρυξέλλες στις 10 και 11 Δεκεμβρίου. Υπό 

το φως του Λευκού Βιβλίου για την ανά

πτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 

απασχόληση, που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Συμβούλιο αυτό υιοθέτησε 

κυρίως ένα πρόγραμμα βραχυπρόθε

σμων και μεσοπρόθεσμων ενεργειών με 

στόχο τη δραστική μείωση του αριθμού 

των ανέργων. 

Πολλά από τα συμπεράσματα του Ευρω

παϊκού Συμβουλίου, σχετικά με τις «συ

γκεκριμένες συνοδευτικές δράσεις που 

πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο Κοι

νότητας», ενδιαφέρουν άμεσα την ΕΤΕπ, 

η οποία συμβάλλει εποικοδομητικά στην 

υλοποίησή τους. 

18 



Ol εν λόγω δράσεις αφορούν κατ' αρχάς 

τα διευρωτταϊκά δίκτυα στους τομείς 

των μεταφορών και της ενέργειας, και 

την προστασία του περιβάλλοντος. Το 

Συμβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη να 

συνεχιστεί η κατάρτιση κατευθυντήριων 

σχεδίων σε ευρωπα'ίκό επίπεδο, ώστε να 

εντοπιστούν επενδυτικά σχέδια κοινού εν

διαφέροντος και να αναληφθούν αντί

στοιχα εθνικά προγράμματα επενδύσεων. 

Προς το σκοπό αυτό, αποφασίστηκε ότι η 

Επιτροπή θα αναλάβει καθήκοντα πα

ρακίνησης και συντονισμού, επικουρού

μενη από ομάδα προσωπικών αντι

προσώπων των Αρχηγών Κρατών και Κυ

βερνήσεων. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο ζήτησε να εκπονηθεί έκθεση 

σχετικά με τις υποδομές στον τομέα της 

πληροφόρησης (δίκτυα ευρείας ζώνης, 

υττηρεσίες πολλαπλών μέσων κ.λπ.), 

βάσει της οποίας θα θεσπιστεί λειτουργι

κό πρόγραμμα δράσης. 

Σε προέκταση της δραστηριότητας της 

των τελευταίων χρόνων, η ΕΤΕπ είναι 

άμεσα εμπλεκόμενη στη μελλοντική 

χρηματοδότηση των δικτύων αυτών και 

συμμετέχει στις σχετικές εργασίες. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι κατά 

τα επόμενα 6 χρόνια: 

— από τον κοινοτικό προϋπολογισμό θα 

χορηγηθούν περίπου 5 δισεκατ. Eou ετη

σίως, προερχόμενα από τη γραμμή του 

προϋπολογισμού «Δίκτυα», τα διαρθρωτι

κά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και τις πι

στώσεις «έρευνα και ανάπτυξη», 

— η Ευρωπα'ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτή

των της, και το Ευρωπα'ϊκό Ταμείο Επεν

δύσεων θα συμβάλουν με 7 δισεκατομ

μύρια Ecu κατ' έτος, υπό μορφή δανείων 

και εγγυήσεων. 

Εν ανάγκη, θα δοθεί συμπληρωματική 

χρηματοδότηση, ώστε να διασφαλιστεί 

ότι τα σχέδια που έχουν προτεραιότητα 

δεν θα προσκρούσουν σε χρηματοδοτικά 

εμπόδια που θα έθεταν εν αμφιβόλω την 

υλοποίησή τους. 

Η χρηματοδοτική δραστηριότητα της 

ΕΤΕπ στον τομέα αυτό αυξήθηκε από 3,2  

δισεκατομμύρια το 1988 σε 7,8 δισεκατομ

μύρια το 1993, και θα συνεχίσει αναμφί

βολα την ανοδική της πορεία, υπέρ υγιών 

επενδύσεων, που παρουσιάζουν αναμ

φισβήτητο οικονομικό ενδιαφέρον και 

συμβάλλουν στη σταθερή ανάπτυξη της 

Ένωσης. 

Η δηλωμένη αυτή επιθυμία, να προωθη

θεί η ανάκαμψη της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης βοηθώντας την οικονομία 

να προσαρμοστεί στις ανάγκες του 21ου 

αιώνα, προϋποθέτει συντονισμένη προ

σπάθεια υπέρ της ισόρροττης ανάπτυξης 

των περιφερειών της Κοινότητας 

Παράλληλα με την ενίσχυση των δράσε

ων που χρηματοδοτούνται από τον κοι

νοτικό προϋπολογισμό και σε στενό συ

ντονισμό με αυτές, η υποστήριξη της πε

ριφερειακής ανάπτυξης παραμένει κύρια 

προτεραιότητα της ΕΤΕπ, σύμφωνα με 

την αποστολή που της έχει ανατεθεί από 

τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Πρωτόκολλο περί Συνοχής και νέο άρθρο 

198Ε, το οποίο καθορίζει τα καθήκοντα της 

Τράπεζας αντικαθιστώντας και συμπλη

ρώνοντας το άρθρο 130 της Συνθήκης της 

Ρώμης). 

Η ΕΤΕπ, της οποίας οι χορηγήσεις στις λι

γότερο αναπτυγμένες περιοχές έχουν 

ανέλθει συνολικά σε 47 δισεκατομμύρια 

κατά την περίοδο 1989-1993, συμμετέχει 

ενεργά στην εφαρμογή των κοινοτικών 

προγραμμάτων στο τομέα αυτό. 

Σε συνέχεια των αποφάσεων που λή

φθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

του Εδιμβούργου σχετικά με τις δημοσιο

νομικές προοπτικές, και ύστερα από γνω

μοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

το Συμβούλιο ενέκρινε στις 20 Ιουλίου 1993  

τους κανονισμούς για τη δράση των διαρ

θρωτικών ταμείων κατά την περίοδο 1994- 

1999. Τα ταμεία αυτά προικοδοτούνται με 

συνολικό ποσό 141,5 δισεκατομμυρίων, 

από τα οποία 96 δισεκατομμύρια προορί

ζονται αποκλειστικά για τις περιοχές με 

αναπτυξιακή υστέρηση («περιοχές του 

στόχου 1»). 

Σε αυτά προστίθεται η προικοδότηση του 

Ταμείου Συνοχής με 15,2 δισεκατομμύρια 

για την περίοδο 1993-1999, με σκοπό την 

υποστήριξη επενδύσεων στους τομείς του 

περιβάλλοντος και των μεταφορών σε 4  

χώρες (Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιρλανδία και 

Ισπανία). 

Οπως και κατά την πρώτη φάση προ

γραμματισμού των διαρθρωτικών τα

μείων, η ΕΤΕπ θα προσπαθήσει να μεγι

στοποιήσει την αποτελεσματικότητα των 

κοινοτικών παρεμβάσεων, μέσω του 

καλύτερου δυνατού συνδυασμού των 

δανείων της με τις επιχορηγήσεις. Στην 

περίπτωση του Ταμείου Συνοχής, η Τρά

πεζα θα συμμετέχει επίσης, όποτε είναι 

σκόπιμο, στην αξιολόγηση επενδυτικών 

σχεδίων. 

Τέλος, όσον αφορά πάντοτε τις περιοχές 

προτεραιότητας (Ελλάδα, Νήσο Ιρλανδία, 

Πορτογαλία, λιγότερο ανεπτυγμένες πε

ριοχές της Ισπανίας), οι έξι χώρες που 

υπέγραψαν τη Συμφωνία για τον Ευρω

παϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) δημιούρ

γησαν ένα μηχανισμό παροχής χρηματο

δοτικής αρωγής, ο οποίος περιλαμβάνει 

επιχορηγήσεις ύψους 500 εκατομμυρίων 

και επιδοτήσεις επιτοκίου κατά 2% επί δα

νείων της ΕΤΕπ συνολικού ύψους 1,5 δι

σεκατομμυρίου, χορηγούμενων για επεν

δύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, 

των μεταφορών, της παιδείας, της επαγ

γελματικής κατάρτισης και για επενδυτι

κά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο 

μηχανισμός αυτός, του οποίου η διαχεί

ριση ανατέθηκε στην ΕΤΕπ, τέθηκε σε λει

τουργία στις 28 Φεβρουαρίου 1994. 
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TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΑΕ) 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), το οποίο πρόκειται 
να τεθεί σε λειτουργία το 1994, διευκολύνει, μέσω της παροχής 
εγγυήσεων, την εκτέλεση μεγάλων έργων υποδομής, ιδίως στο 

πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων, και την πραγματοποίηση 
επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Σε συνέχεια απόφασης που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Εδιμβούργου, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πρω
τοβουλίας, και με βάση τις εργασίες που διεξήγε ομάδα εργασίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ, μια διακυβερνητική συν
διάσκεψη που συνήλθε στις 25 Μαρτίου 1993, ενέκρινε, ύστερα 
από θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια 
πράξη τροποποίησης του Πρωτοκόλλου περί του Καταστατικού 
της ΕΤΕπ. Η πράξη αυτή, με την οποία εξουσιοδοτείται το Συμ
βούλιο των Διοικητών της Τράπεζας να δημιουργήσει ένα Ευ
ρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, υπεβλήθη στα κράτη μέλη προς 
επικύρωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες κάθε κράτους. Η διαδι
κασία αυτή ολοκληρώθηκε με την κατάθεση του τελευταίου εγ
γράφου επικύρωσης, στις 29 Απριλίου 1994, γεγονός που επιτρέ
πει στο Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ να αποφασίσει τη 
δημιουργία του Ταμείου. 

Το ΕΤΑΕ θα είναι αυτόνομο. Θα έχει ιδία νομική προσωπικότητα 
και οι λογαριασμοί του θα τηρούνται χωριστά από τους λογα

ριασμούς της ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ θα διαχειρίζεται τις τρέχουσες 
δραστηριότητες του Ταμείου, στο πλαίσιο μια Σύμβασης Συνερ
γασίας. 

Το αρχικό εγκεκριμένο κεφάλαιο του Ταμείου θα ανέρχεται σε 
2 δισεκατομμύρια Ecu και θα αναληφθεί από την ΕΤΕπ, την 
Επιτροπή και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η ΕΤΕπ θα χρημα
τοδοτήσει το μερίδιό της από τα ετήσια πλεονάσματά της. 

Το ΕΤΑΕ θα λειτουργεί με τραπεζικά κριτήρια. Σε πρώτη φάση, 
οι δραστηριότητές του θα συνίστανται στην παροχή χρηματο
δοτικών εγγυήσεων. Σε μεταγενέστερο στάδιο, μπορεί να εξε
ταστεί η δυνατότητα να αναλάβει δραστηριότητες για την 

ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων επιχειρήσεων που συμμετέχουν 

στην κατασκευή διευρωπαϊκών δικτύων ή την έμμεση ενίσχυση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Οπως υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου των Βρυξελλών, όσον αφορά τη χρηματοδότηση 

των διευρωπαϊκών δικτύων, οι ενισχύσεις του ΕΤΑΕ θα συντονί
ζονται, όποτε χρειάζεται, με άλλες μορφές κοινοτικής βοήθειας. 

Συνεπώς, το ΕΤΑΕ θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση των έργων 
υποδομής από ιδιωτικές πηγές, προσφέροντας μια συμπληρω
ματική ή εναλλακτική λύση στην προσφυγή σε κρατικές εγγυή

σεις. Οσον αφορά τις MME, το κριτήριο της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων θα αποτελέσει βασικό στοιχείο αξιολόγησης. 

Το ΕΤΑΕ αποτελεί πρωτότυπο οργανισμό από την άποψη της 

σύνθεσης των μετόχων του. Θα επιτρέψει σε δημόσιους και ιδιω
τικούς, κοινοτικούς και εθνικούς εταίρους να συνεργαστούν προ
κειμένου να στηρίξουν, με νέα μέσα, επενδύσεις σημαντικές για 
την οικονομική ανάκαμψη και την ισόρροπη ανάπτυξη της 
Κοινότητας, 

European Investment Fund 
FEI • FIF 

E. Greppi 

Ορισθείς Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
c/o Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

100, boulevard Konrad Adenauer  
L-2950 Λουξεμβούργο 
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Πολλές σημαντικές αποφάσεις λήφθη

καν το 1993 υπέρ της προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Το Φεβρουάριο, το Συμβούλιο ενέκρινε 

ψήφισμα σχετικά με ένα «κοινοτικό πρό

γραμμα πολιτικής και δράσης για το πε

ριβάλλον και τη σταθερή ανάπτυξη», που 

περιλαμβάνει όχι μόνο κανονιστικά μέτρα 

αλλά και μια δέσμευση παροχής υπο

στήριξης σε ενέργειες οικονομικής φύσης. 

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί προέκταση 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση, 

που προβλέπει ρητά την ενσωμάτωση και 

τον αυξημένο συντονισμό της περιβαλ

λοντικής πολιτικής με τις άλλες κοινοτικές 

πολιτικές, ιδίως στους τομείς της περιφε

ρειακής ανάπτυξης, της ενέργειας, των με

ταφορών και της ανταγωνιστικότητας της 

βιομηχανίας. 

Το περιβάλλον περιλαμβάνεται μεταξύ 

των στόχων του χρηματοδοτικού μηχα

νισμού που δημιουργήθηκε από το Ευ

ρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου. Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών 

πρόσθεσε την πολεοδομική αναβάθμιση, 

που αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα του 

πλαισίου ζωής. 

Στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής, όπως 

και του μηχανισμού του ΕΟΧ, οι επενδύσεις 

στον τομέα του περιβάλλοντος κατατάσ

σονται ρητά μεταξύ των επενδύσεων που 

έχουν προτεραιότητα. Στο Λευκό Βιβλίο 

της, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η ση

μασία των προγραμμάτων προστασίας του 

περιβάλλοντος για την προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας δικαιολογεί σημαντική 

υποστήριξή τους από την Κοινότητα. 

Αναφέρονται, συγκεκριμένα, τα προγράμ

ματα διαχείρισης των υδάτων, η επεξερ

γασία αστικών λυμάτων και στερεών απο

βλήτων, η εξυγίανση της Μεσογείου και της 

Βαλτικής — τομείς τους οποίους η ΕΤΕπ 

υποστηρίζει ενεργά και για τους οποίους 

χορήγησε το 1993 δάνεια συνολικού ύψους 

5 περίπου δισεκατομμυρίων. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η έγκριση 

πολυάριθμων κειμένων — τα οποία 

αφορούν π.χ. την εκούσια προσχώρηση 

των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε ένα 

κοινοτικό σύστημα οικολογικού ελέγχου, 

τις συνθήκες μεταφοράς των αποβλήτων, 

την επιτήρηση των εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακος και των αερίων που προ

καλούν το φαινόμενο θερμοκηπίου —,  

καθώς και η απόφαση να εγκατασταθεί ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 

στην περιοχή της Κοπεγχάγης. 

Ο αντίκτυπος της εγκαθίδρυσης της 

ενιαίας αγοράς, την 1η Ιανουαρίου 1993,  

περιορίστηκε λόγω της δυσμενούς οικο

νομικής συγκυρίας. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, διάφοροι 

φραγμοί που εμπόδιζαν την ενοποίηση 

της εσωτερικής αγοράς άρθηκαν, δη

μιουργώντας ισάριθμες ευνοϊκές προϋ

ποθέσεις για την ανάκαμψη της ευρω

παϊκής οικονομίας. Τα μέτρα που εφαρ

μόστηκαν αφορούσαν κυρίως: τη σχεδόν 

πλήρη απελευθέρωση της κυκλοφορίας 

των αγαθών, τη συνέχιση της άρσης των 

τεχνικών και νομοθετικών φραγμών, την 

απελευθέρωση του τομέα των υπηρε

σιών, ιδίως όσον αφορά τα χρηματο

πιστωτικά προϊόντα, την εναρμόνιση των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβά

σεων και την επέκταση τους στη δημόσια 

διοίκηση και στις δημόσιες υπηρεσίες, και 

την κατάργηση των φορολογικών φραγ

μών καθώς και των φραγμών που συν

δέονται με την προστασία της βιομηχανι

κής ή της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 

της προσαρμογής των επιχειρήσεων, και 

ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

στις σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές 

που συντελούνται, το Συμβούλιο εξέδωσε 

το Νοέμβριο ψήφισμα, εκφράζοντας την 

επιθυμία να αναληφθούν κοινοτικές πρω

τοβουλίες υπέρ των MME. Ο στόχος αυτός 

περιλαμβάνεται επίσης στο τέταρτο πρό-

γραμμα-πλαίσιο έρευνας και τεχνολογι

κής ανάπτυξης (1994-1998), που αποτέλε

σε το αντικείμενο πολιτικής συμφωνίας 

του Συμβουλίου στα τέλη Δεκεμβρίου 

1993. 

Η ΕΤΕπ, από μέρους της, εξακολούθησε 

να παρέχει την υποστήριξή της σε επεν

δύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστι

κότητα, τόσο των μεγάλων επιχειρήσεων, 

όσο και των MME. Οι τελευταίες, που 

έχουν πληγεί σοβαρά από την ύφεση, θα 

μπορέσουν το 1994 να ωφεληθούν από 

την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβου

λίου της Κοπεγχάγης, που προβλέπει τη 

χορήγηση επιδοτούμενων δανείων συνο

λικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου μέσω συ

νολικών δανείων της ΕΤΕπ. Ύστερα από 

γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου

λίου, το Συμβούλιο αποφάσισε την πα

ροχή επιδότησης επιτοκίου κατά 2%, επί 

μια πενταετία, για δάνεια χορηγούμενα σε 

MME που δημιουργούν θέσεις εργασίας. 

Ο μηχανισμός αυτός αποτέλεσε το αντι

κείμενο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ 

της ΕΤΕπ και της Επιτροπής. 

Προκειμένου να βοηθήσει τις πορτογαλι

κές υφαντουργικές επιχειρήσεις να προ

σαρμοστούν στους νέους κανόνες της 

GATT, η Κοινότητα προέβλεψε συμπλη

ρωματικά μέτρα χρηματοδοτικής υποστή

ριξης για την περίοδο 1994-1999. Τα μέτρα 

αυτά περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις 

ύψους 400 εκατομμυρίων από τον κοινο

τικό προϋπολογισμό, μέρος των οποίων 

θα χορηγηθεί υπό μορφή επιδοτήσεων 

του επιτοκίου δανείων της ΕΤΕπ. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, εν όψει 

της λήξης ισχϋος της Συνθήκης ΕΚΑΧ το 

2002, μελετώνται διάφορα θέματα, λαμ

βάνοντας υπόψη αφενός τη λήξη αυτή 

και, αφετέρου, τις ανάγκες που συνδέο

νται με τη συνέχιση της αναδιάρθρωσης 

των τομέων του άνθρακα και της σιδη

ρουργίας. Αναμένεται να ενισχυθεί η συ

νεργασία με την ΕΤΕπ, η οποία ενδε

χομένως θα αναλάβει σταδιακά ορισμέ

νες δραστηριότητες, που αφορούν κυρίως 

τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων 

υποδομής. 
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To δεύτερο στάδιο της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης άρχισε τη 1η Ια

νουαρίου 1994, ύστερα από την ολοκλή

ρωση της διαδικασίας απελευθέρωσης 

των κινήσεων κεφαλαίων το 1993. 

Σημαντική θεσμική καινοτομία αποτέλεσε 

η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Ιδρύματος (ENI), το οποίο έχει αποστολή 

να ενισχύσει το συντονισμό των νομι

σματικών πολιτικών και να συνεχίσει τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες για τη δη

μιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος 

κεντρικών τραπεζών. 

Προηγουμένως, το έτος 1993 είχε γνωρί

σει νέες νομισματικές κρίσεις. Σε συνέχεια 

των πιέσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

νομισματικού συστήματος, το πλέγμα των 

ισοτιμιών μεταβλήθηκε δύο φορές. Τον Ια

νουάριο, η ιρλανδική λίρα και το Μάιο, η 

πεσέτα και το εσκούδο, υποτιμήθηκαν 

έναντι των άλλων νομισμάτων. Τον Ιούλιο, 

πολλά νομίσματα — γαλλικό και βελγικό 

φράγκο, δανική κορόνα, πεσέτα και 

εσκούδο — υπέστησαν μαζικές κερδοσκο

πικές επιθέσεις στις αγορές συναλλάγμα

τος. 

Η κατάσταση αυτή οδήγησε το Συμβούλιο 

των Υπουργών και τους διοικητές των κε

ντρικών τραπεζών στην απόφαση να 

διευρύνουν προσωρινά τα περιθώρια 

διακύμανσης στο πλαίσιο του μηχανι

σμού συναλλάγματος του ΕΝΣ. Από τις 2  

Αυγούστου, τα περιθώρια αυτά ορίστηκαν 

στο +!— 15% εκατέρωθεν των κεντρικών 

τιμών. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, ύστερα από την 

ουσιαστική διακοπή των εκδόσεων δα

νείων σε Ecu που επήλθε σε συνέχεια της 

νομισματικής κρίσης του 1992, το Ecu δεν 

συγκέντρωνε πλέον, όπως τα προηγού

μενα έτη, το ενδιαφέρον των επενδυτών. 

Για το λόγο αυτό, το συνολικό ύψος των 

εκδόσεων δανείων σε Ecu ανήλθε το 1993  

σε 5,8 δισεκατομμύρια μόνο, έναντι 19 δι

σεκατομμυρίων το 1992 και 23,6 δισεκα

τομμυρίων το 1991. 

Η πτώση αυτή αντικατοπτρίστηκε και στις 

εκδόσεις δανείων της ΕΤΕπ σε Ecu; 650  

εκατομμύρια το 1993, έναντι 1 450 εκα

τομμυρίων το 1992 και 1 900 εκατομμυ

ρίων το 1991. Ωστόσο, η Τράπεζα πα

ραμένει ένας από τους κύριους εκδότες 

στη διεθνή αγορά του Ecu, με μερίδιο 11%. 

Την 1η Φεβρουαρίου 1993 άρχισαν οι 

διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση 

της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της 

Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τον 

Απρίλιο οι ανάλογες διαπραγματεύσεις 

με τη Νορβηγία. 

Στις αρχές Μαρτίου 1994 επιτεύχθηκε 

συμφωνία, που μπορεί να επιτρέψει την 

προσχώρηση των χωρών αυτών την 1η Ια

νουαρίου 1995. Οι διαπραγματευόμενοι, 

στηριζόμενοι από πολυάριθμα ψηφίσμα

τα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπο

γράμμισαν τη σπουδαιότητα μιας καθο

λικής αποδοχής της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και του κοινοτικού 

κεκτημένου. 

Η προοπτική της προσχώρησης των 

χωρών αυτών ελήφθη υπόψη κατά τη 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) με τις χώρες της Ευρω

παϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών 

(ΕΖΕΣ), ο οποίος άρχισε να ισχύει την 1η 

Ιανουαρίου 1994. 

Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΖΕΣ, που 

συνήλθαν σε συνεδρίαση το Δεκέμβριο 

1993, δήλωσαν ότι διατίθενται ευνοϊκά ως 

προς την ανάληψη κοινών ενεργειών για 

την υποστήριξη της οικονομικής ανά

πτυξης και της απασχόλησης. Εξέφρασαν 

επίσης την επιθυμία να διευρυνθεί η 

δραστηριότητα της ΕΤΕπ, ιδίως στους 

τομείς των έργων υποδομής και των διευ

ρωπαϊκών δικτύων, στις τέσσερις υποψή

φιες για προσχώρηση χώ-ρες αλλά και 

στις υπόλοιπες χώρες της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν και Ελβετία). Στις 8 Απριλίου 

1994, το Συμβούλιο των Διοικητών της 

ΕΤΕπ παρέσχε τη συγκατάθεσή του για τη 

χορήγηση δανείων ή εγγυήσεων στις 

χώρες αυτές, μέχρι ανώτατου συνολικού 

ποσού 500 εκατομμυρίων ετησίως επί μια 

διετία. Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν επεν

δύσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο της 

αναπτυξιακής πρωτοβουλίας, και θα χο

ρηγούνται με τους ίδιους όρους και 

κριτήρια που εφαρμόζει η ΕΤΕπ για τις 

χορηγήσεις της στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το 1993, το πεδίο δραστηριότητας της 

ΕΤΕπ εκτός Κοινότητας επεκτάθηκε σε 

νέες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, καθώς και στην Ασία και στη 

Λατινική Αμερική. 

Στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολι

κής Ευρώπης που έχουν υπογράψει «ευ

ρωπαϊκές συμφωνίες» ή συμφωνίες συ

νεργασίας με την Κοινότητα, η δρα

στηριότητα της ΕΤΕπ εντάσσεται στο 

πλαίσιο που καθορίστηκε από το Ευρω

παϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, 

σύμφωνα με το οποίο η συνεργασία θα 

προσανατολίζεται προς τον στόχο της 

προσχώρησης. 
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Στις 2 Μαΐου 1994, το Συμβούλιο των Διοι

κητών της ΕΤΕπ επέτρεψε στην Τράπεζα 

να συνεχίσει και να διευρύνει τη δρα-

στηριότητά της σε δέκα χώρες της Κε

ντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μέχρι 

συνολικού ποσού 3 δισεκατομμυρίων, 

υπό μορφή δανείων καλυπτόμενων με εγ

γύηση της Κοινότητας. Η απόφαση αυτή, 

αφορά τις έξι χώρες που είχαν υπογρά

ψει την πρώτη γενιά συμφωνιών, τις βαλ

τικές χώρες (Εσθονία, Λεττονία και Λι

θουανία) μέχρι ποσού 200 εκατομμυρίων, 

του οποίου η χορήγηση ήδη αποφα

σίστηκε, και την Αλβανία, στην οποία η 

ΕΤΕπ δεν έχει ακόμη αναπτύξει δραστη

ριότητα. 

Επιπλέον, η συμφωνία συνεργασίας με

ταξύ της Κοινότητας και της Σλοβενίας, η 

οποία τέθηκε σε ισχύ το Σεπτέμβριο 1993,  

περιλαμβάνει ένα χρηματοδοτικό πρωτό

κολλο που προβλέπει δάνεια της ΕΤΕπ 

μέχρι συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων 

κατά την περίοδο 1993-1997, για τη χρη

ματοδότηση οδικών και σιδηροδρομικών 

έργων υποδομής. 

Τέλος, στον τομέα της πυρηνικής ασφά

λειας, η ΕΤΕπ ενδέχεται να συμμετάσχει 

στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων 

πραγματοποιούμενων στο πλαίσιο της 

διεύρυνσης της εντολής της Ευρατόμ. 

Οι χώρες της Ασίας και της Λατινικής 

Αμερικής που έχουν υπογράψει συμ

φωνίες συνεργασίας με την Κοινότητα (βλ. 

κατάλογο σελ. 58), συμπεριλαμβάνονται 

στο εξής στο πεδίο δραστηριότητας της 

ΕΤΕπ. Στις 22 Φεβρουαρίου 1993, το Συμ

βούλιο των Διοικητών εξουσιοδότησε την 

Τράπεζα να χορηγήσει δάνεια από τους 

ιδίους πόρους της στις χώρες αυτές, εντός 

ανώτατου συνολικού ορίου 250 εκατομ

μυρίων για μια τριετία. Τα δάνεια αυτά θα 

καλύπτονται με εγγύηση της Κοινότητας. 

Στις χώρες της μεσογειακής λεκάνης η 

Τράπεζα αύξησε σημαντικά τις χορηγήσεις 

της, μεταξύ άλλων με την επανέναρξη της 

δραστηριότητάς της στο Λίβανο, ύστερα 

από μακροχρόνια διακοπή. Το τέταρτο 

χρηματοδοτικό πρωτόκολλο με τη Συρία 

τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο 1994, ύστερα από 

ευνοϊκή γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στο τέλος του 1993. 

Στο πλαίσιο της Ανανεωμένης Μεσογει

ακής Πολιτικής, το σκέλος της οριζόντιας 

συνεργασίας εκτός πρωτοκόλλων χρησι

μοποιήθηκε ήδη, για τη χρηματοδότηση 

κυρίως σχεδίων περιφερειακής συνερ

γασίας στους τομείς των μεταφορών, των 

τηλεπικοινωνιών και του περιβάλλοντος. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται επίσης η 

δράση της ΕΤΕπ υπέρ της ειρηνευτικής 

διαδικασίας στη Μέση Ανατολή. Ύστερα 

από αίτημα του Συμβουλίου των Υπουρ

γών, Τράπεζα θα μπορεί να χρηματοδοτεί 

επενδύσεις στα Εδάφη της δυτικής όχθης 

του Ιορδάνη και της λωρίδας της Γάζας. 

Στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής 

και του Ειρηνικού, η ΕΤΕπ συμμετέσχε 

στις προπαρασκευαστικές εργασίες για 

τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το δεύ

τερο πενταετές χρηματοδοτικό πρωτό

κολλο της τέταρτης Συνθήκης του Αομέ, 

που θα πρέπει να λάβει υπόψη την πολύ 

δυσμενή οικονομική κατάσταση που εξα

κολουθεί να επικρατεί σε πολλές χώρες. 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση 

του ύψους και του φάσματος των δανείων 

που χορηγούνται σε τρίτες χώρες με εγ

γυήσεις που καταλογίζονται στον προϋ

πολογισμό της Κοινότητας, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο που συνήλθε στο Εδιμβούργο 

στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 1992, αποφάσι

σε τη δημιουργία ενός Ταμείου Εγγυή

σεων για τα δάνεια της Κοινότητας προς 

τρίτες χώρες. Οι πόροι του ταμείου αυτού 

θα προέρχονται από την πρόβλεψη για εγ

γυήσεις που θα δημιουργηθεί στον κοινο

τικό προϋπολογισμό, και η οικονομική δια-

χείρισή του θα ασκείται από την ΕΤΕπ 

βάσει εντολής εξ ονόματος της Κοινότητας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Τα καθήκοντα μιας τράπεζας, και ιδίως της ΕΤΕπ, δεν περιορί
ζονται πλέον μόνο στην αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου 
και τη χορήγηση ενός δανείου. Στο εξής, αναμένεται από αυτήν 
να προσφέρει στους επενδυτές την αρωγή της και σε άλλους, 
συναφείς τομείς, συμβάλλοντας στην καλύτερη δυνατή προε
τοιμασία, χρηματοδότηση και υλοποίηση της επένδυσης. Το 
«κλασσικό» δάνειο υποκαθίσταται πλέον από την έννοια του 
«σχήματος χρηματοδότησης». Αποκτώντας διαρκώς πιο περί
πλοκο χαρακτήρα, το δάνειο λαμβάνει πλέον υπόψη ήδη την 
προετοιμασία ενός επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να το με
ταμορφώσει σταδιακά σε λύση συγκεκριμένη, βιώσιμη και επι
δεχόμενη χρηματοδότησης. 

Η εξέλιξη αυτή παρατηρείται και στην ΕΤΕπ. Από την αρχή της 
δραστηριότητάς της, η Τράπεζα προσπάθησε, κατά τρόπο 
άτυπο και κατά περίπτωση, να βοηθά τους επενδυτές να βελ
τιώνουν κατά το δυνατό τα σχέδιά τους, τόσο από χρηματοδο
τική, όσο και από τεχνική και οικονομική άποψη. Προσπάθησε, 
επίσης, να διευκολύνει τις επαφές με άλλες τράπεζες ή με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ιδίως στο πλαίσιο της δράσης των δι
αρθρωτικών ταμείων — και να βοηθεί στη σύνταξη όρων ανα
φοράς για μελέτες ή στην ερμηνεία των κοινοτικών οδηγιών. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ... 

Από τα τέλη της δεκαετίας του '80, η ΕΤΕπ συμμετέχει σε πρω
τοβουλίες παροχής τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο προγραμ
μάτων συνεργασίας με άλλους κοινοτικούς ή διεθνείς οργανι
σμούς. Τα προγράμματα αυτά αφορούν τομείς που θεωρούνται 
κρίσιμοι και πολύπλοκοι και απαιτούν ειδική εμπειρία σε θέματα 
αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, καθορισμού προτεραιοτή
των και συγκρότησης όσο το δυνατόν ευνοϊκότερων χρηματο
δοτικών σχημάτων. 

Από το 1988, η ΕΤΕπ συμμετέχει στο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοή
θειας για την Προστασία του Περιβάλλοντος στη Μεσόγειο (Πρό
γραμμα «ΜΕΤΑΡ»), στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Διεθνής 
Τράπεζα, η Επιτροπή και το PNUD ('). Το πρόγραμμα αυτό 
εκφράζει τη θέληση της Κοινότητας να ευνοήσει την κατάρτιση 
επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Ύστερα 
από μια πρώτη φάση, κατά την οποία η Τράπεζα προσέφερε 

την υποστήριξή της σε 15 περίπου σχέδια στις δύο ακτές της 

Μεσογείου, άρχισε μια δεύτερη φάση (1993-1995), με ένα 
ενισχυμένο πρόγραμμα, που αφορά κυρίως το αστικό περιβάλ
λον και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων. 

Η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω του ΜΕΤΑΡ χρησίμευσε για 
την επέκταση των σχετικών δραστηριοτήτων στην ανατολική Ευ
ρώπη, σε συνεργασία με την ΕΤΑΑ και τη NIB ('). Από το 1992,  
έχει αναληφθεί μια πρωτοβουλία για την εξυγίανση της Βαλτι
κής Θάλασσας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής προβλέ
πεται ένα σύνολο επενδύσεων αμέσου προτεραιότητας, των 
οποίων η υλοποίηση καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία εν όψει 
της προσεχούς διεύρυνσης της Κοινότητας στις σκανδιναυικές 
χώρες. Για το πρόγραμμα αυτό, καθώς και για ένα άλλο που 
αφορά την εξυγίανση της λεκάνης του ποταμού Έλβα, η ΕΤΕπ 
έχει αναλάβει την επίβλεψη μελετών και μεριμνά για την κατάρ
τιση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων. 

... ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Παράλληλα με αυτές τις δραστηριότητες παροχής τεχνικής 
βοήθειας, που εντάσσονται σε ένα πλαίσιο διεθνούς συνερ
γασίας, έχουν αναληφθεί και πολλές άλλες πρωτοβουλίες. Στον 
τομέα της υποδομής των μεταφορών εκπονούνται υπό την 
επίβλεψη της ΕΤΕπ μελέτες, που αφορούν σχέδια όπως η σι
δηροδρομική γραμμή μεγάλης ταχύτητας (TGV) Λυόν-Τορίνο, το 
αεροδρόμιο της Μαδρίτης ή μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι στην 
Ανατολική Ευρώπη. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Επιτροπή για την εφαρ
μογή των διαρθρωτικών δράσεων της Κοινότητας, η ΕΤΕπ 
αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου του Ταμείου Συνοχής για ορι
σμένα σχέδια, επιτρέποντας έτσι να αξιοποιηθεί η εμπειρία της 
σε θέματα αξιολόγησης επενδύσεων και συγκρότησης χρημα
τοδοτικών σχημάτων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή 
της στις ομάδες μελέτης για την εφαρμογή του «Λευκού Βιβλίου 
για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόλη
ση», καθώς και στη βοήθεια που θα προσφέρει η Κοινότητα στις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης για τη βελτίωση της πυρηνικής 
ασφάλειας. 

(') Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (PNUD), Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ), Nordic Investment  
Bank (NIB). 
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ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

m Υπογραφείσες χρη

ματοδοτικές συμ

βάσεις: Στο εσωτε

ρικό της Κοινότητας, 

η ΕΤΕπ υπέγραψε το 

1993 χρηματοδοτι

κές συμβάσεις συνολικού ύψους 17724  

εκατομμυρίων, έναντι 16140 εκατομμυ

ρίων το 1992. Από το ποσό αυτό, 14 126  

εκατομμύρια αφορούσαν ατομικά δάνεια 

(συμπεριλαμβανομένων 52 εκατομμυρίων 

που χορηγήθηκαν υπό μορφή εγγύησης 

για ένα δάνειο), ενώ 3598 εκατομμύρια 

αφορούσαν συνολικά δάνεια, που η ΕΤΕπ 

συνομολόγησε με τράπεζες και χρηματο

πιστωτικούς οργανισμούς. Οι δανειοδοτι

κές συμβάσεις που υπεγράφησαν στο 

πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού 

του Εδιμβούργου ανέρχονται σε 2 363 εκα

τομμύρια (13% περίπου του συνόλου). 

Χορηγηθείσες χρηματοδοτήσεις: Για 

καλύτερη απεικόνιση της επιχειρησιακής 

πλευράς της δραστηριότητας της Τράπε

ζας, η παρουσίαση των χρηματοδοτικών 

παρεμβάσεών της, που ακολουθεί πα

ρακάτω, αφορά αφενός τα ατομικά δάνεια 

που υπογράφηκαν (14 126 εκατομμύρια) 

και, αφετέρου, τις πιστώσεις που χορηγή

θηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια (2 653  

εκατομμύρια, εκ των οποίων 25,8 εκατομ

μύρια προέρχονταν από πόρους του ΝΚΜ). 

Η τελική κατανομή των πιστώσεων αυτών 

προσδιορίζει την κατανομή των συνολικών 

δανείων κατά τομέα και κατά κοινοτικό 

στόχο. Με αυτή τη βάση υπολογισμού, η 

χρηματοδοτική δραστηριότητα της Τράπε

ζας στο εσωτερικό της Κοινότητας ανέρχε

ται σε 16 779 εκατομμύρια. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
Η χρήση 1993 χαρακτηρίστηκε από αύξηση 

των χρηματοδοτήσεων για έργα υποδομής 

στους τομείς των μεταφορών και των τη

λεπικοινωνιών και εγκαταστάσεις επεξερ

γασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, 

κάμψη των χρηματοδοτήσεων στον ενερ

γειακό τομέα και σταθεροποίηση των 

χρηματοδοτήσεων στη βιομηχανία. 

Τα έργα υποδομής, στο σύνολο τους, 

απορρόφησαν τα 3/4 των χρηματοδοτή

σεων της χρήσης. 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής για 

τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες 

αυξήθηκαν σημαντικά (7168 εκατομμύρια, 

έναντι 6 543 εκατομμυρίων το 1992) και 

αντιπροσώπευαν το 43% του συνολικού 

ύψους των χρηματοδοτήσεων. Τα δάνεια 

στον τομέα των μεταφορών (5 074 εκα

τομμύρια) αφορούσαν οδικά και σιδηρο

δρομικά δίκτυα, τις αστικές μεταφορές, 

καθώς και τις θαλάσσιες και εναέριες 

μεταφορές. Στον τομέα των τηλεπικοινω

νιών χορηγήθηκαν 2 094 εκατομμύρια, για 

τηλεφωνικά δίκτυα και για τις τηλεπικοι

νωνίες μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων 

και δορυφόρων. 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων διαχείρισης 

των υδάτων και των αποβλήτων ανήλθαν 

Χορηγήσεις κατά το 1993:  

κατανομή κατά τομέα 

(σε εκατομ. Ecu) 

• Ενέργεια 

J Μεταφορές 

_| Τηλεπικοινωνίες 

Λοιπές 
^ υποδομές 

9 Βιομηχανία 

σε 2 214 εκατομμύρια, από τα οποία 540  
εκατομμύρια αφορούσαν έργα μικρού ή 
μεσαίου μεγέθους. 

Τέλος, 597 εκατομμύρια διατέθηκαν για 
αστικά έργα υποδομής και διάφορες 
άλλες επενδύσεις πραγματοποιούμενες 
από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Στον ενεργειακό τομέα, οι χρηματοδοτή
σεις ανήλθαν σε 2 576 εκατομμύρια (15%  
του συνόλου), έναντι 2 872 εκατομμυρίων 
το 1992 και 3 102 εκατομμυρίων το 1991,  
και αφορούσαν κυρίως την ενίσχυση του 
δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύ
ματος και των δικτύων μεταφοράς 
υψηλής και μέσης τάσης (1 184 εκατομ
μύρια), την εκμετάλλευση ττηγών υδρο
γονανθράκων και δίκτυα μεταφοράς και 
διανομής αερίου (1 275 εκατομμύρια). 

Οι χρηματοδοτήσεις στη βιομηχανία, τις 
υπηρεσίες και τη γεωργία ανήλθαν σε 
4 224 εκατομμύρια (25% του συνόλου). Τα 
ατομικά δάνεια αντιπροσώπευαν το 59%  
του ποσού αυτού (2 492 εκατομμύρια) και 
αφορούσαν ευρύ φάσμα επενδύσεων, κυ
ρίως στη βιομηχανία. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί π-|ν τεχνική των συνολικών δανείων για τη 

χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους, τις 

οποίες, για λόγους αποτελεσματικότητας, δεν θα ήταν δυνατό 

να χρηματοδοτήσει μέσω ατομικών δανείων. Τα συνολικά δάνεια 

συνομολογούνται με ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς, που 

λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή και τοπικό επίπεδο, και 

οι οποίοι αναδιαθέτουν το προϊόν των εν λόγω δανείων σε 

συμφωνία με την ΕΤΕπ και με 6άση τα τεχνικοοικονομικά της 

κριτήρια. Το πεδίο εφαρμογής των συνολικών δανείων έχει διευ

ρυνθεί σταδιακά, προσαρμοζόμενο στην εξέλιξη των αναγκών 
και στη διαφοροποίηση των κοινοτικών πολιτικών ('). 

Συνολικά δάνεια: ετήσιο ύψος και ποσοστό 
επί των χορηγήσεων ανά χώρα 

(μέσο ετήσιο ύψος 1989-1993) 

% 
100 -Γ 

Ο 

όΟ --

40 --

20 -- DK ΙΕ · 
i 

DE 

Ο 200 400 όΟΟ 800 1 000 1 200 
σε εκατομ. Ecu 

Ευρύ φάσμα παρεμβάσεων ... 

Τα συνολικά δάνεια αφορούν: 

— επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της 
βιομηχανίας, των υπηρεσιών (ιδίως του τουρισμού) και της 
γεωργίας, καθώς και 

— μικρά έργα υποδομής που συμβάλλουν στην επίτευξη των 

κοινοτικών στόχων στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης, 

της προστασίας του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των 

μεταφορών. 

Διευρύνοντας σταθερά τη συνεργασία της με το τραπεζικό 

σύστημα, η ΕΤΕπ διατηρεί σήμερα σχέσεις με περισσότερα από 

100 χρηματοδοτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες. Το 1993  

συνομολόγησε συνολικά δάνεια ολικού ύψους 3 598 εκατομμυ

ρίων (έναντι 3 258 εκατομμυρίων το 1992 και 3 758 εκατομμυρίων 
το 1991). 

Το 1993, ο συνδυασμός δύο παραγόντων συνετέλεσε στην επι

βράδυνση της χρηματοδοτικής δραστηριότητας μέσω συνολι

κών δανείων: η δυσμενής οικονομική συγκυρία, αλλά κυρίως ο 

εξαιρετικά υψηλός ρυθμός χορήγησης πιστώσεων από συνολι

κά δάνεια το 1992, ενώ παράλληλα το ύψος των συνομολογού-

μενων συνολικών δανείων ακολουθούσε πτωτική τάση, που ανα-

στράφηκε μόνο στο τέλος του 1993. 

Το 1993, από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια χορηγήθηκαν 6 094  

πιστώσεις, ολικού ύψους 2 653 εκατομμυρίων, έναντι 8 788 πι

στώσεων, ολικού ύψους 4 071 εκατομμυρίων το 1992 και 10 271  

πιστώσεων, ολικού ύψους 2 991 εκατομμυρίων το 1991 (ή. 

... για μικρά έργα υποδομής ... 

763 πιστώσεις, συνολικού ύψους 922 εκατομμυρίων (έναντι 1 642  

εκατομμυρίων το 1992), χορηγήθηκαν για έργα υποδομής μικρού 

και μεσαίου μεγέθους, πραγματοποιούμενα κυρίως από φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πιστώσεις αυτές αντιπροσώπευαν το 

35% του ολικού ύψους των πιστώσεων που χορηγήθηκαν από 

συνολικά δάνεια. Περισσότερο από το 50% του παραπάνω 

ποσού (540 εκατομμύρια) αφορούσε έργα διαχείρισης των υδά

των και των στερεών αποβλήτων, το 1/5 κατευθύνθηκε στον 

τομέα των μεταφορών (κυρίως για τις οδικές και τις αστικές με

ταφορές) και το υπόλοιπο κατανεμήθηκε μεταξύ διαφόρων 

άλλων έργων υποδομής και μικρών μονάδων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

... και κυρίως για MME 

Περισσότερα από τα 3/5 του συνολικού ύψους των πιστώσεων 

που χορηγήθηκαν το 1993, κατευθύνθηκαν σε μικρομεσαίες επι

χειρήσεις στα περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας και, κυ

ρίως, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Η κατανομή αυτών 

των MME με βάση το απασχολούμενο σ' αυτές προσωπικό, δεί
χνει μια συγκέντρωση των ενισχύσεων στις επιχειρήσεις που 

απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα. Συνολικά, από το 1989,  

έχουν χρηματοδοτηθεί περίπου 36 DOG MME, με πιστώσεις 
συνολικού ύψους άνω των 9,6 δισεκατομμυρίων, που αντιπρο

σωπεύουν σχεδόν το 50% των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας 

στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. 

(') Η δ ιάθεση του προϊόντος των συνολικών δανείων μπορεί να γίνει σταδιακά 
σε περισσότερες της μιας χρήσεις. Για το λόγο αυτό, προκύπτει διαφορά με
ταξύ του ύψους των συνολικών δανείων που συνομολογήθηκαν το 1993 και 
του ύψους των πιστώσεων που χορηγήθηκαν κατά την ίδια χρήση. Επιπλέον, 
δεδομένου ότι πολλά συνολικά δάνεια αφορούν περισσότερους του ενός το
μείς και στόχους, μόνο η αναλυτική παρουσίαση των πιστώσεων που χορη
γήθηκαν από αυτά επιτρέπει να φανούν οι γεωγραφικές περιοχές που 
αφορούν, οι τομείς τους οποίους καλύπτουν και οι στόχοι στους οποίους 
ανταποκρίνονται. 

(ή Η κατανομή των πιστώσεων κατά χώρα, κατά περιφέρεια, κατά τομέα και 
κατά στόχο παρουσιάζεται στους πίνακες Ε, ΣΤ. Ζ, Η. Θ και Λ (βλ. σελ. 102 και 
εξής). 
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Ol χρηματοδοτήσεις επενδύσεων μικρού 

και μεσαίου μεγέθους, πραγματοποιού

μενων κυρίως από MME, σημείωσαν νέα 

κάμψη. Συνολικά, για τέτοιου είδους επεν

δύσεις χορηγήθηκαν από συνολικά δά

νεια 5 331 πιστώσεις (1 732 εκατομμύρια), 

κυρίως στη βιομηχανία (3 310 πιστώσεις ή 

1 329 εκατομμύρια) και στον τομέα των 

υπηρεσιών (2 008 πιστώσεις ή 400 εκα

τομμύρια). 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας στο εσωτε

ρικό της Κοινότητας συνέβαλαν στη 

χρηματοδότηση (κατά το 30% του συνολι

κού κόστους, κατά μέσον όρο) επενδύ

σεων των οποίων το συνολικό ύψος εκ

τιμάται, με βάση τα διαθέσιμα προϋπο

λογιστικά στοιχεία, σε 52 δισεκατομμύρια 

περίπου — ποσό που αντιπροσωπεύει το 

5% περίπου των συνολικών επενδύσεων 

στην Κοινότητα. 

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν 

στον τομέα των έργων υποδομής για τις 

μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες, 

ανέρχονταν σε 25 δισεκατομμύρια, στον 

τομέα του περιβάλλοντος σε 6 δισεκα

τομμύρια, στον ενεργειακό τομέα σε 7 δι

σεκατομμύρια και στους τομείς της βιο

μηχανίας και των υπηρεσιών σε 14 δισε

κατομμύρια. 

35% σχεδόν των επενδύσεων που χρημα

τοδοτήθηκαν πραγματοποιούνταν από 

τον ιδιωτικό τομέα. Στον ενεργειακό 

τομέα, το 27% των επενδύσεων προ

ερχόταν από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ τα 

έργα υποδομής, και ιδίως εκείνα που 

χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 

μηχανισμού του Εδιμβούργου, προέρχο

νταν κατά τα 9/10 από το δημόσιο τομέα. 

Τέλος, οι χρηματοδοτήσεις στους τομείς 

της βιομηχανίας και των υπηρεσιών 

αφορούσαν τον ιδιωτικό τομέα κατά 90%,  

ειδικότερα δε οι πιστώσεις από συνολικά 

δάνεια, κατά 100%. 

Οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις συμ

βάλουν άμεσα και έμμεσα στην ενίσχυση 

της απασχόλησης. Αν και είναι δύσκολο 

να αξιολογηθεί με ακρίβεια η συμβολή 

τους, εκτιμάται ότι δημιουργούν άμεσα 

δεκάδες χιλιάδων θέσεις απασχόλησης 

κάθε χρόνο, κυρίως στους τομείς της βιο

μηχανίας και των υπηρεσιών. Επιπλέον, 

πολυάριθμες θέσεις εργασίας δημιουρ

γούνται ή διατηρούνται έμμεσα. 

Πίνακας 2: Κατανομή των χρηματοδοτήσεων κατά χώρα και κατά τομέα το 1993 

(ατομικά δάνεια και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

(σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο 
Ατομικά 
δάνεια 

Πιστώσεις 
σπα 

συνολικά 
δάνεια 

Έργα υποδομής 
Βιομηχανία 
Υπηρεσίες 

Γ εωργία Σύνολο 
Ατομικά 
δάνεια 

Πιστώσεις 
σπα 

συνολικά 
δάνεια Μεταφορές 

Τηλεπι
κοινωνίες 

Περιβάλλον 
και λοιπά Ενέργεια 

Βιομηχανία 
Υπηρεσίες 

Γ εωργία 

Βέλγιο 465,3 346,6 118,7 303,3 — — 43,4 118,6 
Δανία 891,6 843,2 48,4 551,8 107,1 31,8 169,5 31,4 
Γερμανία 1 956,0 1 102,9 853,1 209,9 491,6 506,4 118,2 629,9 
Ελλάς 492,4 466,2 26,2 310,5 50,8 0,4 108,2 22,5 
Ισπανία 3 924,7 3 835,7 89,0 1 998,7 294,3 888,8 196,5 546,4 
Γαλλία 1 719,2 1 150,1 569,1 806,4 — 191,0 3,2 718,6 
Ιρλανδία 407,2 388,2 19,0 49,0 30,6 24,5 258,9 44,2 
Ιταλία 3 270,3 2 455,7 814,6 106,7 767,6 161,0 903,9 1 331,1 
Κάτω Χώρες 313,0 271,4 41,6 — — 237,3 38,2 37,5 
Πορτογαλία 1 317,8 1 289,9 27,9 287,2 200,3 58,5 184,4 587,4 
Ηνωμένο Βασίλειο 1 910,9 1 865,1 45,8 377,9 151,8 712,0 513,3 155,9 
Λοιπές 111,0 111,0 — 72,5 — — 38,5 

Σύνολο 16 779,4 14126,0 2653,4 5 073,9 2 094,2 2 811,7 2 576,2 4 223,5 
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Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά την περίοδο 1989-1993 

Κατανομή των χρηματοδοτήσεων κατά περιφέρεια και γραφική παράσταση των 

χρηματοδοτήσεων ανά τομέα σε κάθε χώρα (βλ. πίνακα Δ, σελ. 101). 

8 000- 8 000 

2 000- 2 000- 2 000· 

lu 

π
ι' 
L.I Λ-y 

m : 
Ηνωμένο Βασίλειο; Ιρλανδία: 

J • 
Κάτω Χώρες: 

_L 
Βέλγιο: 

_L=^ J_ 
Δανία: Γερμανία: 

•-Ι 
9 865 εκατομμύρια 1 333 εκατομμύρια 1 191 εκατομμύρια 1 167 εκατομμύρια 3 232 εκατομμύρια 6 394 εκατομμύρια 

εκστομ. Ecu 

J 0,1 - 100 

J 101 - 200 

201 - 500 

501 - 1000 

1001 -2000 

I Μεταφορές 

I Τηλεπικοινωνίες 

0 Περιβάλλον και λοιπά 

1 Ενέργεια 

I Βιομηχανία, γεωργία, 
υττηρεσίες 

2 000- Λ 
Πορτογαλία: 

8 000· 

ι.Ι 
Ισπανία: 

8 000-

I 
Γαλλία: Ιταλία: 

2 000- Λουξεμβούργο: 

83 εκατομμύρια 
Τηλεπικοινωνίες: 59 εκατομμύρια 

Βιομηχανία: 24 εκατομμύρια 

Ελλάς: 
5 124 εκατομμύρια 12 893 εκατομμύρια 8 437 εκατομμύρια 18 340 εκατομμύρια 1 465 εκατομμύρια 
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Ανάλυση κατά κοινοτικό στόχο 

Αποστολή της ΕΤΕπ, ως χρηματοπιστω

τικού οργάνου της Κοινότητας, είναι να 

χρηματοδοτεί επενδύσεις που συμβάλ

λουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων 

από τους στόχους, οι οποίοι αντιστοιχούν 

στις πολιτικές που έχουν θεσπιστεί και 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ; 
ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΕπ 
Αποστολή της ΕΤΕπ είναι να συμβάλλει 

στην ισόρροπη ανάπτυξη της Κοινότητας, 

τηρώντας ταυτόχρονα τους κανόνες μιας 

αυστηρής τραπεζικής διαχείρισης. Η ΕΤΕπ 

προσαρμόζει διαρκώς τη δράση της στην 

εξέλιξη της Κοινότητας και της πολιτικής 

της. Για το λόγο αυτό, μόνο οι επενδύσεις 

που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός κοι

νοτικού στόχου μπορούν να χρηματοδο

τηθούν από αυτήν — γεγονός που αποτε

λεί ιδιαιτερότητα της ΕΤΕπ σε σχέση με τους 

άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. 

Η «επιλεξιμότητα», δηλαδή η δυνατότητα 

ενός επενδυτικού σχεδίου να χρηματοδο

τηθεί από την ΕΤΕπ, προϋποθέτει ότι η 

σχεδιαζόμενη επένδυση συμβάλλει στην 

περιφερειακή ανάπτυξη, αποσκοπεί 

στον εκσυγχρονισμό ή τη μετατροπή 

επιχειρήσεων ή στη δημιουργία νέων 

δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η 

στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι 

σήμερα σε επίπεδο Κοινότητας. Πολλά 

από τα χρηματοδοτούμενα σχέδια αντα

ποκρίνονται ταυτόχρονα σε περισσό

τερους του ενός στόχους. Ως εκ τούτου, η 

παρουσίαση των χρηματοδοτήσεων που 

προοδευτική εγκαθίδρυση της κοινής 

αγοράς ή παρουσιάζει κοινό ενδιαφέρον 

για περισσότερα του ενός κράτη μέλη 

(Αρθρο 198Ε της Συνθήκης ΕΚ). 

Η περιφερειακή ανάπτυξη 

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση τονί

ζει ότι η ΕΤΕπ «πρέπει να συνεχίσει να 

διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των πόρων 

της στην προώθηση της οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής». Για το σκοπό αυτό, 

παράλληλα με τη δράση της για την 

ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας 

στο σύνολο του κοινοτικού εδάφους, η 

ΕΤΕπ δίνει πάντα προτεραιότητα στη χρη

ματοδότηση επενδύσεων στις περιοχές 

με αναπτυξιακή υστέρηση ή με προβλή

ματα αναπροσανατολισμού. Σε συνδυα

σμό με τις παρεμβάσεις των κοινοτικών 

διαρθρωτικών ταμείων και με τους κοι

νοτικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, 

διαθέτει τα 2/3 περίπου των χορηγήσεών 

της στο σκοπό αυτό. 

ακολουθεί, φωτίζει διαδοχικά διάφορες 

πλευρές της δραστηριότητάς της Τράπε

ζας και τα ποσά που παρουσιάζονται, 

ιδίως στους πίνακες αυτού του κε

φαλαίου, δεν μπορούν να αθροιστούν 

σωρευτικά. 

Το κοινό ενδιαφέρον 

Η έννοια του κοινού ενδιαφέροντος καλύ

πτει μια σειρά σημαντικών για την Κοινό

τητα στόχων, που απορρέουν από κοινο

τικές πολιτικές ή αποφάσεις, όπως αυτές 

που ελήφθησαν στο Εδιμβούργο για την 

προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕπ έχει διευρύνει 

το φάσμα των παρεμβάσεών της υπέρ 

επενδύσεων οι οποίες προωθούν την τα

χεία ανάπτυξη των ανταλλαγών μεταξύ 

των κρατών μελών και με το εξωτερικό 

(όπως π.χ. τα διευρωπαϊκά δίκτυα μετα

φορών και τηλεπικοινωνιών), συντελούν 

στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της 

Κοινότητας, συμβάλλουν στην προστασία 

του περιβάλλοντος ή ανταποκρίνονται 

στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστι

κότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και 

ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Πίνακας 3: Κατανομή των χρηματοδοτήσεων κατά χώρα και κατά κοινοτικό στόχο το 1993 

(ατομικά δάνεια και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 
(σε εκατομ. Ecu) 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη 

Κοινοτικά έργα 
υποδομής για 

τις επικοινωνίες 
Περιβάλλον και 

πλαίσιο ζωής 
Ενεργειακοί Διεθνής 

στόχοι ανταγωνιστικότητα 
Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 

Βέλγιο 76,2 303,2 26,4 43,4 — 118,7 
Δανία 667,7 658,9 39,7 169,5 — 31,4 
Γ ερμανία 1 508,5 640,6 771,8 160,4 — 213,8 
Ελλάς 492,4 253,1 113,0 100,2 — 22,5 
Ισπανία 3 831,9 1 979,4 1 251,4 296,4 390,0 23,5 
Γαλλία 1 135,7 392,9 414,0 21,1 347,7 293,8 
Ιρλανδία 407,2 30,6 24,5 258,9 — 19,0 
Ιταλία 2 084,7 852,2 396,3 741,3 417,0 710,6 
Κάτω Χώρες 15,3 — 240,2 271,3 — 34,5 
Πορτογαλία 1 317,9 381,5 58,5 152,5 9,7 27,9 
Ηνωμένο Βασίλειο 924,7 242,1 1 049,2 513,3 — 45,8 
Λοιπές 72,5 — 38,5 — 

Σύνολο 12 462,2 5 807,0 4 385,0 2 766,8 1164,4 1541,5 

) Επειδή ορισμένες χρηματοδοτήσεις ανταποκρίνονται σε περισσότερους του ενός στόχους, τα ποσά που ανήκουν σε διαφορετικές κολώνες δεν μπορούν να αθροιστούν. 

29 



14000 
12CCC 
lOCOC 
8 000 
òOOO  
4 000 
2 000 

C Ili Περιφερειακή 

ανάπτυξη; Τα ατο

μικά δάνεια και οι πι

στώσεις από συνολι

κά δάνεια για επεν

δύσεις που συμβάλλουν στην περιφε

ρειακή ανάπτυξη, ανήλθαν σε συνολικό 

ύψος 12 462 εκατομμυρίων, έναντι 11 793  

εκατομμυρίων το 1992. Οι χρηματοδοτή

σεις αυτές αντιπροσώπευαν το 74% της 

χρηματοδοτικής δραστηριότητας της 

Τράπεζας στο εσωτερικό της Κοινότητας, 

έναντι 70% το 1992. 

Το 1993, η ΕΤΕπ διατήρησε και μάλιστα 

ενίσχυσε την προτεραιότητα στη χρημα

τοδότηση έργων στις περιοχές που 

εμπίπτουν στις διαρθρωτικές δράσεις της 

Κοινότητας. Κατά τη χρήση αυτή, όπως 

και κατά τις προηγούμενες, άνω των 9/10  

των ενισχύσεών της υπέρ της περιφε

ρειακής ανάπτυξης, ή 11 407 εκατομμύρια, 

διατέθηκαν για επενδύσεις πραγματο

ποιούμενες στις περιοχές που είναι 

επιλέξιμες για ενισχύσεις από τα διαρ

θρωτικά ταμεία της Κοινότητας. 

7 228 εκατομμύρια (43% του συνόλου των 

χρηματοδοτήσεων) κατευθύνθηκαν στις 

περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση 

(στόχος 1 της δράσης των διαρθρωτικών 

ταμείων), οι οποίες συγκεντρώνουν το 

26% περίπου του πληθυσμού της Κοι

νότητας. 

4 179 εκατομμύρια χορηγήθηκαν σε πε

ριοχές που πλήττονται από βιομηχανικό 

μαρασμό και σε αγροτικές περιοχές 

(στόχοι 2 και 5β), ενώ 255 εκατομμύρια 

χορηγήθηκαν για επενδύσεις που 

εμπίπτουν στα πλαίσια διαφόρων άλλων 

ειδικών κοινοτικών δράσεων υπέρ της πε

ριφερειακής ανάπτυξης. 

Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ στις τέσσερις 

χώρες τις καλούμενες «της συνοχής» —  

Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτο

γαλία — ανήλθαν συνολικά σε 6 142 εκα

τομμύρια, αντιπροσωπεύοντας το 37%  

περίπου των χρηματοδοτήσεών της στο 

Πίνακας 4: Περιφερειακή ανάπτυξη: κατανομή κατά τομέα 

Σύνολο 
Ατομικά 

δάνεια 
Πιστώσεις από 

συνολικά δάνεια 

σε εκατομ. 
Ecu % 

σε εκατομ. 
Ecu 

σε εκατομ. 
Ecu Αριθμός 

Σύνολο 12 462,2 100,0 10 717,3 1744,9 3 696 

Ενέργεια 1 582,0 12,7 1 531,1 50,9 20 
Μεταφορές 4 002,7 32,1 3 843,1 159,6 60 
Τηλεπικοινωνίες 1 660,0 13,3 1 660,0 - -
Υδραυλικές υποδομές 1 366,1 11,0 993,2 372,9 427 
Λοιπές υποδομές 539,8 4,3 432,2 107,6 86 
Βιομηχανία, γεωργία 3 004,2 24,1 2 215,4 788,8 1765 
Υπηρεσίες 307,4 2,5 42,3 265,1 1338 

εσωτερικό της Κοινότητας. Επιπλέον, στις 

χώρες αυτές η Τράπεζα εκπόνησε την 

αξιολόγηση του οικονομικού ενδιαφέρο

ντος και της τεχνικής βιωσιμότητας πο

λυάριθμων επενδυτικών σχεδίων, βάσει 

της συμφωνίας-πλαισίου που συνήψε με 

την Επιτροπή και η οποία προβλέπει τη 

συμμετοχή της ΕΤΕπ στη δημιουργία του 

χρηματοδοτικού μέσου συνοχής, προ

δρόμου του Ταμείου Συνοχής. 

Αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η με

ταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων, 

το 1989, η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει υπέρ της 

περιφερειακής ανάπτυξης 47,1 δισεκα

τομμύρια, με τα οποία χρηματοδοτήθη

καν επενδύσεις συνολικού κόστους της 

τάξης των 146 δισεκατομμυρίων. 

Στις περιοχές που εμπίπτουν στις διαρ

θρωτικές δράσεις της Κοινότητας, έχει 

χορηγήσει ενισχύσεις συνολικού ύψους 

σχεδόν 42 δισεκατομμυρίων. Το 1/4 του 

ποσού αυτού αφορούσε έργα που χρημα

τοδοτούνταν ταυτόχρονα με επιχορηγή

σεις των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμεί

ων και που εντάσσονταν στα λειτουργικά 

προγράμματα δράσης, τα οποία εφαρ

μόζονται στις ενισχυόμενες περιοχές. 

Στις περιοχές του στόχου 1 ειδικότερα, 

οι ενισχύσεις της Τράπεζας έχουν ανέλθει 

σε 25 δισεκατομμύρια, τα οποία κατά τα 

3/4 αφορούσαν έργα υποδομής, κυρίως 

για τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες. 

Η προτεραιότητα που δόθηκε από την 

Τράπεζα στην περιφερειακή ανάπτυξη, 

ήταν σε αρμονία με τη διαρκή αναπρο

σαρμογή της χρηματοδοτικής δρα-

στηριότητάς της υπέρ των άλλων κοινοτι

κών στόχων. Πράγματι, πολλές από τις 

επενδύσεις που χρηματοδότησε στις 

ζώνες περιφερειακής ανάπτυξης συμ

βάλλουν στην επίτευξη και άλλων κοινο

τικών στόχων. 

Έτσι, περισσότερο από το 1/3 των ενισχύ

σεων στις περιοχές του στόχου 1 αφορού

σε έργα υποδομής κοινοτικού ενδια

φέροντος στο χώρο των μεταφορών και 

των τηλεπικοινωνιών, ενώ το 17% ανταπο

κρινόταν σε στόχους της κοινοτικής ενερ

γειακής πολιτικής ή σε στόχους σχετικούς 

με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ομοίως, τα 4/5 των έργων που χρηματο

δοτήθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού 

του Εδιμβούργου, συμβάλλουν στην ανά

πτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών. 

Το ποσοστό των χρηματοδοτήσεων πε

ριφερειακού ενδιαφέροντος επί του 

συνόλου των χρηματοδοτήσεων διέφερε 

και πάλι το 1993 κατά τομέα και κατά 

χώρα, όπως φαίνεται και από τα πα

ρακάτω διαγράμματα. 
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Πίνακας 5: Περιφερειακή ανάπτυξη και δράση των διαρθρωτικών ταμείων 

1989 1990 1991 1992 1993 Σύνολο 

Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 
από ιδίους πόρους (σε εκατομ. Ecu) 10 903 12 067 13 416 16 868 16 754 70 008 
από τα οποία περιφερειακή ανάπτυξη 7067 7416 8 430 11753 12 162 47128 
% του συνόλου 64 61 63 70 74 67 

Κατανομή των χρηματοδοτήσεων 
περιφερειακού ενδιαφέροντος (%) 
Περιοχές κοινοτικών δράσεων 90 88 92 95 94 92 
Περιοχές δράσης των διαρθρωτικών ταμείων 85 84 87 93 92 89 
από τα οποία: 
στόχος αριθ. 1 48 46 54 54 58 53 
στόχοι αριθ. 2 και 56 37 38 33 39 34 36 
Περιοχές ειδικών δράσεων 4 4 5 2 2 3 
Λοιπές (Περιοχές που λαμβάνουν επιπρόσθετα κρατικές 
ενισχύσεις και έργα που αφορούν περισσότερες της 
μιας περιφέρειες) 10 12 8 5 6 8 

Το υψηλό ποσοστό των χρηματοδοτή- που προσπαθεί να αναπτύξει η Κοι- του 8% στην Πορτογαλία, 6,7% στην Ιρ-
σεων αυτών στους τομείς των μεταφορών νότητα, εξυττηρετούν ταυτόχρονα ενι- λανδία. 4,6% στην Ισπανία, 4,4% στην 
και των τηλεπικοινωνιών οφείλεται στην 

ανάγκη να αναβαθμιστεί το σχετικά χαμη-

Συμμετοχή των χρηματοδοτήσεων 
περιφερειακού ενδιαφέροντος 

ανά τομέα (1989-1993) 
(σε εκατομ, Ecu) 

25 000 

20 000 

15 000 

1.0 000· --

5 000 — 

περιφερειακές / μη περιφερειακές 

Β Β Ενέργεια 

J J Μεταφορές 

J _J Τηλεπικοινωνίες 

• j Β Λοιπές υποδομές 

Β Β Βιομηχανία 

λό επίπεδο υποδομής των αναπτυξιακά 

καθυστερημένων περιοχών, καθώς και στο 

γεγονός ότι τα περισσότερα δίκτυα επι

κοινωνιών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 

σχυομενες και μη ενισχυομενες περιοχες. 

Εάν εξεταστεί το ποσοστό των ενισχύ

σεων περιφερειακού ενδιαφέροντος επί 

του συνόλου των χρηματοδοτήσεων ανά 

χώρα, παρατηρείται συγκέντρωση στις 

χώρες που είναι κατά το σύνολο του εδά

φους τους (Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιρλαν

δία) ή κατά μεγάλο τμήμα του (Ισπανία, 

ιταλικό Μετζοτζιόρνο ανατολικές περιο

χές της Γερμανίας) επιλέξιμες για ενισχύ

σεις στο πλαίσιο του στόχου 1 της δρά

σης των διαρθρωτικών ταμείων. 

Οι συγκεντρώσεις αυτές κατά χώρες εμ

φανίζονται επίσης όταν συγκριθούν οι συ

νολικές χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ με το 

ύψος των συνολικών επενδύσεων (υπο

λογιζόμενων με βάση τις ακαθάριστες 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου — ΑΕΠΚ —,  

που περιλαμβάνουν τομείς όπως ο στε

γαστικός, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις 

χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας). Το 1993,  

υπολογίζεται ότι το ολικό ύψος των ατο

μικών δανείων και των πιστώσεων που 

χορηγήθηκαν από συνολικά δάνεια αντι

στοιχούσε στο 1,7% των ΑΕΠΚ στο σύνο

λο της Κοινότητας. Το ποσοστό αυτό ήταν 

αισθητά υψηλότερο για τις λιγότερο ευη

μερούσες χώρες ή περιφέρειες: της τάξης 

Ελλάδα και 3,2% στο ιταλικό Μετζοτζιόρ

νο (2,2% για το σύνολο της χώρας). 

Συμμετοχή των χρηματοδοτήσεων 
περιφερειακού ενδιαφέροντος 

ανά χώρα 

(1989-1993) 
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"Ετσι, Ol επενδύσεις που χρηματοδοτήθη

καν από την ΕΤΕπ αντιπροσωπεύουν 

πολύ σημαντικό μέρος των ΑΕΠΚ σε ορι

σμένες χώρες: 22% στην Πορτογαλία, 15%  

στην Ελλάδα, 14% στην Ισπανία και στην 

Ιρλανδία και 12% στο Μετζοτζιόρνο. 
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Σχηματική παρουσίαση των κύριων παρεμβάσεων της ΕΤΕπ 
υπέρ μεγάλων έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών 

(1984-1993) 

Σιδηρόδρομοι 

Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι 

Αερολιμένες 

@ Έλεγχος της εναέριος κυκλοφορίας 

Λιμενικά έργα υποδομής 

Σταθμοί συνδυασμένων μεταφορών 
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id Ευρωπαϊκά έργα 

υποδομής για τις 

επικοινωνίες: Η 

δημιουργία μεγάλων 

δικτύων μεταφορών 

και τηλεπικοινωνιών, που καλύπτουν το 

σύνολο του ευρωπαϊκού εδάφους, αντα

ποκρίνεται σε πολλαπλές ανάγκες της 

Κοινότητας: αποτελεσματική λειτουργία 

της ενιαίας αγοράς, ενίσχυση της οικονο

μικής ανταγωνιστικότητας, ισόρροπη 

χωροταξική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 

χώρου. 

Τα διάφορα ρυθμιστικά σχέδια που έχουν 

εγκριθεί ή βρίσκονται υπό προετοιμασία 

και τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο 

Λευκό Βιβλίο για την ανάπτυξη, την αντα

γωνιστικότητα και την απασχόληση, 

αναμένεται να επιταχύνουν τη δημιουρ

γία των δικτύων αυτών. 

Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ για επενδύσεις 

στους τομείς αυτούς αυξήθηκαν σημαντι

κά, φθάνοντας το 1993 σε 5 807 εκατομ

μύρια (έναντι 4 533 εκατομμυρίων το 

1992), από τα οποία τα 1 414 εκατομμύρια 

χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του χρηματο

δοτικού μηχανισμού του Εδιμβούργου. 

Κατά την τελευταία πενταετία η Τράπεζα 

έχει χορηγήσει συνολικά στους τομείς 

αυτούς 20 δισεκατομμύρια, συμβάλλο

ντας στη χρηματοδότηση επενδύσεων 

συνολικού ύψους 78 δισεκατομμυρίων 

περίπου (μόνο για τις χερσαίες μετα

φορές, τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε 

7,8 δισεκατομμύρια και 31 δισεκατομ

μύρια). 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής ευ

ρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα των 

μεταφορών ανήλθαν το 1993 σε 3 713  

εκατομμύρια και αφορούσαν κυρίως 

οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες, από 

τους οποίους οι περισσότεροι είναι 

ενταγμένοι στα ρυθμιστικά σχέδια που 

έχουν καταρτιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Μεταξύ των χρηματοδοτηθέντων έργων 

περιλαμβάνονται σημαντικές επενδύσεις, 

όπως η σήραγγα κάτω από τη Μάγχη, οι 

γέφυρες του Storebaelt και του ποταμού 

Σέβερν, αυτοκινητόδρομοι και γραμμές 

τρένων μεγάλης ταχύτητας. Στην Αυστρία, 

Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΓΧΗ 

Η θέση σε λειτουργία της σταθερής 
ζεύξης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και 
ηπειρωτικής Ευρώπης, σημαίνει την υλο
ποίηση ενός πανάρχαιου ονείρου. 

Η ΕΤΕπ συμμετέσχε εξαρχής ενεργά στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα του έργου 
αυτού, που έχει μεγάλη συμβολική ση
μασία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Η Τράπεζα συνέβαλε στη χρηματο
δότηση της ζεύξης (της σήραγγας, των 
σταθμών και των τρένων) με συνολικό 
ποσό 1 375 εκατομμυρίων Ecu. Παράλ
ληλα υποστήριξε, με χορηγήσεις 1,2  
δισεκατομμυρίου, τη δημιουργία των 
ευρωπαϊκών δικτύων που συνδέονται με 
το έργο της Μάγχης, και ιδίως των βελ
γικών και γαλλικών σιδηροδρομικών 
γραμμών μεγάλης ταχύτητας (TGV) και 

αυτοκινητοδρόμων. 

Πίνακας 6: Έργα υποδομής 

κοινοτικού ενδιαφέροντος 

για τις επικοινωνίες 

(σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο 5 807,0 

χώρα υποψήφια για προσχώρηση στην 

Κοινότητα, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε ένα 

παρακαμπτήριο αυτοκινητόδρομο κοντά 

στα σύνορα με την Ιταλία και τη Σλοβενία. 

Στον τομέα των εναέριων μεταφορών, οι 

χρηματοδοτήσεις αφορούσαν την επέ

κταση αερολιμενικών εγκαταστάσεων, τον 

Μεταφορές 3 712,8 

Σιδηροδρομικές 938,5 

Οδικές 2 246,6 

Εναέριες 420,8 

Λοιπές 106,9 

Τηλεπικοινωνίες 2 094,2 

Κλασσικά δίκτυα 1 927,3 

Δορυφόροι και διεθνή καλώδια 166,9 

εκσυγχρονισμό αεροπορικών στόλων και 

επενδύσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 

εθνικό επίπεδο, για την ενίσχυση του 

ελέγχου και της ασφάλειας της κυκλο

φορίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. 

Τέλος, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε επίσης 

διάφορα λιμενικά έργα υποδομής. 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τα δά

νεια ανήλθαν σε 2 094 εκατομμύρια και 

διατέθηκαν για τη συνέχιση των προ

γραμμάτων ενίσχυσης των διεθνών τη

λεφωνικών συνδέσεων, για την ανάπτυξη 

των επικοινωνιών μέσω δορυφόρων και 

της κινητής τηλεφωνίας, καθώς και για 

συμβατικά δίκτυα. 

Το 80% περίπου αυτών των χρηματο

δοτήσεων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

αφορούσαν επενδύσεις που πραγματο

ποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες πε

ριοχές της Κοινότητας ή που εξυπηρετούν 

τέτοιες περιοχές, συμβάλλοντας έτσι στην 

οικονομική τους ανάπτυξη και την καλύ

τερη ένταξή τους στο σύνολο της Κοι

νότητας. 

33 



Προστασία του 

ττεριβάλλοντος: Η 

γενικευμένη εφαρ

μογή, τόσο σε εθνικό 

όσο και σε κοινοτικό 

επίπεδο, προγραμμάτων με σκοπό την 

καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων 

και τον έλεγχο των αστικών και βιομηχα

νικών αποβλήτων, έχει οδηγήσει σε 

αύξηση και διαφοροποίηση των σχετικών 

επενδύσεων. 

Διάφορα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα 

(Ταμείο Συνοχής, μηχανισμός του Ευρω

παϊκού Οικονομικού Χώρου, Life κ.λπ.) 

συμβάλουν στην πραγματοποίηση των 

επενδύσεων αυτών. 

Η ΕΤΕπ υποστήριξε την εξέλιξη αυτή χο

ρηγώντας δάνεια συνολικού ύψους 4 385  

εκατομμυρίων — ποσό που πλησιάζει το 

πολύ υψηλό ποσό της χρήσης 1992 (4 548  

εκατομμύρια, έναντι 1 888 εκατομμυρίων 

το 1991). Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν σε 

11 χώρες και κάλυψαν ευρύ φάσμα επεν

δύσεων, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη 

αύξηση σημείωσαν οι επενδύσεις με αντι

κείμενο την επεξεργασία στερεών απο

βλήτων. 

Σε πολλές περιπτώσεις, η μέριμνα για την 

προστασία του περιβάλλοντος συμβαδί

ζει με την επιδίωξη άλλων κοινοτικών 

στόχων. Έτσι, περισσότερο από το 65%  

των παραπάνω χρηματοδοτήσεων αφο

ρούσε έργα πραγματοποιούμενα στις λι

γότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Κοι

νότητας και το 12% αφορούσε επενδύσεις 

στον ενεργειακό τομέα. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, παράλ

ληλα με αυτή τη χρηματοδοτική 

δραστηριότητα υπέρ της προστασίας του 

περιβάλλοντος, η ΕΤΕπ μεριμνά γενικό

τερα για τον τομέα αυτό, ελέγχοντας 

συστηματικά την τήρηση των εθνικών και 

κοινοτικών κανονισμών σε θέματα πε

ριβάλλοντος, σε όλα τα επενδυτικά σχέ

δια που της υποβάλλονται για χρηματο

δότηση. 

50% των δανείων υπέρ του περιβάλλο

ντος (2127 εκατομμύρια) αφορούσαν έργα 

με αντικείμενο τη βελτίωση της παροχής 

πόσιμου νερού ή τη συλλογή και επεξερ

γασία λυμάτων. Πολλά από τα έργα αυτά 

αποτελούν μέρος σημαντικών, πολυετών 

προγραμμάτων, στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιταλία. 

Η Τράπεζα χρηματοδότησε επίσης (422  

εκατομμύρια) έργα συλλογής και κυρίως 

επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών 

στερεών αποβλήτων, συχνά τοξικών. 

Πίνακας 7: Περιβάλλον και πλαίσιο ζωής 

(σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο 
Ατομικά Πιστώσεις αττό 

δάνεια συνολικά δάνεια 

Σύνολο 4 385,0 3 624,0 761,0 

Περιβόιλλον 3 483,0 2 740,1 742,9 
Προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων 2 126,6 1 630,9 495,7 
Διαχείριση των αποβλήτων 422,1 360,8 61,3 
Καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 416,8 375,0 41,8 
Λοιπά έργα 517,5 373,4 144,1 
Πολεοδομικά έργα 902,0 883,9 18,1 

Μεταξύ των έργων αυτών περιλαμβάνο

νται εγκαταστάσεις επεξεργασίας βορείως 

του Μονάχου, κοντά στην Αμβέρσα και 

νοτίως του Ρόττερνταμ. 

Πολλά από τα χρηματοδοτηθέντα επεν

δυτικά σχέδια συνδυάζουν διάφορα από 

τα παραπάνω αντικείμενα και περιλαμ

βάνουν επίσης επενδύσεις καταπολέμη

σης της διάβρωσης του εδάφους και 

αντιπλημμυρικής προστασίας. 

Αλλες χρηματοδοτήσεις αφορούσαν την 

εγκατάσταση φίλτρων με σκοπό τον πε

ριορισμό των εκπομπών καυσαερίων και 

τέφρας σε ανθρακικούς σταθμούς ηλε

κτροπαραγωγής και μονάδες αποτέφρω

σης. Στη βιομηχανία (κυρίως χημικών και 

πετροχημικών), τα δάνεια για εγκαταστά

σεις με σκοπό τον περιορισμό των εκ

πομπών καυσαερίων ή την επεξεργασία 

των υγρών αποβλήτων ανήλθαν σε 552  

εκατομμύρια. 

Το 1993, οι χρηματοδοτήσεις με στόχο τη 

βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος (902  

εκατομμύρια) αφορούσαν κυρίως επενδύ

σεις στον τομέα των μέσων μαζικής μετα

φοράς και διάφορα αστικά οδικά έργα. Με

ταξύ των χρηματοδοτηθέντων έργων πε

ριλαμβάνονταν γραμμές μετρό (παραδο

σιακού ή ελαφρού τύπου) και τραμ στο 

Λονδίνο, τη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, τη 

Βαλένθια, το Μπιλμπάο, την Αθήνα, το 

St.-Etienne και το Στρασβούργο, καθώς και 

δρόμοι, σήραγγες, χώροι στάθμευσης και 

δακτύλιοι σε πολλές άλλες πόλεις. 

Επιπλέον, η Τράπεζα χορήγησε ενισχύ

σεις για την πολεοδομική αναβάθμιση 

κέντρων πόλεων ή τη διατήρηση έργων 

της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, πολλά 

από τα οποία πολλά παρουσιάζουν 

ιστορικό ενδιαφέρον, όπως π.χ. στο 

Δουβλίνο, τη Φερράρα, το Τρέντο και τη 

Μπολώνια. 
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Jit 
Ενεργειακοί στόχοι: 

Οι χρηματοδοτήσεις 

επενδύσεων που αν

ταποκρίνονται στους 

στόχους της Κοινό

τητας όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα, 

ανήλθαν σε 2 767 εκατομμύρια, έναντι 

3 132 εκατομμυρίων το 1992 και 2 743 εκα

τομμυρίων περίπου το 1991. 

Η κατανομή τους επιθεδαιώνει τις τάσεις 

που είχαν εμφανιστεί το 1992: επιβράδυν

ση των χορηγήσεων για επενδύσεις με 

στόχο την αξιοποίηση των εγχώριων 

πόρων, στασιμότητα των χορηγήσεων για 

δίκτυα παροχής φυσικού αερίου και 

αύξηση των χρηματοδοτήσεων επενδύ

σεων που συντελούν στην ορθολογικό

τερη διαχείριση και χρήση της ενέργειας. 

Για το στόχο αυτό, η Τράπεζα χορήγησε 

συνολικά 1 573 εκατομμύρια, από τα 

οποία 117 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν σε 

επενδύσεις μικρής ή μεσαίας κλίμακας. Οι 

χρηματοδοτήσεις αφορούσαν δίκτυα με

ταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύμα

τος (κυρίως στην Ισπανία, Πορτογαλία και 

Ιρλανδία), τη διασύνδεση των δικτύων της 

Δανίας και της Νορβηγίας μέσω του πορ

θμού Σκαγερράκη, σταθμούς ηλεκτροπα

ραγωγής συνδυασμένου κύκλου που λει

τουργούν με αέριο, σταθμούς συμπα

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερ

μότητας (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γερ

μανία), δίκτυα διανομής θερμότητας και 

έργα μετατροπής δικτύων αστικού αερίου 

σε δίκτυα φυσικού αερίου. 

Δάνεια χορηγήθηκαν επίσης για επενδύ

σεις με σκοπό τον εξορθολογισμό της κα

τανάλωσης ενέργειας σε διυλιστήρια και 

άλλες βιομηχανικές μονάδες. Επιπλέον, η 

Τράπεζα χρηματοδότησε αυξανόμενο 

αριθμό σχεδίων που περιλάμβαναν εγκα

ταστάσεις για τη χρησιμοποίηση ανα

νεώσιμων πηγών ενέργειας, μικρούς 

Πίνακας 8: Ενεργειακοί στόχοι 

(σε εκατομ. Ecu) 

Ατομικά Πιστώσεις από 
Σύνολο δάνεια συνολικά δάνεια 

Σύνολο 2 766,8 2 649,6 117,2 

Εγχώριοι πόροι 560,8 560,8 — 
Υδρογονάνθρακες 497,0 497,0 — 
Στερεά καύσιμα 37,4 37,4 — 
Κύκλος πυρηνικού καυσίμου 26,4 26,4 — 
Διαφοροποίηση των εισαγωγών 632,6 632,6 — 
Φυσικό αέριο 632,6 632,6 — 
Ορθολογική χρήση και διαχείριση 1 573,4 1 456,2 117,2 
Συνδυασμένη παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας/θερμότητας 211,8 199,4 12,4 
Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου 
κύκλου που λειτουργούν με αέριο 116,1 116,1 — 
Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 638,7 630,4 8,3 
Μετατροπή δικτύων αερίου 115,9 57,0 58,9 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 287,3 284,8 2,5 
Εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία 203,7 168,6 35,1 

θερμοηλεκτρικούς και υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς και μονάδες αποτέφρωσης 

συνδεδεμένες με την επεξεργασία στε

ρεών αποβλήτων. Η απουσία επιπτώ

σεων των σχεδίων αυτών στο περιβάλλον 

ελέγχθηκε σχολαστικά. 

Με στόχο τη διαφοροποίηση του ενερ

γειακού εφοδιασμού της Κοινότητας, η 

Τράπεζα χορήγησε δάνεια (633 εκατομ

μύρια) για έργα μεταφοράς φυσικού αε

ρίου. Ένα μέρος των δανείων αυτών κα

τευθύνθηκε στην Ιταλία, για τη χρηματο

δότηση τμημάτων του νέου αγωγού αε

ρίου που θα συνδέει τα κοιτάσματα της 

Αλγερίας με τη χώρα αυτή (βλ. επίσης 

δάνειο για τον αγωγό αερίου Μαγκρέμπ-

Ευρώπη, σελ. 52) και δικτύων διανομής 

αερίου. 

Τα υπόλοιπα δάνεια αφορούσαν αγω

γούς αερίου στο Βέλγιο και στην Ιρλανδία, 

με σκοπό τη διασύνδεση με το δίκτυο της 

Σκωτίας. 

Παράλληλα, η ΕΤΕπ εξακολούθησε να 

υποστηρίζει την αξιοποίηση των εγχώ

ριων πόρων στην Κοινότητα. Οι σχετικές 

χρηματοδοτήσεις (561 εκατομμύρια) 

αφορούσαν την εκμετάλλευση κοιτα

σμάτων πετρελαίου και αερίου στην 

Ιταλία και στο βρετανικό και δανικό τομέα 

της Βόρειας Θάλασσας, καθώς και τον 

εφοδιασμό των δικτύων. Τέλος, η Τράπε

ζα χρηματοδότησε την αξιοποίηση ενός 

λιγνιτωρυχείου στην Ελλάδα και ένα 

σταθμό επεξεργασίας ελαφρά ραδιενερ

γών αποβλήτων στο Βέλγιο. 
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Βιομηχανικοί στό

χοι: Η επιβράδυν

ση της οικονομικής 

δραστηριότητας το 

1993 είχε ως συνέ

πεια τη μείωση του ρυθμού και του ύψους 

των επενδύσεων στους παραγωγικούς το

μείς. Οι επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου 

μεγέθους ήταν αυτές που επλήγησαν πε

ρισσότερο. 

Παρά το δυσμενές αυτό οικονομικό 

κλίμα, οι χρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε 

2 708 εκατομμύρια (έναντι 2 623 εκα

τομμυρίων το 1992), εκ των οποίων το 

55% αφορούσε σχέδια πραγματο

ποιούμενα στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιοχές. 

Τα ατομικά δάνεια για επενδύσεις με 

στόχο την ενίσχυση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων 

μεγάλου μεγέθους ή την προώθηση της 

ολοκλήρωσης τους σε ευρωπαϊκό επί

πεδο ανήλθαν σε 1 164 εκατομμύρια, 

έναντι 477 εκατομμυρίων το 1992. Τα 3/4  

περίπου του ποσού αυτού κατευθύνθη

καν στην αυτοκινητοβιομηχανία (862 εκα

τομμύρια) για τη χρηματοδότηση, 

αφενός, βιομηχανικών μονάδων στην 

Ισπανία και τη Γαλλία, στις οποίες συμ

μετέχουν επιχειρήσεις από διάφορες 

χώρες, και, αφετέρου, ενός ολοκληρωμέ

νου συγκροτήματος που περιλαμβάνει 

κέντρο έρευνας, μονάδες παραγωγής και 

μονάδες προμήθειας εξαρτημάτων, στην 

Ιταλία. Δεύτερος κατά σειρά ήταν ο 

Πίνακας 9: Βιομηχανικοί στόχοι 

(σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο 

Επενδύσεις μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 

σε ενισχυόμενες περιοχές 

εκτός ενισχυόμενων περιοχών 

2 705,9 

Διεθνής ανταγωνιστικότητα και 
ολοκλήρωση των μεγάλων επι
χειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 1 164,4 

1 5 41,5 

940,6 

600,9 

κλάδος της αεροναυπηγικής, ο οποίος 

απορρόφησε 232 εκατομμύρια για μονά

δες στη Γαλλία και την Ισπανία. 

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 

Στη δεκαετία του '80, η ζήτηση κατεργασμένων πετρελαϊκών 
προϊόντων μεταβλήθηκε σημαντικά στο σύνολο της Κοινότητας. 
Το βαρύ και το ελαφρό πετρέλαιο, που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη βιομηχανική κατανά
λωση και τη θέρμανση, σημείωσαν αισθητή πτώση λόγω, της 
αύξησης της τιμής του πετρελαίου και, συνεπώς, του ανταγω
νισμού του φυσικού αερίου, του άνθρακα και της πυρηνικής 
ενέργειας. Αντίθετα, οι ανάγκες σε καύσιμα για τις μεταφορές —  
βενζίνη, ντίζελ και καύσιμα αεροσκαφών — αυξήθηκαν αισθητά. 

Παράλληλα, ο προβληματισμός σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος οδήγησε στη θέσπιση διαρκώς αυστηρότερων 
κανονισμών, όσον αφορά τις εκπομπές βλαβερών ουσιών στην 
ατμόσφαιρα, και ιδίως τις εκπομπές μολύβδου και θείου, που 
προέρχονται από τη διύλιση του πετρελαίου και από τις εξα
τμίσεις των αυτοκινήτων. 

Οι εξελίξεις αυτές επέβαλαν στη ευρωπαϊκή βιομηχανία διυ

λιστηρίων μια σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού και 
προσαρμογής. Οδήγησαν, επίσης, σε προγράμματα κλεισίματος 

διυλιστηρίων. Ετσι, η ικανότητα διύλισης του αργού πετρελαίου 
στο εσωτερικό της Κοινότητας πέρασε από 915 εκατομμύρια τόν-

νους ετησίως το 1980, σε 562 εκατομμύρια το 1991, ποσότητα 

που αντιπροσωπεύει το 16,5% της παγκόσμιας δυναμικότητας. 

Το 60% περίπου της δυναμικότητας αυτής καλύπτεται από 10  

εταιρείες, από τις οποίες οι περισσότερες είναι αναμεμειγμένες 

και στα προηγούμενα στάδια των δραστηριοτήτων εκμετάλ
λευσης του πετρελαίου. Τα ανεξάρτητα διυλιστήρια έχουν στο 
εξής δευτερεύοντα ρόλο. 

Κατά την ίδια περίοδο, η βιομηχανία διυλιστηρίων αύξησε ση
μαντικά την ικανότητά της να μετατρέπει, με χημικά μέσα, βαρέα 
ενδιάμεσα κλάσματα υδρογονανθράκων σε ελαφρότερα και με
γαλύτερης αξίας κλάσματα. Παράλληλα, χρειάστηκε να προ
σαρμοστεί στους νέους κανονισμούς προστασίας του περιβάλ
λοντος, προσανατολίζοντας, παραδείγματος χάρη, την πα
ραγωγή της προς την αμόλυβδη ή με χαμηλή περιεκτικότητα 
σε μόλυβδο βενζίνη. 

Κατά την τελευταία πενταετία, η ΕΤΕπ υποστήριξε τις επενδυ
τικές προσπάθειες 20 περίπου διυλιστηρίων, από τα 100 που 
λειτουργούν στην Κοινότητα, με δάνεια συνολικού ύψους 909  
εκατομμυρίων. 

Τα περισσότερα από τα διυλιστήρια που χρηματοδότησε βρί

σκονται κατά μήκος των ακτών που γειτνιάζουν με τους 

μεγάλους άξονες μεταφοράς του πετρελαίου στη Σικελία, στη 
Σαρδηνία, στις ακτές της Πούλια, στην Καταλωνία. στη Μούρθια, 

στη Χώρα των Βάσκων και στη Γαλικία, καθώς και στα νότια 
της Λισσαβώνας και στη Σκωτία. Τα υπόλοιπα βρίσκονται 
κυρίως κοντά σε μεγάλες ζώνες κατανάλωσης (βόρεια Ιταλία, 
Γερμανία). 
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Τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια που 

χρηματοδοτήθηκαν, αφορούσαν τους 

κλάδους της φαρμακευτικής, της ηλεκ

τρονικής, των πλαστικών υλών, της υφα

ντουργίας και της μηχανικής. 

Το 50% περίπου του ύψους των δανείων 

αυτών αφορούσε επενδύσεις σε περιοχές 

που ενισχύονται στο πλαίσιο της περιφε

ρειακής ανάπτυξης, και τα 2/3 περίπου 

αφορούσαν επενδύσεις πραγματοποιού

μενες στο πλαίσιο συνεργασίας επιχειρή

σεων από περισσότερα του ενός κράτη 

μέλη ή και με συμμετοχή, μερικές φορές, 

εταίρων από τρίτες χώρες (συνήθως, 

επενδύσεις σχετικές με την εισαγωγή ή 

διάδοση καινοτόμων τεχνολογιών ή 

μεθόδων στον αντίστοιχο τομέα). 

Οι επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρή

σεων απορρόφησαν, στο σύνολο της Κοι

νότητας, 1 542 εκατομμύρια υπό μορφή 

5 257 πιστώσεων από συνολικά δάνεια 

(έναντι 2 138 εκατομμυρίων ή 7 223 πιστώ

σεων το 1992, 2 354 εκατομμυρίων ή 9 548  

πιστώσεων το 1991 και 1 976 εκατομμυ

ρίων ή 7 447 πιστώσεων το 1990). Από το 

ποσό αυτό, 941 εκατομμύρια (61%)  

διατέθηκαν για 3 068 επενδύσεις μικρομε

σαίων επιχειρήσεων στις περιοχές που 

ενισχύονται στο πλαίσιο της περιφε

ρειακής ανάπτυξης. 

Τα 86% του ύψους των πιστώσεων, ήτοι 

1 325 εκατομμύρια, κατευθύνθηκαν σε 

MME που απασχολούν λιγότερα από 250  

άτομα και που έχουν κύκλο εργασιών 

κατώτερο των 20 εκατομμυρίων. Τα 4/5  

των MME που χρηματοδοτήθηκαν 

απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και 

απορρόφησαν το 60% περίπου του ύψους 

των πιστώσεων. 

Η σταδιακή ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οι

κονομίας και η λήψη κατάλληλων μέτρων 

υποστήριξης σε εθνικό και κοινοτικό επί

πεδο, αναμένεται να συμβάλουν στην 

αναθέρμανση των επενδύσεων των μι

κρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες απο

τελούν σημαντικό στοιχείο του παραγω

γικού τομέα σε όλες τις χώρες μέλη της 

Κοινότητας, και ιδίως σε πολυάριθμες πε

ριοχές, στις οποίες η ενίσχυση των MME  

συνδέεται πολλαπλά με την περιφε

ρειακή ανάπτυξη. 

Πίνακας 10: Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους 

Πιστώσεις χορηγηθείσες το 1993 από εκκρεμή συνολικά δάνεια 

Χώρα 
Σύνολο 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη 

Εκτός ενισχυόμενων 
περιοχών 

MME που ανταποκρίνονται 
σε άλλους στόχους (') 

Χώρα Αριθμός εκατομ. Ecu Αριθμός εκατομ. Ecu Αριθμός εκατομ. Ecu Αριθμός εκατομ. Ecu 

Σύνολο 5 257 1 541,5 3 068 940,6 2189 600,9 0 74 190,4 

Βέλγιο 176 118,7 65 49,8 111 68,9 — — 

Δανία 192 31,4 34 8,8 158 22,5 — — 

Γ ερμανία 125 213,8 99 169,2 26 44,6 49 147,2 

Ελλάς 23 22,5 23 22,5 — — — — 

Ισπανία 110 23,5 56 10,0 54 13,5 (ή — — 

Γ αλλία 2 975 293,8 1715 162,3 1 260 131,5 9 1,5 

Ιρλανδία 8 19,0 8 19,0 — — — — 

Ιταλία 1 269 710,6 887 453,3 382 257,3 15 38,7 

Κάτω Χώρες 196 34,5 63 15,3 133 19,2 1 3,0 

Πορτογαλία 101 27,9 101 27,9 — — — — 

Ηνωμένο Βασίλειο 82 45,9 17 2,5 65 43,4 (ή — — 

) Επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος ή με σκοπό την ορθολογική χρήση της ενέργειας. 
) Εκ των οποίων-25,8 εκατομμύρια από πόρους του ΝΚΜ: 4,3 εκατομμύρια στην Ισπανία και 21,5 εκατομμύρια στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
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H δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων 

μεταφορών και τηλεπικοινωνιών είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ενοποίηση 

και τη σωστή χωροταξική οργάνωση του 

ευρωπαϊκού χώρου. Την τελευταία πεντα

ετία η ΕΤΕπ συμμετέσχε, με δάνεια ύψους 

21,5 δισεκατομμυρίων, στη χρηματοδότηση 

επενδύσεων ύψους 78 δισεκατομμυρίων, οι 

οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της 

υποδομής σε κοινοτική και περιφερειακή 

κλίμακα, και βοηθούν τις επιχειρήσεις να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 

ανταγωνισμού και της απασχόλησης. 
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Παρουσίαση των χρηματοδοτήσεων κατά χώρα 

Οι χρηματοδοτήσεις που παρουσιάζονται παρακάτω, αφορούν τα ατομικά δάνεια 
(6λ. κατάλογο σελ. 87) και τις πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια (6λ. πίνακες Η, 
I κ αι Λ, σελ. 104 και εξής) που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

ΒΕΛΓΙΟ 
Συμβάσεις υπογραφείσες το 1993: 371,6 εκατομμύρια (1992: 396,6 εκατομμύρια) 
Ατομικά δάνεια: 346,6 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 25 εκατομμύρια 
Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 118,7 εκατομμύρια 

Τα ατομικά δάνεια που χορηγήθηκαν στο 
Βέλγιο, αφορούσαν έργα υποδομής στον 
τομέα των μεταφορών με σκοπό τη βελ
τίωση των επικοινωνιών μεταξύ των 
κρατών μελών της Κοινότητας, και επεν
δύσεις στον ενεργειακό τομέα (347 εκα
τομμύρια, από τα οποία 151 εκατομμύρια 
στο πλαίσιο του μηχανισμού του Εδιμ
βούργου). Στον τομέα των μεταφορών, η 
Τράπεζα χρηματοδότησε την πρώτη φά
ση κατασκευής του βορειοευρωπαίκού δι
κτύου σιδηροδρόμων μεγάλης ταχύτητας 
(TGV), με ένα δάνειο 248 εκατομμυρίων για 

το τμήμα που θα συνδέει τις Βρυξέλλες με 
το γαλλικό δίκτυο και με τη σήραγγα της 
Μάγχης. Παράλληλα, η Τράπεζα εξακο
λούθησε να υποστηρίζει την ενίσχυση του 
ελέγχου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου 
(βλ. σελ. 40), χρηματοδοτώντας τις εγκα
ταστάσεις του επιχειρησιακού κέντρου 
του Eurocontrol (55 εκατομμύρια). 

Στον ενεργειακό τομέα, τα ατομικά δά
νεια ανήλθαν σε 43 εκατομμύρια και 
αφορούσαν, αφενός, τη συνέχιση της κα
τασκευής ενός τερματικού σταθμού για 

αέριο στη Zeebrugge και ενός αγωγού για 
τον εφοδιασμό του ευρωπαϊκού δικτύου 
με φυσικό αέριο από τη Βόρειο Θάλασσα 
και, αφετέρου, την κατασκευή μιας 
μονάδας επεξεργασίας ελαφρά ραδιενερ
γών βιομηχανικών αποβλήτων κοντά στην 

Αμβέρσα. 

Επιπλέον, από συνολικά δάνεια της Τρά
πεζας χρηματοδοτήθηκαν 175 περίπου 
επενδύσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους 
σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας 
και των υπηρεσιών. 

ΔΑΝΙΑ 
Συμβάσεις υπογραφείσες το 1993:875,5 εκατομμύρια (1992: 690,8 εκατομμύρια) 
Ατομικά δάνεια: 843,2 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 32,3 εκατομμύρια 
Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 48,4 εκατομμύρια 

Περισσότερα από τα 2/3 των χορηγήσεων 
στη Δανία αφορούσαν έργα υποδομής 
για τις μεταφορές και τις τηλεπικοι
νωνίες (659 εκατομμύρια, από τα οποία 
188 εκατομμύρια στο πλαίσιο του μηχα
νισμού του Εδιμβούργου). Στον τομέα των 
μεταφορών (552 εκατομμύρια), η ΕΤΕπ 
εξακολούθησε να χρηματοδοτεί την κα
τασκευή της γέφυρας του Μεγάλου Βελτ 
(Storebasit) και πολυάριθμα τμήματα του 
ευρωπαϊκού αυτοκινητοδρόμου Βορρά-
Νότου (Ε45), καθώς και το πρόγραμμα 
ηλεκτροδότησης των σιδηροδρόμων. 

Παράλληλα, χρηματοδότησε τον εκσυγ
χρονισμό των τηλεπικοινωνιών στη 
Σαίλαν και συνδέσεις μέσω οπτικών ινών 

με τη νήσο Bornholm. 

Στον ενεργειακό τομέα οι χορηγήσεις 
ανήλθαν συνολικά σε 170 εκατομμύρια και 
αφορούσαν την αξιοποίηση των κοιτα
σμάτων υδρογονανθράκων του δανικού 
τομέα της Βόρειας Θάλασσας (γεωτρη-
τίκές εγκαταστάσεις και συνέχιση της 
κατασκευής του χερσαίου δικτύου με
ταφοράς και διανομής φυσικού αερίου), 
καθώς και την κατασκευή ενός καλω
δίου υψηλής τάσης για την ανταλλαγή 
ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ Δανίας και 
Νορβηγίας, μέσω του πορθμού Σκα-

γερράκη. 

Επιπλέον, στους δήμους Πρχους και Κο
πεγχάγης, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε δίκτυα 
συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυ

μάτων και απορριμμάτων και σταθμούς 
καύσης των αποβλήτων για τη συνδυα
σμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
και θερμότητας. Οι επενδύσεις αυτές, 
καθώς και διάφορα έργα μικρής κλίμακας 
που χρηματοδοτήθηκαν μέσω συνολικών 
δανείων, συμβάλλουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος (32 εκατομμύρια). 

Τέλος, 200 περίπου μικρομεσαίες βιο
μηχανικές επιχειρήσεις ενισχύθηκαν με 
πιστώσεις ολικού ύψους 31 εκατομμυρίων 
από συνολικά δάνεια. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
Κατά τα τελευταία χρόνια, ο τομέας των εναέριων μεταφορών 
γνώρισε βαθιές μεταβολές, που συνδέονται με την απελευθέρωση 
του, αλλά περισσότερο ακόμη με την ανάγκη ανανέωσης των αε
ροπορικών στόλων και ενίσχυσης της δυναμικότητας των αε
ρολιμένων, ώστε να αντιμετωπιστεί η αύξηση της κυκλοφορίας. 

Ταυτόχρονα, φάνηκε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να βελτιωθεί 
η διαχείριση του εναέριου χώρου, ώστε η κυκλοφορία να γίνει 
ρευστότερη και ασφαλέστερη. Πράγματι, προβλέπεται ότι η 

εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη θα αυξηθεί κατά μέσο όρο 
κατά 5% ετησίως από σήμερα έως το 2010, εφόσον η δυναμι
κότητα του δικτύου μπορέσει να προσαρμοστεί ομαλά στην εξέ
λιξη αυτή. 

Παρότι η αύξηση αυτή είναι μικρότερη από εκείνη που προ
βλεπόταν στη δεκαετία του '80 και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό 
από την πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και ιδίως από 
τις εξελίξεις στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 
ήδη δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα λόγω συμφόρησης 
των αεροδρομίων και ορισμένων εναέριων διαδρόμων. Το κόστος 
που συνεπάγεται απλώς και μόνο η απώλεια χρόνου πτήσης 
από τις εταιρείες και τους επιβάτες, είναι εξαιρετικά υψηλό. 

Η συνύπαρξη διαφόρων εθνικών συστημάτων ελέγχου και η 
πληθώρα των διεθνών οργανισμών που είναι αρμόδιοι για την πο
λιτική αεροπορία, δεν συντελούν στη βελτίωση της κατάστασης. 

Για το λόγο αυτό, οι Υπουργοί Μεταφορών, που συνήλθαν 
στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC),  
αποφάσισαν να ενισχύσουν το ρόλο του Eurocontrol όσον 
αφορά το συντονισμό των κέντρων ελέγχου και τη διαχείριση 
της εναέριας κυκλοφορίας. 

Ο Eurocontrol — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της 
Αεροπλοΐας- δημιουργήθηκε το 1960 από το Βέλγιο, τη Γερμανία, 
τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο 
Βασίλειο και έχει επιπλέον σήμερα ως μέλη την Ιρλανδία, την Πορ
τογαλία, την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Μάλτα, την Κύπρο, την Ουγ
γαρία, την Ελβετία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Αυστρία. 

Τα καθήκοντά του Eurocontrol διευρύνθηκαν, με μια προτε

ραιότητα: τη δημιουργία ενός συντονισμένου και συνεκτικού συ

στήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώττη. 
Αυτό συνεπάγεται κυρίως την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
προγράμματος εναρμόνισης και ολοκλήρωσης του ελέγχου της 
εναέριας κυκλοφορίας (EATCHIP), για λογαριασμό των 31  

κρατών μελών της ECAC, και τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
μονάδας διαχείρισης των κινήσεων της εναέριας κυκλοφορίας, 

ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση του 
εναέριου χώρου στη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη και να απο
φεύγεται έτσι η κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

Η ΕΤΕπ υποστήριξε τις σχετικές επενδύσεις χορηγώντας στον 
Eurocontrol δάνεια για τη δημιουργία αυτού του εναρμονισμένου 
συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας καθώς και για την 
ανάπτυξη νέων συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας και την 
τελειοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων. Παράλληλα, 
χρηματοδότησε τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων του Eu 
rocontrol σε κτίρια που βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο των 
Βρυξελλών, και τη δημιουργία ενός πειραματικού κέντρου στο 
Bretlgny-sur-Orge, κοντά στο Παρίσι (94 εκατομμύρια συνολικά). 
Επιπλέον, η Τράπεζα χορήγησε ένα δάνειο για εγκαταστάσεις 
στη νήσο Μάλτα, με σκοπό την ενίσχυση του ελέγχου στην πε
ριοχή της Μεσογείου. 

Η ΕΤΕπ συνέβαλε επίσης στην κατασκευή και τον εξοπλισμό του 
βελγικού εθνικού κέντρου ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και 
στην ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου του εναέριου χώρου 
στη Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα (150 εκα
τομμύρια). 

Στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η υποδομή 
της αεροναυτιλίας είναι απαρχαιωμένη και δεν ανταποκρίνεται 
πάντοτε στις προδιαγραφές που ισχύουν στη Δυτική Ευρώπη, 
Η προβλεπόμενη μακροπρόθεσμη αύξηση της κυκλοφορίας και 
η ανάγκη να ενταχθούν οι χώρες αυτές στο ευρωπαϊκό σύστη
μα, ώθησαν την ΕΤΕπ να θέσει καθ' οδόν, με τη βοήθεια του 
κοινοτικού προγράμματος PHARE, μια μελέτη αξιολόγησης των 
αναγκών, που εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Διεθνούς Πολι
τικής Αεροπορίας (ICAO). Σε συνέχεια της μελέτης αυτής, και 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο του Εδιμβούργου, αποφασίστηκε η υποστήριξη ενός 
συντονισμένου προγράμματος επενδύσεων, με στόχο την επι
σκευή και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων ελέγχου και 
ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας στην Ουγγαρία, τη Βουλ
γαρία και τη Ρουμανία — χώρες στις οποίες ήδη έχουν χορη
γηθεί δάνεια (74 εκατομμύρια) — καθώς και στην Πολωνία, τη 
Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία. 

Κατά την περίοδο 1990-1993, η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει συνολικά 
339 εκατομμύρια για τη δημιουργία εναρμονισμένων και αποτε
λεσματικών συστημάτων ελέγχου του εναέριου χώρου στην 
Κοινότητα και σε γειτονικές χώρες. Οι χορηγήσεις αυτές, όπως 
και οι προβλεπόμενες νέες ενισχύσεις της Τράπεζας στον τομέα 

αυτό, εντάσσονται παράλληλα στο πλαίσιο των ενεργειών υπέρ 

των διευρωπαϊκών δικτύων, που προβλέπονται από το Λευκό 
Βιβλίο για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση ('). 

(') Αξίζει επίσης να αναφερθούν οι πολυάριθμες χορηγήσεις της ΕΤΕπ για το 
σύστημα δορυφόρων του Inmarsat, που εξυπηρετούν μεταξύ άλλων τις επι
κοινωνίες με αεροσκάφη σε πτήση, καθώς και οι ενισχύσεις που χορήγησε το 
1991 για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των χωρών 
μελών του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας στην Αφρική και τη 
Μαδαγασκάρη. 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Συμβάσεις υπογραφείσες το 1993:2 096,6 εκατομμύρια (1992: 1 663,9 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 1102,9 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 993,7 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 853,1 εκατομμύρια 

Στη Γερμανία, η χρηματοδοτική δρα

στηριότητα της Τράπεζας παρέμεινε ιδιαί

τερα έντονη στα ανατολικά Länder, τα 

οποία είναι επιλέξιμα για ενισχύσεις από 

τα διαρθρωτικά ταμεία (1 202 εκατομ

μύρια), καθώς και στον τομέα των έργων 

υποδομής για τις μεταφορές και τις τη

λεπικοινωνίες (702 εκατομμύρια). Στο 

πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού 

του Εδιμβούργου χορηγήθηκαν δάνεια 

συνολικού ύψους 288 εκατομμυρίων. 

Στα ανατολικά Länder, τα χορηγηθέντα 

ατομικά δάνεια (810 εκατομμύρια) κα

τευθύνθηκαν κυρίως σε μεγάλες αστικές 

περιοχές, για την επέκταση και τον εκσυγ

χρονισμό του τηλεφωνικού δικτύου, υπο

δομής αναγκαίας για την ενίσχυση της οι

κονομίας (492 εκατομμύρια). 

Η ΕΤΕπ χορήγησε επίσης δάνεια στον 

ενεργειακό τομέα (67 εκατομμύρια), για 

την κατασκευή ενός σταθμού συμπα

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερ

μότητας, τη μετατροπή του υπάρχοντος 

δικτύου αερίου σε δίκτυο φυσικού αερίου 

και επενδύσεις με σκοπό την αναβάθμιση 

του περιβάλλοντος. Στις περιοχές του 

Bitterfeld, του Wolfen και της Βυττεμβέρ-

γης χρηματοδοτήθηκαν εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων (28 εκατομμύρια), 

ενώ από συνολικά δάνεια χορηγήθηκαν 

30 πιστώσεις, ολικού ύψους 108 εκατομ

μυρίων, για αποχετευτικά έργα και για 

εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τον περι

ορισμό της ρύπανσης και των οχλήσεων. 

Στη βιομηχανία, με ατομικά δάνεια (και 

μια εγγύηση) ενισχύθηκαν επενδύσεις 

στους κλάδους της αυτοκινητοβιομη

χανίας, των οικοδομικών υλικών και των 

προϊόντων συσκευασίας (223 εκατομ

μύρια). Επιπλέον, 100 επενδύσεις μικρο

μεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της 

βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του του

ρισμού χρηματοδοτήθηκαν με πιστώσεις 

από συνολικά δάνεια (238 εκατομμύρια). 

Στην υπόλοιπη χώρα, οι χρηματοδοτή

σεις έργων υποδομής ανήλθαν σε 585 

εκατομμύρια. Ατομικά δάνεια χορηγήθη

καν για την ενίσχυση της υποδομής των 

αερολιμένων της Φραγκφούρτης και του 

Αμβούργου (149 εκατομμύρια), για το δί

κτυο αστικής θέρμανσης στην περιοχή 

του Σάαρ, για σταθμούς επεξεργασίας 

λυμάτων στην Κολωνία και εγκαταστάσεις 

διάθεσης και καύσης αστικών απορριμ

μάτων στη Hochsauerland, καθώς και για 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις βορείως του 

Μονάχου (98 εκατομμύρια). Επιπλέον, 

από συνολικά δάνεια χρηματοδοτήθηκαν 

150 περίπου έργα μικρής και μεσαίας κλί

μακας με σκοπό τη βελτίωση του πε

ριβάλλοντος (338 εκατομμύρια). 

Τέλος, στον παραγωγικό τομέα (169 εκα

τομμύρια) χρηματοδοτήθηκαν, αφενός, ο 

εκσυγχρονισμός ενός διυλιστηρίου στο 

Gelsenkirchen και ο εξοπλισμός του 

με εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης και, 

αφετέρου, 42 επενδύσεις μικρής και με

σαίας κλίμακας μέσω πιστώσεων από συ

νολικά δάνεια (123 εκατομμύρια). 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ LÄNDER: 1990-1993 
Στις 3 Οκτωβρίου 1990, η Γερμανία επανέκτησε την ενότητά της. 

Στο τέλος του ιδίου χρόνου, η ΕΤΕπ χορήγησε τα πρώτα της δά
νεια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στα νέα γερμανικά 

κρατίδια (Länder). 

Μέχρι το τέλος του 1993, η Τράπεζα είχε χορηγήσει συνολικά 

στις περιοχές αυτές 2 304 εκατομμύρια (περίπου 4,6 δισεκα

τομμύρια DEM), κυρίως για επενδύσεις μεγάλου μεγέθους (1 540  

εκατομμύρια υπό μορφή ατομικών δανείων), αλλά και για 700  

περίπου επενδύσεις μικρού μεγέθους, κυρίως στους τομείς της 

βιομηχανίας και των υπηρεσιών, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν 

μέσω συνολικών δανείων που η ΕΤΕπ χορήγησε σε μεσολα-

βούντες χρηματοδοτικούς οργανισμούς (764 εκατομμύρια). Οι 

χορηγήσεις στα νέα Länder αφορούσαν τους περισσότερους το

μείς της οικονομίας: βιομηχανία (αυτοκινητοβιομηχανία, μηχα

νική, οικοδομικά υλικά, χημική βιομηχανία, χαρτοβιομηχανία), 

υπηρεσίες (ξενοδοχειακός εξοπλισμός, υπηρεσίες προς επι

χειρήσεις), ενίσχυση των τηλεπικοινωνιών, αναβάθμιση των δι
κτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου, διαχείριση των 

υγρών και στερεών αποβλήτων. 

Επιπλέον, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε (188 εκατομμύρια) τη δημι

ουργία του συστήματος ••Kopernikus», που εξυπηρετεί τις ραδιο

τηλεοπτικές συνδέσεις μέσω δορυφόρου στο σύνολο της 

χώρας, και τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων της εμπορικής έκ

θεσης του Βερολίνου (Δυτικού), επενδύσεις που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ανατολικά Länder. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών χρόνων εντατικής 

δραστηριότητας στις περιοχές αυτές, οι χρηματοδοτήσεις 

αυξήθηκαν με ταχύ ρυθμό: 340 εκατομμύρια το 1991, 713 εκα

τομμύρια το 1992 και 1 202 εκατομμύρια το 1993 (46% των ατο

μικών δανείων και των πιστώσεων από συνολικά δάνεια που 

χορηγήθηκαν στο σύνολο της χώρας). 
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ΕΛΛΑΣ 

Συμβάσεις υπογραφείσες το 1993: 511,1 εκατομμύρια (1992: 377,5 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 466,2 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 44,9 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 26,2 εκατομμύρια 

Η Ελλάδα είναι στο σύνολο της επιλέξιμη 

για ενισχύσεις από τα κοινοτικά διαρθρω

τικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου 1. Τα 

ατομικά δάνεια που χορηγήθηκαν στη 

χώρα (εκ των οποίων 87 εκατομμύρια στο 

πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού 

του Εδιμβούργου) αφορούσαν έργα υπο

δομής στους τομείς των μεταφορών και 

των τηλεπικοινωνιών και ενεργειακά προ

γράμματα. Επιπλέον, μέσω πιστώσεων 

από συνολικά δάνεια χρηματοδοτήθηκαν 

επενδύσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας, 

κυρίως στη βιομηχανία. 

Τα περισσότερα από τα χρηματοδο-

τηθέντα επενδυτικά σχέδια (τα 3/4 των 

οποίων ενισχύθηκαν παράλληλα με κοι

νοτικές επιχορηγήσεις) εντάσσονται στα 

μέτρα που περιλαμβάνονται στο Κοινο

τικό Πλαίσιο Στήριξης των διαρθρωτικών 

ταμείων. 

Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων (307  

εκατομμύρια) κατευθύνθηκε στον τομέα 

των μεταφορών. Η ΕΤΕπ χρηματοδότησε 

την επέκταση του μετρό της Αθήνας, τμή

ματα αυτοκινητόδρομων στους άξονες 

Αθήνα-Κατερίνη, Αθήνα-Κόρινθος και 

Κόρινθος-Τρίπολη, και τον οδικό άξονα 

Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα-Θεσσαλονίκη. 

Δύο άλλα δάνεια χορηγήθηκαν για τη 

δημιουργία δικτύων κινητής τηλεφωνίας 

(51 εκατομμύρια). 

Τέλος, στον ενεργειακό τομέα χορη

γήθηκαν 108 εκατομμύρια, για την επέ

κταση ενός υπαίθριου λιγνιτωρυχείου στη 

Δυτική Μακεδονία, για την ενίσχυση του 

δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρι

κού ρεύματος και τη σύνδεση των νήσων 

Σύρου και Μυκόνου με το διασυνδεδεμένο 

δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, και για τη 

συνέχιση του προγράμματος εγκατά

στασης ηλεκτροστατικών φίλτρων σε δύο 

μεγάλους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς 

στη βόρεια Ελλάδα. 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Συμβάσεις υπογραφείσες το 1993:4 005,1 εκατομμύρια (1992:3 020,6 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 3 835,7 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 169,4 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 89 εκατομμύρια 

Το σύνολο σχεδόν των χρηματοδοτήσεων 

στην Ισπανία αφορούσε επενδύσεις στις 

περιοχές παρέμβασης των διαρθρωτικών 

ταμείων (3 832 εκατομμύρια επί συνόλου 

3 925 εκατομμυρίων), ενώ τα 3/5 σχεδόν 

αφορούσαν επενδύσεις στις περιοχές 

του στόχου 1 (2 168 εκατομμύρια). 60%  

των χρηματοδοτηθέντων επενδυτικών 

σχεδίων ενισχύονταν ταυτόχρονα με κοι

νοτικές επιχορηγήσεις. 

Ο κύριος όγκος των χρηματοδοτήσεων 

αφορούσε έργα βασικής υποδομής (3 378  

εκατομμύρια, από τα οποία 344 εκατομ

μύρια στο πλαίσιο του μηχανισμού του 

Εδιμβούργου). 

Στον τομέα των μεταφορών χορηγήθη

καν 1 999 εκατομμύρια. Περισσότερο από 

1 δισεκατομμύριο διατέθηκε για αυτο

κινητόδρομους και άλλα οδικά έργα (νέες 

οδούς ταχείας κυκλοφορίας που συν

δέουν τη Μαδρίτη με τη βορειοδυτική 

χώρα, την Πορτογαλία και τη Γαλλία, βελ

τίωση μεγάλων περιφερειακών και επαρ

χιακών οδών), ενώ δάνεια χορηγήθηκαν 

επίσης για σιδηροδρομικά έργα (γραμμή 

μεγάλης ταχύτητας Μαδρίτη-Σεβίλλη, 

σιδηροδρομικά δίκτυα του Σανταντέρ και 

του Μπιλμπάο, κέντρο συνδυασμένων με

ταφορών στη Βαρκελώνη) και για έργα 

υποδομής λιμένων (Βαρκελώνη, Μπιλ

μπάο, Βαλένθια) και αερολιμένων (Βα

λεαρίδες, Βαρκελώνη, Μάλαγα). 

Η Τράπεζα χρηματοδότησε επίσης πο

λυάριθμα έργα για τη βελτίωση των αστι

κών μεταφορών: κατασκευή γραμμών 

μετρό στη Μαδρίτη, το Μπιλμπάο και τη 

Βαλένθια, βελτίωση της οδικής κυκλο

φορίας στην ευρύτερη περιφέρεια 

Μαδρίτης και Βαρκελώνης. 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών χορη

γήθηκαν 294 εκατομμύρια, για τη συνέ

χιση της επέκτασης του τηλεφωνικού δι

κτύου και για τη θέση σε λειτουργία τη

λεπικοινωνιακών δορυφόρων, που χρησι

μεύουν επίσης για τη μετάδοση τηλεο

πτικών προγραμμάτων. 

Πολυάριθμα έργα με σκοπό την 

προστασία του περιβάλλοντος απο

τέλεσαν το αντικείμενο χρηματοδοτή

σεων συνολικού ύψους 888 εκατομμυ

ρίων: έργα υδροδότησης, συλλογής και 

επεξεργασίας λυμάτων και αστικών 

42 



απορριμμάτων, καθώς και αντιπλημμυρι

κά έργα στην Ανδαλουσία, Καταλωνία, 

Γαλικία και Αστουρίες, στις περιοχές 

Μαδρίτης, Μούρθιας, Βαλένθιας, Καστίλ-

λης-λα-Μάντσα, Ριόχα και Εστρεμα

δούρας και στις Βαλεαρίδες. 

Στον ενεργειακό τομέα χρηματοδοτήθη

καν δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκ

τρικού ρεύματος σε πολυάριθμες περιο

χές της χώρας (196 εκατομμύρια). 

Τέλος, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε πολυάρι

θμες βιομηχανικές επενδύσεις (546 εκα

τομμύρια), κυρίως με ατομικά δάνεια: ση

μαντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού 

αυτοκινητοβιομηχανιών στη Χώρα των 

Βάσκων, την Καταλωνία και τη Ναδάρρα, 

επενδύσεις για το σχεδιασμό και την κα

τασκευή πτερύγων αεροσκαφών στην 

Αναδαλουσία, μια χαρτοβιομηχανία στη 

Ναδάρρα και μονάδες συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας σε τρία διυ

λιστήρια. Επιπλέον, 110 μικρομεσαίες επι

χειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν με πιστώ

σεις από συνολικά δάνεια. 

ΓΑΛΛΙΑ 
Συμβάσεις υπογραφείσες το 1993:2 205,5 εκατομμύρια (1992:1895,1 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 1150,1 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 1055,4 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 569,1 εκατομμύρια 

Στη Γαλλία, τα 2/3 των χρηματοδοτήσεων 

αφορούσαν επενδύσεις σε ζώνες περιφε

ρειακής ανάπτυξης (1 136 εκατομμύρια). 

Τα περισσότερα από τα χρηματοδο-

τηθέντα έργα βρίσκονταν στις περιοχές 

των στόχων 2 και 5δ, ενώ 92 εκατομμύρια 

διατέθηκαν για επενδύσεις στα υπερπό

ντια διαμερίσματα και στην Κορσική, που 

εμπίπτουν στο στόχο 1. 

Στο πλαίσιο του μηχανισμού του Εδιμ

βούργου χορηγήθηκαν ενισχύσεις συνο

λικού ύψους 300 εκατομμυρίων, αφενός 

για έργα προστασίας του περιβάλλοντος 

(κυρίως έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας 

που χρηματοδοτήθηκαν μέσω συνολικών 

δανείων) και, αφετέρου, για έργα υπο

δομής στον τομέα των μεταφορών. 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής 

ανήλθαν συνολικά σε 1 δισεκατομμύριο 

και κατευθύνθηκαν κατά 75% στις ενισχυό-

μενες περιοχές. Κατά κύριο λόγο 

αφορούσαν έργα στον τομέα των μετα

φορών (560 εκατομμύρια, εκ των οποίων 

107 εκατομμύρια υπό μορφή πιστώσεων 

από συνολικά δάνεια), αναγκαία τόσο για 

την εξυπηρέτηση των περιφερειών όσο 

και για τις κύριες συνδέσεις ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕπ 

χρηματοδότησε διάφορα τμήματα του ευ

ρωπαϊκού δικτύου αυτοκινητόδρομων και 

τη συνέχιση της κατασκευής της σιδηρο

δρομικής γραμμής μεγάλης ταχύτητας 

TGV-Nord προς τη σήραγγα της Μάγχης. 

Επιπλέον, στον τομέα των εναέριων 

μεταφορών, χορήγησε δάνεια για έργα 

υποδομής αερολιμένων στη Ρεύνιόν και 

στη Γουαδελούπη και για την ανανέωση 

ενός τμήματος του στόλου αεροσκαφών 

που εξυπηρετούν τις εσωτερικές γραμμές. 

Οι υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις αφορού

σαν επενδύσεις για τη βελτίωση του πε

ριβάλλοντος και του πλαισίου ζωής στις 

πόλεις. 246 εκατομμύρια χορηγήθηκαν 

για γραμμές τραμ στο Στρασβούργο και 

στο St. Etienne, τη βελτίωση της οδικής 

κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιφέρεια 

της Λυόν και την κατασκευή εγκαταστά

σεων για την εσωτερική εξυπηρέτηση του 

αεροδρομίου του Roissy, ενώ 27 εκατομ

μύρια διατέθηκαν για εγκαταστάσεις επε

ξεργασίας λυμάτων στο Beifort και αστι

κών αποβλήτων στο Νανσύ. Επιπλέον, 

περισσότερα από 400 μικρότερης κλίμα

κας έργα υδροδότησης και αποχέτευσης 

χρηματοδοτήθηκαν με πιστώσεις από συ

νολικά δάνεια (160 εκατομμύρια). 

Οι τομείς της βιομηχανίας και των 

υπηρεσιών απορρόφησαν 719 εκατομ

μύρια. Οι χρηματοδοτήσεις με ατομικά 

δάνεια αφορούσαν επενδύσεις στον 

κλάδο της αεροναυπηγικής (εφαρμογή 

νέων μεθόδων κατασκευής κινητήρων, με

τατροπή αεροσκαφών Airbus σε «υπερ-

μεταφορείς» προκειμένου να μεταφέρουν 

εξαρτήματα των Airbus μεταξύ των 

διαφόρων τόπων συναρμολόγησης), στην 

αυτοκινητοβιομηχανία (κατασκευή μιας 

μονάδας παραγωγής μονόχωρων οχημά

των στο πλαίσιο γαλλο-ιταλικής συνερ

γασίας) και σε διάφορες μονάδες παρα

γωγής χημικών προϊόντων (εγκαταστά

σεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, 

ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός της έρευ

νας και της παραγωγής φαρμακευτικών 

προϊόντων, παραγωγή πλαστικών ειδών). 

Επιπλέον, με πιστώσεις ύψους 300 περί

που εκατομμυρίων από συνολικά δάνεια, 

χρηματοδοτήθηκαν 3 000 περίπου επεν

δύσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, από 

τις οποίες οι μισές ανήκαν στον τομέα των 

υπηρεσιών. 

43 



ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Συμβάσεις υπογραφείσες το 1993: 388,2 εκατομμύρια (1992: 303,5 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 388,2 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 19 εκατομμύρια 

Οι χρηματοδοτήσεις στην Ιρλανδία, χώρα 

που είναι στο σύνολο της επιλέξιμη για 

ενισχύσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία 

στο πλαίσιο του στόχου 1, αφορούσαν κυ

ρίως την ενίσχυση των δικτύων μετα

φοράς και διανομής ενέργειας (259 εκα

τομμύρια, από τα οποία 50 εκατομμύρια 

στο πλαίσιο του μηχανισμού του Εδιμ

βούργου). 

Στον τομέα του αερίου χορηγήθηκαν ατο

μικά δάνεια για τη σύνδεση του ιρλανδι

κού δικτύου με το δίκτυο της Σκωτίας, 

μέσω ενός αγωγού που διασχίζει τη 

Θάλασσα της Ιρλανδίας, και για την επέ

κταση του δικτύου διανομής αερίου σε πο

λυάριθμα τμήματα της χώρας. Επιπλέον, 

η ΕΤΕπ χρηματοδότησε την ενίσχυση του 

δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρι

κού ρεύματος στις περισσότερες κομη

τείες της Ιρλανδίας. 

Παράλληλα, η Τράπεζα εξακολούθησε να 

χρηματοδοτεί τα προγράμματα βελτίω

σης του οδικού δικτύου, ανάπτυξης των 

εσωτερικών και διεθνών τηλεπικοινωνιών, 

υδροδότησης και αποχέτευσης (92 εκα

τομμύρια) καθώς και το πρόγραμμα πο

λεοδομικής αναβάθμισης της συνοικίας 

Temple Bar, στο Δουβλίνο (12 εκατομ

μύρια). 

Τέλος, στο βιομηχανικό τομέα (44 εκα

τομμύρια) δύο ατομικά δάνεια χορηγήθη

καν για μονάδες παραγωγής βιομηχανι

κού αερίου κοντά στο Δουβλίνο και μοριο-

πλακών στο Clonmel, ενώ 8 επιχειρήσεις 

μικρού και μεσαίου μεγέθους ενισχύθηκαν 

με πιστώσεις από συνολικά δάνεια. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Συμβάσεις υπογραφείσες το 1993:3362 εκατομμύρια (1992: 3 796,9 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 2 455,7 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 906,3 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 814,6 εκατομμύρια 

Στην Ιταλία, οι επενδύσεις που συμβάλ

λουν στην ανάπτυξη των λιγότερο ευ

νοημένων περιοχών απορρόφησαν πε

ρισσότερα από τα 2/3 του συνολικού 

ύψους των ατομικών δανείων και των πι

στώσεων από συνολικά δάνεια (2 085 εκα

τομμύρια, επί συνόλου 3 270 εκατομμυ

ρίων). 

Στο Μετζοτζιόρνο χορηγήθηκαν συνολικά 

1 648 εκατομμύρια (1 429 εκατομμύρια 

υπό μορφή ατομικών δανείων και 219 εκα

τομμύρια υπό μορφή πιστώσεων από συ

νολικά δάνεια). Το 93% του ποσού αυτού 

κατευθύνθηκε σε επενδύσεις πραγματο

ποιούμενες στις περιοχές του στόχου 1  

των διαρθρωτικών ταμείων. Στις περιοχές 

της κεντρικής και βόρειας χώρας, οι 

χρηματοδοτήσεις υπέρ της περιφερει

ακής ανάπτυξης ανήλθαν σε 436 εκατομ

μύρια. 

Στο σύνολο της χώρας, οι τομείς της βιο

μηχανίας και των υπηρεσιών ενισχύθηκαν 

με 1 331 εκατομμύρια και τα έργα υπο

δομής με 1 939 εκατομμύρια. Στο πλαίσιο 

του μηχανισμού του Εδιμβούργου χορη

γήθηκαν δάνεια συνολικού ύψους 446 εκα

τομμυρίων. 

Στους τομείς της βιομηχανίας και των 

υπηρεσιών, τα χορηγηθέντα ατομικά δά

νεια (582 εκατομμύρια) αφορούσαν κυ

ρίως την αυτοκινητοβιομηχανία. Η Τράπε

ζα συνέβαλε στην κατασκευή μιας 

μονάδας συναρμολόγησης αυτοκινήτων 

στο Μέλφι (Βασιλικάτα) και 19 μονάδων 

παραγωγής εξαρτημάτων, που απο

τελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου συ

στήματος εφοδιασμού, σε μια παρακεί

μενη περιοχή. Δάνεια χορηγήθηκαν επί

σης σε διάφορες περιφέρειες της χώρας 

για τον εκσυγχρονισμό 4 εργαστηρίων 

βαφής, την επέκταση ενός κέντρου 

έρευνας και τη χρηματοδότηση μιας 

μονάδας παραγωγής καταλυτών και μο

νάδων παραγωγής δίτροχων οχημάτων. 

Οι υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις αφορού

σαν επενδύσεις στους κλάδους των πε

τροχημικών και της φαρμακευτικής, των 

οικοδομικών υλικών, των οικιακών συ

σκευών, των πλαστικών υλών, του χαρ

τιού, της υφαντουργίας, και των ειδών 

διατροφής. Επιπλέον, από εκκρεμή συνο

λικά δάνεια χρηματοδοτήθηκαν περίπου 

1 300 επενδύσεις μικρότερης κλίμακας 

(749 εκατομμύρια), πραγματοποιούμενες 

κατά κύριο λόγο από μικρομεσαίες επι

χειρήσεις. 

Στον τομέα των έργων υποδομής γι« τις 

επικοινωνίες (874 εκατομμύρια), οι 

χρηματοδοτήσεις αφορούσαν την ενί

σχυση του δικτύου τηλεπικοινωνιών στις 

περισσότερες περιοχές της χώρας (768  

εκατομμύρια), την αγορά αεροσκαφών 

για την πολιτική άμυνα, την κατασκευή 

νέων αεροσταθμών στη Μπολώνια και στο 

Topivo-Caselle και την εγκατάσταση αυτό

ματων διοδίων σε αυτοκινητόδρομους. 

Παράλληλα, η ΕΤΕπ εξακολούθησε να 

χρηματοδοτεί (161 εκατομμύρια) επενδύ

σεις με σκοπό τη βελτίωση της παροχής 

πόσιμου νερού και την επέκταση των 
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δικτύων συλλογής και επεξεργασίας των 

λυμάτων, καθώς και, με αυξανόμενο 

ρυθμό, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστι

κών και βιομηχανικών στερεών αποβλή

των, συμπεριλαμβανομένων συχνά μονά

δων καύσης. Πολλά από αυτά τα επενδυ

τικά σχέδια περιλάμβαναν επίσης έργα 

καταπολέμησης της διάβρωσης του εδά

φους και αντιπλημμυρικής προστασίας. 

Τα χρηματοδοτηθέντα υδραυλικά έργα 

αφορούσαν κυρίως προγράμματα που 

εκτελούνται στη λεκάνη του Πάδου, στις 

λίμνες της βόρειας Ιταλίας, στις ακτές της 

Αδριατικής, στις νοτιότατες περιοχές της 

χώρας και στα νησιά. Τα έργα συλλογής 

και επεξεργασίας αποβλήτων αφορού

σαν κυρίως αστικές περιοχές της βόρειας 

Ιταλίας και τις πόλεις Νεάπολη, Σαλέρνο 

και Φλωρεντία. 

Επιπλέον, η Τράπεζα χρηματοδότησε 

προγράμματα αναβάθμισης ιστορικών 

κέντρων πόλεων (Φερράρα και Τρέντο ) και 

έργα αναστήλωσης στον αρχαιολογικό 

χώρο της Πομπηίας. 

Στον 

μύρια), η 

ενεργειακό 

ΕΤΕπ 
τομέα (904 εκατομ-

χρηματοδότησε την 

πρώτη φάση έργων για το διπλασιασμό 

του αγωγού που μεταφέρει αέριο από την 

Αλγερία (βλ. ένθετο σελ. 52), την αξιο

ποίηση κοιτασμάτων αερίου και την επέ

κταση των δικτύων μεταφοράς και δια

νομής φυσικού αερίου. 

Δάνεια χορηγήθηκαν επίσης για την κα

τασκευή ή μετατροπή δύο σταθμών ηλε

κτροπαραγωγής που λειτουργούν με 

αέριο και ενός γεωθερμικού σταθμού, και 

για την ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς 

και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στις 

νότιες περιοχές της χώρας και των 

δικτύων αστικής θέρμανσης στη Βερόνα, 

το Τορίνο και το Ρέτζιο-Αιμίλια. 

Εκτός από τα έργα διαχείρισης των υδά

των και των αποβλήτων και τις πολεοδο

μικές παρεμβάσεις, πολυάριθμες επενδύ

σεις που χρηματοδότησε η Τράπεζα στο 

βιομηχανικό ή στον ενεργειακό τομέα 

συμβάλλουν στην προστασία του πε

ριβάλλοντος (396 εκατομμύρια). 

Με τη χρηματοδότηση άνω των 37000  

επενδύσεων σε μια πενταετία, η ΕΤΕπ 

συνέβαλε στον τεχνολογικό 

εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και στην 

ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στην 

Ευρώπη. Η Τράπεζα υποστηρίζει τόσο τις 

επενδύσεις μεγάλων επιχειρήσεων, όπως 

το εργοστάσιο της φωτογραφίας στο 

Μέλφι (ιταλικό Μετζοτζιόρνο), όσο και τις 

MME, τις οποίες ενισχύει μέσω των 

συνολικών της δανείων, σε συνεργασία με 

130 περίπου χρηματοδοτικά ιδρύματα. 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
Συμβάσεις υπογραφείσες το 1993: 379,7 εκατομμύρια (1992: 154,5 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 271,4 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 108,3 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 41,5 εκατομμύρια 

Στις Κάτω Χώρες, τα χορηγηθέντα ατομι

κά δάνεια αφορούσαν, αφενός, την κα

τασκευή μιας σημαντικής μονάδας καύ

σης οικιακών απορριμμάτων στο Noord  

Brabant (233 εκατομμύρια, από τα οποία 

23 εκατομμύρια στο πλαίσιο του χρημα

τοδοτικού μηχανισμού του Εδιμβούργου) 

και, αφετέρου, το σταθμό συμπαραγωγής 

θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας στο 

Buggenum (Αιμβούργο), ο οποίος είχε ήδη 

χρηματοδοτηθεί παλαιότερα από την 

Τράπεζα. 

Επιπλέον, με πιστώσεις από συνολικά δά

νεια χρηματοδοτήθηκαν σχεδόν 200 μι

κρομεσαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις, 

κυρίως για επενδύσεις στις λιγότερο ευη

μερούσες περιοχές της χώρας. 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Συμβάσεις υπογραφείσες το 1993:1488,8 εκατομμύρια (1992: 1230,4 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 1289,9 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 198,9 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 28 εκατομμύρια 

Οι χρηματοδοτήσεις στην Πορτογαλία, η 

οποία είναι στο σύνολο της επιλέξιμη για 

ενισχύσεις στο πλαίσιο της περιφερειακής 

ανάπτυξης (στόχος 1), αφορούσαν κατά 

κύριο λόγο επενδυτικά σχέδια ενταγμένα 

στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 

Οι χορηγηθείσες ενισχύσεις ισομοιράστη-

καν σχεδόν σε έργα υποδομής (730 εκα

τομμύρια, από τα οποία 186 εκατομμύρια 

στο πλαίσιο του μηχανισμού του Εδιμ

βούργου) και σε επενδύσεις στους τομείς 

της βιομηχανίας και των υπηρεσιών (587  

εκατομμύρια). 

Τα έργα υποδομής που χρηματοδοτήθη

καν, αφορούσαν κυρίως τη βελτίωση των 

μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Η 

ΕΤΕπ χρηματοδότησε την ανάπτυξη και 

τον εκσυγχρονισμό του τηλεφωνικού δι

κτύου, τμήματα αυτοκινητόδρομων (κυ

ρίως στους άξονες Λισσαβώνα-Πόρτο και 

Cruz-Braga-Famallcâo), έργα σε διάφορα 

τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου και 

κυρίως στην ευρύτερη περιφέρεια της 

Αισσαβώνας, την κατασκευή ενός τερμα

τικού σταθμού στο λιμένα της Σετούμπαλ, 

καθώς και διάφορα έργα υποδομής στις 

Αζόρες. Δάνεια χορηγήθηκαν επίσης για 

την ενίσχυση του συστήματος παραγω

γής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, με 

σκοπό τη βελτίωση της βασικής υπο

δομής του αρχιπελάγους. 

Οι υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις στον 

ενεργειακό τομέα αφορούσαν την 

ενίσχυση του εθνικού δικτύου μεταφοράς 

και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και τη 

θέση σε λειτουργία πολλών μικρών 

υδροηλεκτρικών σταθμών στην κεντρική 

και βόρεια χώρα. 

Επιπλέον, η Τράπεζα χρηματοδότησε 

έργα παροχής πόσιμου νερού και συλλο

γής των λυμάτων στην Αλγκάρβη και στην 

κοιλάδα του Τάγου. 

Στους τομείς της βιομηχανίας και των 

υπηρεσιών, η σημαντικότερη χρηματο

δότηση αφορούσε την κατασκευή μιας 

μονάδας παραγωγής μονόχωρων οχημά

των κοντά στη Σετούμπαλ, στο πλαίσιο 

ενός επενδυτικού σχεδίου που έχουν 

αναλάβει από κοινού δύο μεγάλες αυτο

κινητοβιομηχανίες. Επιπλέον, η Τράπεζα 

χρηματοδότησε μονάδες παραγωγής 

εξαρτημάτων και ραδιοφώνων για αυτο

κίνητα, δύο μονάδες παραγωγής εξο

πλισμού τυπογραφείου και, στον ξενοδο

χειακό τομέα, ένα τουριστικό συγκρότημα 

στη Σίντρα, κοντά στη Λισσαβώνα. Τέλος, 

100 περίπου επιχειρήσεις μικρού και με

σαίου μεγέθους χρηματοδοτήθηκαν με 

πιστώσεις ολικού ύψους 28 εκατομμυρίων 

από συνολικά δάνεια. 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Συμβάσεις υπογραφείσες το 1993:1929,1 εκατομμύρια (1992:2 407,2 εκατομμύρια) 

Ατομικά δάνεια: 1865,1 εκατομμύρια — Συνολικά δάνεια: 64 εκατομμύρια 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 45,8 εκατομμύρια 

Το 50% των χρηματοδοτήσεων στο Ηνω

μένο Βασίλειο αφορούσε επενδύσεις στις 

ζώνες περιφερειακής ανάπτυξης (924  

εκατομμύρια), που εμπίπτουν στο σύνολό 

τους σχεδόν στο πλαίσιο του στόχου 2  

των διαρθρωτικών ταμείων. 

Στον τομέα των έργων υποδομής, τα δά

νεια (1 755 εκατομμύρια, από τα οποία 300  

εκατομμύρια στο πλαίσιο του μηχανισμού 

του Εδιμβούργου) αφορούσαν κυρίως 

(1 049 εκατομμύρια) επενδύσεις που συμ

βάλλουν στην προστασία του περιβάλ

λοντος ή στη βελτίωση του πλαισίου ζωής 

στις πόλεις. 

Επιπλέον, η Τράπεζα χρηματοδότησε 

προγράμματα με στόχο τη βελτίωση της 

παροχής πόσιμου νερού και την επέ

κταση δικτύων συλλογής και επεξερ

γασίας των λυμάτων, σε διάφορες περιο

χές της χώρας. 

Τα δάνεια για έργα υποδομής στους το

μείς των μεταφορών και των τηλεπικοι

νωνιών συνέβαλαν στη συνέχιση της κα

τασκευής μιας γέφυρας-αυτοκινητόδρο-

μου πάνω από τις εκβολές του Σέβερν και 

μιας σταθερής ζεύξης μεταξύ της Σκωτίας 

και της νήσου Skye, στην εκτέλεση 

διαφόρων οδικών έργων, καθώς και στην 

ενίσχυση του δικτύου εσωτερικών τηλεπι

κοινωνιών και των τηλεπικοινωνιακών 

συνδέσεων με την υπόλοιπη Ευρώττη. 

Η ΕΤΕπ χρηματοδότησε επίσης την επέ

κταση του μετρό του Λονδίνου προς τη 

συνοικία των παλαιών αποβαθρών του 

Τάμεση (Jubilee Line). 
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Τα δάνεια στον ενεργειακό τομέα (513 εκα

τομμύρια) αφορούσαν, αφενός, μια νέα 

φάση αξιοποίησης των κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων της Βόρειας Θάλασ

σας και, αφετέρου, την ανάπτυξη του 

ηλεκτρικού δυναμικού της χώρας με την 

κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 

με αεριοστροβίλους στο Brigg και στο 

Derwenl (ανατολικά Μίντλαντς) και την 

ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρι

κού ρεύματος στο Yorkshire. 

Τέλος, στους τομείς της βιομηχανίας και 

των υττηρεσιών, οι χρηματοδοτήσεις (156 

εκατομμύρια) αφορούσαν μονάδες παρα

γωγής φαρμακευτικών ουσιών στο 

Humberside και ολοκληρωμένων κυκλω

μάτων στη βόρεια χώρα, καθώς και τριά

ντα περίπου επενδύσεις επιχειρήσεων 

μικρότερης κλίμακας, που ενισχύθηκαν 

μέσω συνολικών δανείων. 

Έξω από τα ευρωτταϊκά εδάφη των 

κρατών μελών, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε 

δύο επενδυτικά σχέδια σε χώρες της ΕΖΕΣ 

υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευ

ρωπαϊκή Ένωση. Τα σχέδια αυτά παρου

σιάζουν ενδιαφέρον για την Κοινότητα 

και, ως εκ τούτου, χρηματοδοτήθηκαν 

βάσει του άρθρου 18, παράγραφος 1, εδά

φιο 2 του Καταστατικού της Τράπεζας. 

Στην Αυστρία, η Τράπεζα χρηματοδότησε 

την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου 

παράκαμψης του Kiagenfurt, που αποτελεί 

σημαντικό οδικό κόμβο κοντά στα σύνορα με 

την Ιταλία και τη Σλοβενία (73 εκατομμύρια). 

Επιπλέον, χρηματοδότησε την τοποθέ

τηση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού 

ρεύματος υψηλής τάσης, που θα συν

δέουν μεταξύ τους τα δίκτυα της Νορβη

γίας και της Δανίας, μέσω του πορθμού 

Σκαγερράκη (38 εκατομμύρια). Ένα άλλο 

δάνειο χορηγήθηκε για το δανικό τμήμα 

του έργου αυτού. 

Από τη δεκαετία του 70, η ΕΤΕπ έχει 

χρηματοδοτήσει στις δύο αυτές χώρες 

έργα που συμβάλλουν στον ενεργειακό 

εφοδιασμό της Κοινότητας. 

Στην Αυστρία, έχει χορηγήσει δάνεια συ

νολικού ύψους 234 εκατομμυρίων, για 

τμήματα αγωγών που μεταφέρουν αέριο 

από τα κοιτάσματα της Σιβηρίας στα δί

κτυα της Κοινότητας και για ένα υδρο

ηλεκτρικό σταθμό που συσσωρεύει νερό 

με άντληση και είναι συνδεδεμένος με το 

γερμανικό δίκτυο. Στη Νορβηγία, επενδύ

σεις για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων στο νορβηγικό τομέα 

της Βόρειας Θάλασσας (Ekofisk, Frigg,  

Snorre και Veslefrikk) έχουν αποτελέσει το 

αντικείμενο χρηματοδοτήσεων συνολικού 

ύψους 327 εκατομμυρίων. 
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Σης λιγότερο ευνοημένες περιοχές, που 

συγκεντρώνουν τα 2/5 του πληθυσμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει 

50 δισεκατομμύρια από το 1989,  

συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση 

επενδύσεων συνολικού κόστους 146  

δισεκατομμυρίων. Η Τράπεζα συμβάλλει 

επίσης στην επίτευξη των κοινοτικών 

στόχων όσον αφορά την ενέργεια, την 

προστασία του περιβάλλοντος και την 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. 
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ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

bill 
Εκτός Κοινότητας, 

η Τράπεζα πραγμα
τοποίησε χορηγήσεις 
συνολικού ύψους 
1887,2 εκατομμυ

ρίων, εκ των οποίων 1807,4 εκατομμύρια 
αφορούσαν δάνεια από τους ιδίους πό
ρους της και τα υπόλοιπα 79,8 εκατομ
μύρια συνδρομές με επισφαλή κεφάλαια 
από τους 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) 
χορηγήθηκαν συνολικά 225,7 εκατομ
μύρια (252 εκατομμύρια το 1992), εκ των 
οποίων 147,4 εκατομμύρια υπό μορφή 
δανείων από τους ιδίους πόρους της 

ΕΤΕπ με επιδότηση επιτοκίου, και 78,3  
εκατομμύρια υπό μορφή συνδρομών 
με επισφαλή κεφάλαια από πόρους του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (EIA). 

Στις μεσογειακές χώρες, οι χορηγήσεις 
ανήλθαν σε 680,5 εκατομμύρια (320,8 εκα
τομμύρια το 1992), εκ των οποίων 679 εκα
τομμύρια χορηγήθηκαν από τους ιδίους 
πόρους της ΕΤΕπ και 1,5 εκατομμύριο υπό 
μορφή επισφαλών κεφαλαίων. 

Στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης (ΧΚΑΕ), η ΕΤΕπ χορήγησε δά
νεια συνολικού ύψους 882 εκατομμυρίων 
(320 εκατομμύρια το 1992), εκ των οποίων 
5 εκατομμύρια στην Εσθονία (πρώτη 
χρηματοδοτική παρέμβαση της ΕΤΕπ σε 
βαλτική χώρα) και 47 εκατομμύρια στη 

Σλοβενία. Τέλος, για πρώτη φορά, η Τρά
πεζα χορήγησε δύο δάνεια, συνολικού 
ύψους 99 εκατομμυρίων, σε χώρες της 
Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. 

Τα περισσότερα από τα χρηματοδο-
τηθέντα επενδυτικά σχέδια αποτέλεσαν 
αντικείμενο συγχρηματοδότησης με διμε
ρείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς των 
κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τη Διεθνή Τράπεζα και άλλους οργανι
σμούς παροχής αναπτυξιακών ενισχύσε
ων. Η Ε ΤΕπ έχει εξάλλου αναπτύξει πολύ 
στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την 
Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ), με σκοπό το συντονι
σμό των χρηματοδοτικών δραστηριοτή
των στις χώρες της Κεντρικής και Ανα
τολικής Ευρώπης. 

ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ ΚΑΙ ΥΧΕ 
Η ΕΤΕπ υπέγραψε χρηματοδοτικές cajp- 
6άσεις σε 23 κράτη ΑΚΕ και 3 ΥΧΕ, στο 
πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης του Λομέ 
(147 εκατομμύρια υπό μορφή δανείων 
από ιδίους πόρους με επιδότηση επιτο
κίου και 76 εκατομμύρια υπό μορφή επι
σφαλών κεφαλαίων) και επί του υπολοί
που της τρίτης Σύμβασης του Λομέ (2 εκα
τομμύρια υπό μορφή επισφαλών κεφα

λαίων). 

7 επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτήθηκαν 
αποκλειστικά με δάνεια από τους ιδίους 
πόρους της ΕΤΕπ (122,5 εκατομμύρια). Τα 
υπόλοιπα χρηματοδοτήθηκαν με επι
σφαλή κεφάλαια, είτε αποκλειστικά (20  
σχέδια, με 63 εκατομμύρια) είτε σε συν
δυασμό με δάνεια από τους ιδίους 
πόρους της Τράπεζας (5 σχέδια, με 40  

εκατομμύρια). 

Δύο σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν το 
1993 όσον αφορά την κατανομή των χο
ρηγήσεων. Από γεωγραφική άποψη, η 
χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ 
μετακινήθηκε προς τη μεσημβρινή Αφρι
κή, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Από 

την άποψη της κατανομής κατά οικονο
μικό τομέα, οι χορηγήσεις για σχέδια 
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας αντιπροσώπευαν 
περισσότερο από το 50% του συνόλου. 
Στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες κα
τευθύνθηκε το 1/3 περίπου των χορηγή
σεων, κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρή
σεις, οι οποίες απορρόφησαν 152 πιστώ
σεις (45 εκατομμύρια) από τα συνολικά 
δάνεια που η ΕΤΕπ διαθέτει σε συνερ
γασία με εθνικές ή περιφερειακές τρά
πεζες ανάπτυξης. 

Τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια που 
χρηματοδοτήθηκαν αφορούσαν έργα 
υδροδότησης και αποχέτευσης και, κατά 
μικρότερο μέρος, έργα στους τομείς των 
μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. 

Το 27 % σχεδόν του συνόλου των χορη
γήσεων (60% των συνδρομών με επι
σφαλή κεφάλαια) αφορούσε επενδύσεις 
του ιδιωτικού τομέα, του οποίου ο ρόλος 
στην αναπτυξιακή πορεία των εν λόγω 
χωρών γίνεται διαρκώς σημαντικότερος. 

Στην ΑΦΡΙΚΗ, οι ενισχύσεις ανήλθαν συ
νολικά σε 155,7 εκατομμύρια (101,4 εκα

τομμύρια από ιδίους πόρους και 54,3 εκα
τομμύρια υπό μορφή επισφαλών κε
φαλαίων) και αφορούσαν 15 χώρες. 

Το 60 % του παραπάνω ποσού κατευθύν
θηκε σε επενδύσεις στη μεσημβρινή 
Αφρική (93,3 εκατομμύρια): Ζιμπάμπουε 
(44 εκατομμύρια), Μαλάουι (15 εκατομ
μύρια). Μποτσουάνα (14,4 εκατομμύρια), 
Νήσο Μαυρίκιο (12 εκατομμύρια), Σουα-
ζιλάνδη (4,5 εκατομμύρια) και Μοζαμβίκη 

(3,4 εκατομμύρια). 

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές αφορούσαν 
την ενίσχυση του δυναμικού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στο Μκλάουι με την 
κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού 
της Kapichira, την ανάπτυξη των διασυν
δέσεων των δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος 
της Μποτσουάνα, και τη βελτίωση του 
ηλεκτρικού δυναμικού της Ζιμπάμπουε 
χάρη σε μια γραμμή που θα συνδέσει το 
σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Matimba  
(Τρανσβάαλ) με το εθνικό δίκτυο. 

Επιπλέον, συνέβαλαν στην ανακαίνιση 

εγκαταστάσεων συλλογής και επεξερ
γασίας νερού στο Μαυρίκιο, στην κατα
σκευή ενός αγωγού για την υδροδότηση 
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Πίνακας 11: Συμβάσεις, χρηματοδοτικά πρωτόκολλα και αποφάσεις που ισχύουν ή είναι υπό 
διαπραγμάτευση την 31η Μαρτίου 1994 

(σε εκατομ. Ecu) 

Ενισχύσεις από πόρους 
προϋπολογισμού 

Δάνεια από 
τους ιδίους Πράξεις με 

Είδος συμφωνίας 
Περίοδος πόρους της επισφαλή Δωρεάν 

Είδος συμφωνίας εφαρμογής ΕΤΕπ (·) κεφάλαια {') βοήθεια (ή Σύνολο 

Κράτη ΑΚΕ - ΥΧΕ 
ΑΚΕ Τέταρτη Σύμβαση του Λομέ 1990—1995 1 200 825 9 975 [') 12 000 
ΥΧΕ Απόφαση του Συμβουλίου 1990—1995 25 25 115 0 165 

Μεσογειακές χώρες (ή 

Τουρκία 4° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο μη τεθέν ακόμη σε ισχύ 225 — 50 600 (ή 

Αλγερία 1992—1996 280 18 52 350 
Μαρόκο 1992—1996 220 25 193 438 
Τυυησία 4° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 1992—1996 168 15 101 284 

Αίγυπτος 1992—1996 310 16 242 568 
Ιορδανία 1992—1996 80 2 44 126 
Λίβαυος Έκτακτη βοήθεια για την ανοικοδόμηση 50 — — 50 
Λίβανος 2° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 34 — — 34 
Λίβανος 3° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 53 1 19 73 
Λίβανος 4° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 1992—1996 45 2 22 69 
Συρία 3° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 1987—1991 110 2 34 146 
Συρία 4° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 1992—1996 115 2 41 158 

Ισραήλ 4° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 1992—1996 82 _ 82 
Κατεχόμενα εδάφη (') Απόφαση του Συμβουλίου μη τεθείσα ακόμη σε ισχύ 1994—1998 250 — 250 500 

Μάλτα 3° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 1988—1993 23 2,5 12,5 38 

Κύπρος 3° χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 1988—1993 44 5 13 62 

Οριζόντια συνεργασία 
εκτός πρωτοκόλλων Απόφαση του Συμβουλίου 1992—1996 1 800 

Χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης 
Ουγγαρία, Πολωνία, 
Σλοβακική Δημ., Τσεχική Δημ., 
Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Εσθονία, Λεττονία, 
Λιθουανία, Αλβανία 
Σλοβενία 

Αποφάσεις του Συμβουλίου 

Χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 

1994—1996 

1993—1997 

3 000 

150 

Χώρες της Ασίας και 

της Λατινικής Αμερικής Απόφαση του Συμβουλίου 1993-1996 750 

(') Δάνεια που χορηγούνται με επιδότηση επιτοκίου, από πόρους του Ευρωπαϊ
κού Ταμείου Ανάπτυξης για έργα στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ, και από τους 
πόρους του γενικού προύπολογισμού της Κοινότητας για έργα σε ορισμένες 
μεσογειακές χώρες. Τα αναγκαία για τις επιδοτήσεις επιτοκίου ποσά καταλο
γίζονται στη δωρεάν βοήθεια. 

(ή Ενισχύσεις που χορηγεί και διαχειρίζεται η ΕΤΕπ. 
(ή Ενισχύσεις που χορηγεί και διαχειρίζεται η Επιτροπή των ΕΚ. 
(') Συμπεριλαμβανομένων των ποσών για επιδοτήσεις του επιτοκίου των δανείων της ΕΤΕπ. 
(ή Τα ποσά που παραμένουν διαθέσιμα στο πλαίσιο των προηγούμενων χρημα

τοδοτικών πρωτοκόλλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα, είτε 
πρόκειται για το σύνολο της προικοδότησης που είχε προβλεφθεί (Λίβανος, 
Συρία) είτε για υπόλοιπα. 

25 205 ( 

20 ( 

2 030 

3 000 

170 

750 

I Από τα οποία 325 εκατομμύρια υπό μορφή δανείων με ειδικούς όρους από 
πόρους προύπολογισμού. 

I Δυτική όχθη του Ιορδάνη και Λωρίδα της Γάζας. Το ποσό των δανείων από 
ιδίους πόρους θα καταλογιστεί στο ποσό της συνεργασίας εκτός πρωτοκόλ
λων. 

Από τα οποία 100 εκατομμύρια περίπου για επιδοτήσεις του επιτοκίου δανείων 
της ΕΤΕπ στον τομέα του περιβάλλοντος. 

Αποκλειστικά για τις επιδοτήσεις του επιτοκίου των δανείων της ΕΤΕπ υπέρ 
σχεδίων αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα του περιβάλλοντος. 
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της πόλης Lobalse στη Μποτσουάνα, 
στην κατασκευή μιας μονάδας κατερ
γασίας της ζάχαρης στη Σουαζιλάνδη, 
στη δημιουργία μιας μονάδας παραγωγής 
πολυπροπυλένιου και στην εγκατάσταση 
μιας μονάδας επεξεργασίας των απο
βλήτων σε μια χαρτοβιομηχανία στη 
Ζιμπάμπουε, και στην αξιοποίηση ενός 
κοιτάσματος γραφίτη στη βόρεια Μοζαμ
βίκη. 

Στη δυτική Αφρική (56,4 εκατομμύρια), η 
ΕΤΕπ χρηματοδότησε την κατασκευή ενός 
θερμοηλεκτρικού σταθμού, που θα επι
τρέψει την κάλυψη των αναγκών στις ώρες 
αιχμής και την καλύτερη αξιοποίηση του 
υδροηλεκτρικού δυναμικού στη Γ κάνα (40  
εκατομμύρια), την επέκταση του λιμένα 
του Mindelo στο Πράσινο Ακρωτήριο και 
την ενίσχυση του τηλεπικοινωνιακού δι
κτύου στη Γουινέα-Μπισάου. Υποστήρι

ξε επίσης στην ανάπτυξη του βιομηχανι
κού τομέα στο Μπουρκίνα Φάσο (προϊό
ντα από πλαστική ύλη), στη Γουινέα-
Μπισάου (βιομηχανικό ξυλουργείο και 
μονάδα παραγωγής υποδημάτων), στη 
Νιγηρία (παραγωγή φοινικέλαιου και 
ένα συνολικό δάνειο) και στη Σενεγάλη 
(συνολικό δάνειο σε μια εταιρεία επεν
δύσεων). 

Χορηγήσεις έξω από την Κοινότητα κατά την περίοδο 1989-1993 

Περιοχές δραστηριότητας της ΕΤΕπ και γραφική παράσταση της κατανομής των χορηγήσεών της κατά τομέα 

Αφρική: 
1 039 εκατομμύρια 

Μεσό-γειος: 
1 930 εκατομμύρια 

ΧΚΑΕ: 1 702 εκατομμύρια Ασία: 55 εκατομμύρια 
(1990-1993) Λατινική Αμερική: 

44 εκατομμύρια 
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ΝΕΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΓΚΡΕΜΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των βόρειων και των νότιων 
μεσογειακών χωρών, που αντικατοπτρίζεται στην ανανεωμένη 
μεσογειακή πολιτική, εντάσσεται σε μια παράδοση που ανέδει
ξε τη Mare Nostrum των αρχαίων ως χώρο με ιδιαίτερα έντονη 
εμπορική κίνηση αλλά και, πολύ συχνά, ως θέατρο συγκρούσε

ων. Προκειμένου ο διάλογος και η συνεργασία να συμβάλουν 
στην οικονομική ευμάρεια και την ειρήνη, η Κοινότητα θέλησε 
από το 1990 να αναβαθμίσει ποσοτικά και ποιοτικά τις σχέσεις 
της με τις χώρες αυτές. Στα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα, τα 
οποία είναι προσαρτημένα στις συμφωνίες συνεργασίας, προ
στέθηκαν, αφενός μέτρα υποστήριξης των οικονομικών μεταρ
ρυθμίσεων, που προσπαθούν να θέσουν τις βάσεις για βιώσιμη 
ανάπτυξη και, αφετέρου, ένα σκέλος οριζόντιας συνεργασίας, 
εκτός πρωτοκόλλων. 

Το σκέλος αυτό συνίσταται στην παροχή σημαντικών επιπρό

σθετων ενισχύσεων, κυρίως για σχέδια περιφερειακής ανά
πτυξης ή προστασίας του περιβάλλοντος, και περιλαμβάνει, για 
την περίοδο 1992-1996, 230 εκατομμύρια υπό μορφή ενισχύ
σεων από πόρους προϋπολογισμού και 1 800 εκατομμύρια, 
κατ' ανώτατο όριο, υπό μορφή δανείων της ΕΤΕπ. 

Γίνονται δεκτά για χρηματοδότηση σχέδια που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για μια ή περισσότερες μεσογειακές χώρες, καθώς 
και για την Κοινότητα, στους τομείς της ενέργειας, των μετα
φορών, των τηλεπικοινωνιών και του περιβάλλοντος. Για τα τε
λευταία παρέχεται επιδότηση επιτοκίου κατά 3 %, χρηματοδο
τούμενη από πόρους προϋπολογισμού. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της προσέγγισης, που 
προσπαθεί να αξιοποιήσει την αλληλεξάρτηση που υπάρχει με
ταξύ των χωρών των ακτών της Μεσογείου, αποτελούν δύο 
μεγάλα έργα, ήδη υλοποιούμενα, με σκοπό να διασφαλιστεί η 
μεταφορά αερίου από τα κοιτάσματα της νότιας Αλγερίας στην 
Κοινότητα, και συγκεκριμένα στην Ισπανία και στην Ιταλία. 

Τα έργα αυτά συνιστούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Το 
πρώτο, στην αρχική του φάση, θα καλύψει μήκος 1 870 χλμ., 
από το Massi R'Mel (Αλγερία) έως τη Ταγγέρη (Μαρόκο) και, στη 

συνέχεια, διαμέσου του στενού του Γιβραλτάρ, έως το Castellon,  
κοντά στη Βαλένθια (Ισπανία). Η δυναμικότητά του (8 δισεκα

τομμύρια κ.μ. ετησίως) θα μπορέσει να υπερδιπλασιαστεί με την 
εγκατάσταση σταθμών συμπίεσης, που απαιτούν περιορισμέ
νες επενδύσεις, όταν ο αγωγός αερίου προεκταθεί στην Πορτο

γαλία και τη Γαλλία. Το δεύτερο έργο αφορά το διπλασιασμό 

του αγωγού αερίου που συνδέει τα ίδια κοιτάσματα με την 

Ιταλία, ο οποίος έχει τεθεί σε λειτουργία από το 1983 και έφθα
σε στα όρια της χωρητικότητάς του το 1991. Ο διπλασιασμός 
αυτός των εγκαταστάσεων σε μήκος 2 500 χλμ., διαμέσου του 
στενού της Σικελίας, θα επιτρέψει τη μεταφορά μέχρι 26 δισε
κατομμυρίων κ.μ. ετησίως. 

Τα έργα αυτά θα συμβάλουν στην αξιοποίηση του κύριου φυ

σικού πόρου της Αλγερίας. Πράγματι, το αέριο και το πετρέλαιο 
αντιπροσωπεύουν το 97% των εμπορευματικών εξαγωγών και 
το 55% των δημοσιονομικών εσόδων της χώρας αυτής. Οι πόροι 
της Αλγερίας σε αέριο ανέρχονται σε 3,2 δισεκατομμύρια τόν-
νους ισοδύναμου πετρελαίου, ή στο 2,5 % των παγκόσμιων 
πόρων. 

Παράλληλα, τα έργα αυτά θα ενισχύσουν τον ενεργειακό εφο
διασμό της παράκτιας ζώνης του Αλγερίου, στο πλαίσιο της 
επέκτασης του αγωγού προς την Ισπανία. 

Τέλος, πρόκειται για έργα περιφερειακής συνεργασίας, δεδομέ
νου ότι εκτελούνται σε συνεργασία με το Μαρόκο και την Τυνη
σία, που θα αποκομίσουν οφέλη υπό μορφή είτε τελών διά

βασης είτε παροχών αερίου. Το Μαρόκο αναμένεται να λάβει 
περίπου 1 δισεκατομμύρια κ.μ. αερίου ετησίως. 

Οσον αφορά την Κοινότητα, τα έργα αυτά θα της επιτρέψουν 
να διευρύνει το φάσμα των πηγών εφοδιασμού της, με τη 
σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων για την προμήθεια αε

ρίου από κοιτάσματα ευρισκόμενα σε σχετικά μικρή απόσταση. 
Επιπλέον, τα νέα αυτά δίκτυα θα συνδεθούν με το ευρωπαϊκό 
δίκτυο αερίου, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένη ασφάλεια 
και καλύτερη διαχείριση. Στις δύο ευρωπαϊκές χώρες τις οποίες 
αφορούν τα εν λόγω έργα, το φυσικό αέριο, καύσιμο φθηνό και 
όχι πολύ ρυπογόνο, θα χρησιμοποιηθεί κατά μεγάλο μέρος σε 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου. Αυτό θα 
επιτρέψει τη βελτίωση του ηλεκτρικού δυναμικού στις νότιες πε
ριοχές, οι οποίες, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ιταλία, είναι 
από τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Κοινότητας. 

Η χρηματοδότηση των σημαντικών αυτών έργων από την ΕΤΕπ 

(606 εκατομμύρια το 1993, εκ των οποίων 200 εκατομμύρια στην 
Αλγερία) εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης της με στόχο, 

αφενός, την υποστήριξη της ανάπτυξης των χωρών του 
Μαγκρέμπ και, αφετέρου, την επιτάχυνση της εκτέλεσης έργων 

υποδομής τα οποία, όπως τα δίκτυα αγωγών αερίου, ενισχύουν 

τη βασική υποδομή των χωρών μελών της Κοινότητας. 
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Στην ανατολική Αφρική (6 εκατομμύρια), 

χορηγήθηκαν συνολικά δάνεια για επεν

δύσεις στην Κένυα και στην Τανζανία, ενώ 

χρηματοδοτήθηκε επίσης μια μελέτη σκο

πιμότητας σχετικά με ένα ορυχείο κοβαλ

τίου στην Ουγκάντα (1,4 εκατομμύριο). 

Στην ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ (35,3 εκατομμύρια), εκτός 

από ένα συνολικό δάνειο για τη χρηματο

δότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο 

σύνολο της περιοχής, η ΕΤΕπ χορήγησε 

ενισχύσεις στη Τζαμάικα (17 εκατομμύρια) 

για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό 

του ηλεκτρικού δικτύου και για την υπο

στήριξη του βιομηχανικού και του τουρι

στικού τομέα μέσω ενός συνολικού δανείου, 

στα Μπαρμπάντος (10 εκατομμύρια) για 

την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξερ

γασίας των αποβλήτων και τη μείωση της 

ρύπανσης των νότιων ακτών της χώρας, 

στη Γουιάνα για την εκμετάλλευση του 

βωξίτη (5 εκατομμύρια), και στο Μπελίζε 

για μια μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με 

την εκμετάλλευση ενός χρυσωρυχείου. 

Στον ΕΙΡΗΝΙΚΟ (16,5 εκατομμύρια), ένα 

δάνειο ύψους 12 εκατομμυρίων συνέβαλε 

στην ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς 

και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στην 

Παπουασία-Νέα Γουινέα, ενώ χορη

γήθηκαν επίσης συνολικά δάνεια για την 

υποστήριξη της ανάπτυξης μικρών ιδιω

τικών επιχειρήσεων στις νήσους Σο-

λομώντος, Τόγκα και Τουβάλου. 

Τέλος, η Τράπεζα χορήγησε ενισχύσεις σε 

3 ΥΧΕ (18 εκατομμύρια), αφενός για τη 

χρηματοδότηση μιας μελέτης σκοπι

μότητας σχετικά με τη δημιουργία μιας 

τράπεζας επενδύσεων στις Νήσους Τερκς 

και Κάικος, και αφετέρου υπό μορφή συ

νολικών δανείων για τη χρηματοδότηση 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Νέα Κα

ληδονία (8 εκατομμύρια) και στη Γαλλική 

Πολυνησία (10 εκατομμύρια). 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Οι χορηγήσεις στις μεσογειακές χώρες 

ανήλθαν συνολικά σε 680,5 εκατομμύρια, 

εκ των οποίων 1,5 εκατομμύριο προερ

χόταν από πόρους προϋπολογισμού. 

Η Τράπεζα χορήγησε ενισχύσεις σε 8  

χώρες, μεταξύ των οποίων στο Λίβανο, 

στον οποίο είχε διακόψει τη χρηματοδο

τική δραστηριότητά της από το 1983,  

λόγω της διαμάχης που επικρατούσε στη 

χώρα. Οι χρηματοδοτήσεις στο Λίβανο 

επέτρεψαν να χρησιμοποιηθεί σημαντι

κό μέρος από τα ποσά του δεύτερου και 

του τρίτου χρηματοδοτικού πρωτοκόλ

λου, των οποίων η εφαρμογή είχε διακο

πεί. 

Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων στις με

σογειακές χώρες (460,5 εκατομμύρια) χο

ρηγήθηκε στο πλαίσιο των ισχυόντων 

χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων, ενώ 220  

εκατομμύρια χορηγήθηκαν στο πλαίσιο 

της «οριζόντιας χρηματοδοτικής συνερ

γασίας εκτός πρωτοκόλλων», για σχέδια 

περιφερειακής συνεργασίας και προστα

σίας του περιβάλλοντος. 

Λίγο περισσότερο από το 1/3 των χρημα

τοδοτήσεων στο πλαίσιο των χρηματοδο

τικών πρωτοκόλλων αφορούσε επενδύ

σεις πραγματοποιούμενες σε συνεργασία 

με επιχειρήσεις από την Κοινότητα. Το 

1993 η Τράπεζα ενίσχυσε έτσι 130 περίπου 

επιχειρήσεις, στο Μαρόκο, την Τυνησία, 

την Ιορδανία, το Ισραήλ και την Κύπρο, με 

χορηγήσεις συνολικού ύψους 45 εκατομ

μυρίων. 

Η πρακτική αυτή διευρύνθηκε μετά τη 

σύναψη μιας συμφωνίας-πλαισίου, στο 

πλαίσιο της συνεργασίας εκτός πρωτο

κόλλων, που προβλέπει τη χρηματο

δότηση μέχρι κατά 50 % της κεφαλαιακής 

συμμετοχής ευρωπαίων εταίρων σε κοινές 

επιχειρήσεις (joint ventures) στον πα

ραγωγικό τομέα. Η εφαρμογή της 

συμφωνίας αυτής ανατέθηκε σε εμπορικές 

και αναπτυξιακές τράπεζες, οι οποίες, 

μέσω της διαχείρισης συνολικών δανείων 

της ΕΤΕπ, έχουν αποδείξει ότι γνωρίζουν 

καλά τις τοπικές οικονομικές συνθήκες και 

ότι έχουν επαρκή ικανότητα για τον εντο

πισμό και την αξιολόγηση επενδυτικών 

σχεδίων. 

Ενισχύσεις χορηγήθηκαν επίσης (1/3 του 

συνόλου) για την αποτελεσματικότερη 

χρησιμοποίηση των υδατικών πόρων για 

άρδευση ή κατανάλωση, καθώς επίσης 

για τη βελτίωση της συλλογής και επε

ξεργασίας των λυμάτων. Τα υπόλοιπα 

επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτήθη

καν αφορούσαν την ενίσχυση της οικονο

μικής υποδομής, τη διανομή ηλεκτρικού 

ρεύματος, οδικά έργα και λιμενικές εγκα

ταστάσεις. 

Αλγερία 

Τα δάνεια στην Αλγερία ανήλθαν συνολι

κά σε 280 εκατομμύρια, εκ των οποίων 200  

εκατομμύρια χορηγήθηκαν «εκτός πρω

τοκόλλων» για την κατασκευή του αλγε

ρινού τμήματος του αγωγού αερίου Αλ-

γερία-Ισπανία, που θα επιτρέψει την αξιο

ποίηση της κύριας φυσικής πλουτοπα

ραγωγικής πηγής της χώρας (βλ. σελ. 52).  

Τα δύο άλλα σχέδια που χρηματο

δοτήθηκαν αφορούσαν την κατασκευή 

ενός φράγματος, που θα βελτιώσει την 

υδροδότηση του Οράν, δεύτερης μεγαλύ

τερης πόλης της χώρας, και την κατα

σκευή ενός τμήματος του αυτοκινητόδρο

μου ανατολής-δύσης. 

Μαρόκο 

Στο Μαρόκο χορηγήθηκαν συνολικά 110  

εκατομμύρια, αφενός για την ενίσχυση 

του δικτύου μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρικού ρεύματος σε πολλές περιοχές 

της χώρας και, αφετέρου, για τη χρημα

τοδότηση επενδύσεων μικρής και μεσαίας 

κλίμακας στους τομείς της γεωργίας, της 

αγροτοβιομηχανίας, της χειροτεχνίας και 

της αλιείας, προκειμένου να ενισχυθεί η 

ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. 
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Τυνησία 

Στην Τυνησία χορηγήθηκαν συνολικά 95  
εκατομμύρια, αφενός για την κατασκευή 
ενός φράγματος στο Oued Barbara (βο
ρειοδυτική χώρα) με σκοπό τη βελτίωση 
της άρδευσης και της υδροδότησης της 
περιοχής, και αφετέρου υπό μορφή ενός 
συνολικού δανείου για την ενίσχυση του 
τουριστικού δυναμικού. 

Αίγυπτος 

Οι χορηγήσεις στην Αίγυπτο (42,5 εκατομ
μύρια, εκ των οποίων 1,5 εκατομμύριο υπό 
μορφή επισφαλών κεφαλαίων) αφορού
σαν δύο παραγωγικές επενδύσεις: την κα
τασκευή ενός τυπογραφείου στην πε
ριφέρεια του Καΐρου, το οποίο θα αντικα
ταστήσει υπάρχουσες απαξιωμένες εγκα
ταστάσεις που αποτελούν όχληση για το 
κέντρο πόλης, και τη χρηματοδότηση μιας 
σημαντικής φυτοκομικής μονάδας νοτίως 
της Αλεξάνδρειας, η οποία αποτελεί κοινή 
γαλλο-αιγυπτιακή πρωτοβουλία και θα 

συμβάλει στην ανάπτυξη της παραγωγής 
φρούτων και λαχανικών προοριζόμενων 
κατά μεγάλο μέρος για εξαγωγή. 

Ιορδανία 

Στην Ιορδανία, 20 εκατομμύρια χορη
γήθηκαν «εκτός πρωτοκόλλων» για την 
ενίσχυση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
(κυρίως για τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες) 
και 9 εκατομμύρια για υδραυλικά έργα 
στην κοιλάδα του Ιορδάνη (υπερύψωση 
του φράγματος του Kafrein και επισκευή 
και ενίσχυση του αρδευτικού καναλιού 
King Abdullah), που θα επιτρέψουν την 
επέκταση των αρδευόμενων περιοχών. 

Ισραήλ 

Στο Ισραήλ χορηγήθηκαν 40 εκατομμύρια 
υπό μορφή συνολικών δανείων, τα οποία 
θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση μικρο
μεσαίων βιομηχανικών και τουριστικών 
επιχειρήσεων και επενδύσεων με σκοπό 
την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Λίβανος 

Με δάνεια συνολικού ύψους 71 εκατομμυ
ρίων η ΕΤΕπ ανάκτησε τη δραστηριότητά 
της στο Λίβανο, προκειμένου να συμβάλει 
στην ανοικοδόμηση της χώρας. Τα δάνεια 
αυτά προορίζονται για την αποκατάσταση 
του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλε
κτρικού ρεύματος, για έργα ύδρευσης 
και αποχέτευσης και για τη χρηματοδό
τηση της πρώτης φάσης ανοικοδόμησης 
του εμπορικού λιμένα της Βυρηττού. 

Μάλτα 

Στη Μάλτα (13 εκατομμύρια) η Τράπεζα 
χρηματοδότησε, αφενός έργα για την 
επέκταση δικτύων συλλογής και εγκατα
στάσεων επεξεργασίας λυμάτων και, 
αφετέρου, εγκαταστάσεις για τη δια
χείριση και τον έλεγχο της εναέριας κυ
κλοφορίας και των ελιγμών προσέγγισης 
των αεροσκαφών στο διεθνή αερολιμένα 
της Luga. 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε συνολικό 
ύφος 882 εκατομμυρίων το 1993. 

Η Τράπεζα χρηματοδότησε επενδύσεις 
(830 εκατομμύρια) στις 6 χώρες που υπέ
γραψαν την πρώτη γενιά συμφωνιών, το 
1990 και το 1991. Επιπλέον, πραγματο
ποίησε τις πρώτες χρηματοδοτικές πα
ρεμβάσεις της στην Εσθονία (5 εκατομ
μύρια) και στη Σλοβενία (47 εκατομμύρια). 

Οι χρηματοδοτήσεις αφορούσαν κυρίως 
την ενίσχυση της βασικής υποδομής, με 
σκοπό τη βελτίωση των μεταφορών 
(469 εκατομμύρια), των τηλεπικοινωνιών 
(110 εκατομμύρια) και του ενεργειακού 
εφοδιασμού (75 εκατομμύρια). Επιπλέον, 
228 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν στον 
τομέα της παραγωγής μέσω ατομικών και 
συνολικών δανείων. 

Ουγγαρία 

Τα δάνεια στην Ουγγαρία (92 εκατομ
μύρια) αφορούσαν, αφενός, τη βελτίωση 
της λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου 
με την εγκατάσταση ενός κεντρικού συ
στήματος διαχείρισης από απόσταση και, 
αφετέρου, τη συνέχιση των έργων βελ
τίωσης του διαμετακομιστικού οδικού 
δικτύου και την κατασκευή μιας παράκαμ
ψης της αστικής περιοχής βορείως της 
Βουδαπέστης. 

Επιπλέον, με 9 πιστώσεις ολικού ύψους 7  
εκατομμυρίων από ένα εκκρεμές συνολι
κό δάνειο, χρηματοδοτήθηκαν 9 επενδύ
σεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως 
στους τομείς των κατασκευών, των 
δημοσίων έργων και του τουρισμού. 

Πολωνία 

Στην Πολωνία χορηγήθηκαν δάνεια συνο
λικού ύψους 263 εκατομμυρίων, εκ των 

οποίων 200 εκατομμύρια για τον εκσυγ
χρονισμό του πολωνικού τμήματος της 
σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει τη 
Βαρσοβία με το Βερολίνο. Το έργο αυτό, 
το οποίο ανταποκρίνεται απόλυτα στο 
στόχο ενίσχυσης των διευρωπαϊκών δι
κτύων που συμπεριλαμβάνουν χώρες της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 
χρηματοδοτήθηκε επίσης με μια κοινοτι
κή επιχορήγηση μέσω του προγράμματος 
Phare. Εκτός του έργου αυτού, η Τράπε
ζα χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα φύ
τευσης δέντρων και χορήγησε ένα συνο
λικό δάνειο για τη χρηματοδότηση επεν
δύσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας. Επι
πλέον, από εκκρεμή συνολικά δάνεια χο
ρηγήθηκαν πιστώσεις ολικού ύψους 41  
εκατομμυρίων για τη χρηματοδότηση 10  
επενδύσεων, μεταξύ των οποίων μιας υα-

λουργικής μονάδας και μιας μονάδας πα
ραγωγής αερίου μεθανίου προερχόμενου 
από ανθρακωρυχεία. 
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Βουλγαρία 

Εκτός από ένα συνολικό δάνειο για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων μικρής και 
μεσαίας κλίμακας, οι χορηγήσεις της 
ΕΤΕπ στη Βουλγαρία (81 εκατομμύρια) 
αφορούσαν τη βελτίωση των μετα
φορών. Η Τράπεζα χρηματοδότησε την 
αναβάθμιση τμημάτων συνολικού μή
κους 800 χλμ. στο κύριο δίκτυο δρόμων 
και αυτοκινητόδρομων από τους 
οποίους διέρχεται η διαμετακομιστική 
κίνηση. Επιπλέον, στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος που καλύπτει το σύνο
λο των χωρών της περιοχής, η Τράπεζα 
χορήγησε ένα δάνειο για τον εκσυγχρο
νισμό των εγκαταστάσεων ελέγχου και 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφο
ρίας ('). 

Ρουμανία 

Τα δάνεια στη Ρουμανία (119 εκατομ
μύρια) αφορούσαν παρόμοιες επενδύ
σεις: την προσαρμογή και ενίσχυση των 
εγκαταστάσεων ελέγχου και διαχείρισης 
της εναέριας κυκλοφορίας ('), την ανα
βάθμιση, σε μήκος 1 000 σχεδόν χλμ., 
των δρόμων που συνδέουν το Βουκου
ρέστι με τις κύριες πόλεις της χώρας και 
με τις γειτονικές χώρες και, τέλος, επεν
δύσεις μικρής κλίμακας στους τομείς 
της βιομηχανίας, του τουρισμού και 
των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 
επενδύσεων με σκοπό την εξοικονόμηση 

ι Β λ. ένθετο σελ. 40. 

ενέργειας ή την προστασία του περιβάλ
λοντος. 

Σλοβακική Δημοκρατία 

Στη Σλοβακία χορηγήθηκαν τρία δάνεια 
(110 εκατομμύρια), εκ των οποίων δύο για 
τη βελτίωση των επικοινωνιών, μέσω της 
επισκευής και βελτίωσης πολυάριθμων 
τμημάτων του κύριου οδικού δικτύου της 
χώρας και της επέκτασης και του εκσυγ
χρονισμού του τηλεφωνικού δικτύου. Το 
τρίτο δάνειο θα συμβάλει στην αύξηση της 
χωρητικότητας μιας υπόγειας δεξαμενής 
αποθήκευσης αερίου, βορείως της Μπρα
τισλάβα. 

Τσεχική Δημοκρατία 

Οι χορηγήσεις στην Τσεχική Δημοκρατία 
(165 εκατομμύρια) αφορούσαν, αφενός, 
τον εξορθολογισμό εγκαταστάσεων πα
ραγωγής αυτοκινήτων στο Mlada Boleslav  
και, αφετέρου, την ενίσχυση του τηλεφω
νικού δικτύου, του οποίου ο εκσυγχρονι
σμός είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη 
της οικονομίας της χώρας. 

Εσθονία 

Η πρώτη χρηματοδοτική παρέμβαση της 
ΕΤΕπ σε βαλτική χώρα πραγματοποιήθη
κε στην Εσθονία, υπό μορφή ενός συνο
λικού δανείου (5 εκατομμύρια) που θα 
συμβάλει στην ενίσχυση του βιομηχανι
κού τομέα μέσω της χορήγησης πιστώ
σεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Στο εξής, 11 χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης λαμβάνουν 
ενισχύσεις της ΕΤΕπ. Με τα δάνειά της 
(1,7 δισεκατομμύριο Ecu από το 1990),  
η Τράπεζα διευκολύνει την εκτέλεση 
έργων υποδομής, που είναι απαραίτητα 
για την ανάπτυξη της οικονομίας των 
χωρών αυτών και την προσέγγιση τους 
με την Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Σλοβενία 

Στη Σλοβενία η ΕΤΕπ χορήγησε 47 εκα
τομμύρια, για την αποκατάσταση της 
ομαλής λειτουργίας διαφόρων τμημάτων 
του κύριου σιδηροδρομικού δικτύου της 
χώρας. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ KAI ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 

OL πολιτικές ανακατατάξεις που εηιυτελέστηκαν στην Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη στα τέλη του 1989, ώθησαν την Κοινότητα 

να αντιδράσει πολύ γρήγορα, προκειμένου να υποστηρίξει τις 

χώρες αυτές στην προσπάθειά τους να προσανατολιστούν προς 

μια οικονομία της αγοράς και να εγκαθιδρύσουν δημοκρατικούς 

θεσμούς, σε συχνά πολύ δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, με έλ
λειψη άρτιων βασικών υποδομών, με βιομηχανικό ιστό και τομέα 

υπηρεσιών σε μεγάλο βαθμό απαρχαιωμένους και αναποτε

λεσματικούς και με υποβαθμισμένο περιβάλλον. 

Ενώ η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έθετε καθ'οδόν το πρόγραμμα 

βοήθειας Phare, που προοριζόταν αρχικά για την Πολωνία και 

την Ουγγαρία, η ΕΤΕπ, ύστερα από σχετικές αποφάσεις των 

κοινοτικών αρχών και του Συμβουλίου των Διοικητών της, άρχι

σε το 1990 να χορηγεί δάνεια υπέρ επενδύσεων προτεραιότητας 

στις δύο αυτές χώρες, εντός ενός συνολικού ανώτατου ορίου 
1 δισεκατομμυρίου Ecu. 

Το 1991, η Κοινότητα αποφάσισε να υποστηρίξει επίσης τη Βουλ

γαρία, τη Ρουμανία και την Τσεχοσλοβακία, που χωρίστηκε 

κατόπιν στην Τσεχική Δημοκρατία και στη Σλοβακία. Για τις χορη

γήσεις της ΕΤΕπ στις χώρες αυτές καθορίστηκε ανώτατο συνο

λικό όριο 700 εκατομμυρίων. Παράλληλα, η Τράπεζα συμμετέ

σχε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυ
γκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ). 

Στις 2 Μαΐου, ύστερα από σχετική απόφαση του Συμβουλίου και 

γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο των 

Διοικητών της ΕΤΕπ εξουσιοδότησε την Τράπεζα να διευρύνει τη 
δραστηριότητά της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μέχρι 

συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων Ecu, υπό μορφή δανείων 

καλυπτόμενων με εγγύηση της Κοινότητας. Αυτό αφορά τις έξι 

χώρες που είχαν υπογράψει την πρώτη γενιά συμφωνιών, τις 

τρεις βαλτικές χώρες — Εσθονία, Λεττονία και Λιθουανία — μέχρι 

ανώτατου συνολικού ποσού 200 εκατομμυρίων, του οποίου η 

χορήγηση αποφασίστηκε ήδη, και την Αλβανία, στην οποία η 
ΕΤΕπ δεν έχει ακόμη αναπτύξει δραστηριότητα. 

Επιπλέον, η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και 

της Σλοβενίας περιλαμβάνει ένα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, 

που άρχισε να ισχύει από το Σεπτέμβριο 1993 και το οποίο προ

βλέπει δάνεια της ΕΤΕπ για οδικά και σιδηροδρομικά έργα υπο

δομής, μέχρι συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων για την περίο
δο 1993-1997. 

Κατά τη διάρκεια του 1992 και του 1993, η Κοινότητα διαπραγ

ματεύθηκε Ευρωπαϊκές Συμφωνίες Σύνδεσης με έξι χώρες: 

Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Ρουμανία 

και Βουλγαρία. Οι βαλτικές χώρες προβλέπεται να μπορέσουν 

επίσης, σε εύθετο χρόνο, να συνάψουν ανάλογες συμφωνίες. Οι 

διαδικασίες για την ένταξη των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα μπορέσουν να κινηθούν, εφόσον οι εν λόγω χώρες 

είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απορρέουσες υποχρεώ

σεις, πληρώνοντας τις απαιτούμενες οικονομικές και πολιτικές 
προϋποθέσεις. 

Κατά τη σύνοδο της Κοπεγχάγης, τον Ιούνιο 1993, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη αυτή, βεβαίωσε ότι 

«η μελλοντική συνεργασία με τις συνδεδεμένες χώρες θα είναι 
προσανατολισμένη προς το στόχο της ένταξης». 

Η ΕΤΕπ προσπαθεί να υποστηρίξει επενδύσεις που εντάσσονται 

στην προοπτική αυτή, σε συνεργασία με τους άλλους οργανι

σμούς που ασκούν δραστηριότητα στις εν λόγω χώρες (Επιτροπή, 

ΕΤΑΑ, Διεθνής Τράπεζα, ΔΝΤ), συχνά υπό διαφορετικές μορφές 

(ενίσχυση των ισοζυγίων πληρωμών, δωρεάν βοήθεια). Μέχρι τις 

αρχές του 1994, τα δάνεια της ΕΤΕπ στις έξι συνδεδεμένες χώρες 

είχαν φθάσει στο ανώτατο όριο των 1 700 εκατομμυρίων. 

Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων που χορηγήθηκαν στις χώρες 

της περιοχής, διατέθηκε για την ενίσχυση της υποδομής των επι

κοινωνιών (939 εκατομμύρια για τις τηλεπικοινωνίες και τις με

ταφορές), ιδίως με στόχο τη βελτίωση των επικοινωνιών με την 

Κοινότητα, σύμφωνα με την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Συμβου
λίου να υποστηριχθούν τα σχέδια διευρωπαϊκών δικτύων στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται οι χώρες αυτές. 

245 εκατομμύρια διατέθηκαν για τον εκσυγχρονισμό και τη βελ

τίωση της λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και τον εξο

πλισμό τους με αντιρρυπαντικές εγκαταστάσεις, καθώς και για 

την ενίσχυση και τον εξορθολογισμό των δικτύων ηλεκτρικού 
ρεύματος και αερίου. 

Τέλος, η ΕΤΕπ υποστήριξε επενδύσεις διαφόρων μεγεθών στους 

τομείς της βιομηχανίας, της γεωργίας και των υπηρεσιών, τόσο 

άμεσα όσο και μέσω συνολικών δανείων (518 εκατομμύρια). Προ

κειμένου να διευκολύνει τη μετάβαση προς την οικονομία της 

αγοράς και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων των χωρών 

αυτών και της Κοινότητας, χρηματοδότησε κοινές επενδυτικές 

πρωτοβουλίες (joint ventures), στις οποίες συμμετείχαν επι

χειρήσεις από διάφορες χώρες της Κοινότητας. 
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ΑΣΙΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Στις 22 Φεβρουαρίου 1993, το Συμβούλιο 

τωυ Διοικητών της ΕΤΕπ αποφάσισε να 

επιτρέψει τη χορήγηση δανείων, μέχρι 

ανώτατου συνολικού ύψους 750 εκατομ

μυρίων για μια τριετία (1993-1995), για τη 

χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 

στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της 

Ασίας που έχουν υπογράψει συμφωνίες 

συνεργασίας με την Κοινότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα χορήγησε 

το 1993 δάνεια για δύο επενδυτικά σχέδια 

που αφορούσαν τον ενεργειακό τομέα, 

44 εκατομμύρια χορηγήθηκαν στην 

Κόστκ Ρίκα, για την κατασκευή ενός 

υδροηλεκτρικού σταθμού ανατολικώς της 

πρωτεύουσας και για την εγκατάσταση 

γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύμα

τος υψηλής τάσης, που θα επιτρέψουν τη 

σύνδεση με τα δίκτυα της Νικαράγουα και 

του Παναμά, στο πλαίσιο ενός προγράμ

ματος περιφερειακών διασυνδέσεων. 

Στη νότια Ινδία, ένα δάνειο ύψους 55 εκα

τομμυρίων θα συμβάλει στη χρηματο

δότηση ενός συστήματος διαχείρισης και 

επικοινωνίας, με σκοπό τη βελτίωση της 

παραγωγής και της μεταφοράς ενέργειας 

μεταξύ των ενδιαφερόμενων ινδικών 

κρατών. Το έργο αυτό θα συμβάλει στην 

καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού πα

ραγωγής ενέργειας, που αποτελεί ένα 

από τους στόχους της συμφωνίας που 

υπέγραψε η Κοινότητα με την Ινδία, 

Πίνακας 12: Χορηγήσεις έξω από την Κοινότητα το 1993 

(σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο 

Απά 
ιδίους 

•πόρους 

Από πόρους 
προϋπολο

γισμού 

Ατομικά δάνεια 

Συνολικά 
δάνεια Σύνολο 

Απά 
ιδίους 

•πόρους 

Από πόρους 
προϋπολο

γισμού Ενέργεια 

Μεταφορές, 
Τηλεπικοι

νωνίες 

Υδραυλικές 
υποδομές, 

Αγροτικά έργα 

Βιομηχανία, 
Γεωργία, 

Υπηρεσίες 
Συνολικά 

δάνεια 

ΑΚΕ - ΥΧΕ 225,7 147,4 78,3 120,0 7,5 29,4 27,6 41,2 

Αφρική 155,7 101,4 54,3 99,0 7,5 19,4 22,1 7,7 
Καραϊβική 35,3 24,0 11,3 9,0 10,0 5,3 11,0 
Ειρηνικός 16,5 13,0 3,5 12,0 — — 4,5 
ΥΧΕ 18,2 9,0 9,2 — 0,2 18,0 

Μεσόγειος 680,5 679,0 1,5 335 0 55,0 152,0 42,5 125,0 

Αλγερία 280,0 280,0 — 200,0 20,0 60,0 — — 
Μαρόκο 110,0 110,0 — 60,0 — — — 50,0 
Τυνησία 95,0 95,0 — — — 60,0 — 35,0 
Αίγυπτος 42,5 41,0 1,5 — — — 42,5 
Ιορδανία 29,0 29,0 — — 20,0 9,0 — 
Αίβανος 71,0 71,0 — 45,0 10,0 16,0 — 
Ισραήλ 40,0 40,0 — — — — 40,0 
Μάλτα 13,0 13,0 — 6,0 7,0 — — 
Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη (ΧΚΑΕ) 882,0 882,0 — 75 0 579,0 13,0 100,0 115,0 

Ουγγαρία 92,0 92,0 — 20,0 72,0 — — — 
Πολωνία 263,0 263,0 — — 200,0 13,0 — 50,0 

Βουλγαρία 81,0 81,0 — — 51,0 — — 30,0 

Σλοβακική Δημοκρατία 110,0 110,0 — 55,0 55,0 — — 
Τσεχική Δημοκρατία 165,0 165,0 — — 65,0 — 100,0 

Ρουμανία 119,0 119,0 — — 89,0 — — 30,0 

Εσθονία 5,0 5,0 — — — — 5,0 

Σλοβενία 47,0 47,0 — 47,0 — — — 
Ασία και Λατινική 
Αμερική (ΑΛΑ) 99,0 99,0 99,0 — — — 

Κόστα Ρίκα 
Ινδία 

44,0 
55,0 

44,0 
55,0 

— 44,0 
55,0 — 

— — — 

Γ ενικό σύνολο 1 887,2 1 807,4 79,8 599,0 642,5 194,4 170,1 281,2 
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H ΕΤΕπ ANA TON ΚΟΣΜΟ 

Η ΕΤΕπ αναπτύσσει το κύριο μέρος της δραστηριότητας της στα κράτη μέλη της, που είναι τα 12 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
"Ενωσης. Είναι ωστόσο επίσης παρούσα στις χώρες μέλη της ΕΖΕΣ, από τις οποίες ορισμένες είναι υποψήφιες για προσχώρηση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (*). Επιπλέον, συμμετέχει στην εφαρμογή των διαφόρων συμφωνιών που έχει συνάψει η Κοινότητα με 

μεγάλο αριθμό χωρών (6λ. πίνακα 11, σελ. 50). 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Βέλγιο 
Δανία 
Γ ερμανία Ελλάς 
Ισπανία 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες 
Πορτογαλία 
Ηνωμένο Βασίλειο 

ΕΖΕΣ — Ευρωπαϊκή Ζώνη 
Ελευθέρων Συναλλαγών 

Ευρωπαϊκός Οικονομικός 
Χώρος (ΕΟΧ) 
Αυστρία 
Φινλανδία 
Νορβηγία 
Σουηδία 
Ισλανδία 
Λιχτενστάιν 

Ελβετία 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

Ουγγαρία 
Πολωνία 
Βουλγαρία 
Σλοβακική Δημοκρατία 
Τσεχική Δημοκρατία 
Ρουμανία 
Εσθονία 
Λεττονία 
Λιθουανία 
Αλβανία 
Σλοβενία 

Μεσόγειος 

Μαγκρέμπ 
Αλγερία 
Μαρόκο 
Τυνησία 

Μασράκ 
Αίγυπτος 
Ιορδανία 
Λίβανος 
Συρία 

Ισραήλ 
Κατεχόμενα Εδάφη (**) 
Μάλτα 
Κύπρος 
Τουρκία 

Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός 

Αφρική 

Δυτική Αφρική 
Ακτή Ελεφαντοστού 
Γ κάμπια 
Γκάνα 
Γ ουινέα 
Γουινέα Μπισάου 
Λιβερία 
Μαλί 
Μαυριτανία 
Μπενίν 
Μπουρκίνα Φάσο 
Νίγηρ 
Νιγηρία 
Πράσινο Ακρωτήριο 
Σενεγάλη 
Σιέρα Αεόνε 
Τόγκο 

Κεντρική και /σημερινή Αφρική 
Γ καμπόν 
Ζαΐρ 
Ισημερινή Γ ουινέα 
Καμερούν 
Κεντραφρική 
Κογκό 
Μπουρούντι 
Ρουάντα 
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 
Τσαντ 

Ανατολική Αφρική 
Αιθιοπία 
Ερυθραία 
Κένυα 
Ουγκάντα 
Σεϋχέλλες 
Σομαλία 
Σουδάν 
Τανζανία 
Τζιμπουτί 

Μεσημβρινή Αφρική 
Αγκόλα 
Ζάμπια 
Ζιμπάμπουε 
Κομόρες 
Λεσότο 
Μαδαγασκάρη 
Μαλάουι 
Νήσος Μαυρίκιος 
Μοζαμβίκη 
Μποτσουάνα 
Ναμίμπια 
Σουαζιλάνδη 

Καραϊβική 

Αγία Αουκία 
Αγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 
Αγιος Χριστόφορος-Νέβις 
Αϊτή 
Αντίγκουα 
Γουιάνα 
Γ ρενάδα 
Δομινίκα 
Δομινικανή Δημοκρατία 
Μπαχάμες 
Μπαρμπάντος 
Μπελίζ 
Σούριναμ 
Τζαμάικα 
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 

Ειρηνικός 

Βανουάτου (Νέες Εβρίδες) 
Δυτικές Σαμόες 
Κιριμπάτι (Νήσοι Γκίλμπερτ) 
Νήσοι Σολομώντος 
Παπουασία-Νέα Γουινέα 
Τόνγκα 
Τουβαλού 
Φίτζι 

ΥΧΕ — Υπερπόντιες Χώρες 
και Εδάφη 
Ολλανδικές Αντίλλες 
Αρούμπα 

Αγιος Πέτρος και Μικελόν 
Γαλλική Πολυνησία 
Μαγιότ 
Νέα Καληδονία 
Νήσοι Γουώλις και Φουτούνα 
Νότια και ανταρκτικά εδάφη 

Αγία Ελένη 
Ανγκουίλα 
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 
Βρετανικό Ανταρκτικό Έδαφος 
Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού 
Ωκεανού 
Μονσεράτ 
Νήσοι Κάυμαν 
Νήσοι Τερκς και Κάικος 
Νήσοι Φώλκλαντ 
Νότιοι Νήσοι Σάντουιτς 
Πίτκαιρν 

Ασία 

Ινδία 
Κίνα 
Μακάο 
Μογκολία 
Μπανγκλαντές 
Πακιστάν 
Σρι Λάνκα 

Ομάδα ASEAN 
Ινδονησία 
Μαλαισία 
Μπρουνέι 
Σιγκαπούρη 
Ταϊλάνδη 
Φιλιππίνες 

Λατινική Αμερική 

Αργεντινή 
Βραζιλία 
Μεξικό 
Ουρουγουάη 
Παραγουάη 
Χιλή 

Ομάδα των Ανδεων 
Βενεζουέλα 
Βολιβία 
Ισημερινός 
Κολομβία 
Περού 

Χώρες της Κεντρικής Αμερικής 
Γ ουατεμάλα 
Κόστα Ρίκα 
Νικαράγουα 
Ονδούρα 
Παναμάς 
Σαλβαδόρ 

Ο Βλ. σελ. 23.  
(*·)Βλ. σελ. 50. 
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ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ 

Αντληθέντες πόροι: 

Κατά το 1993, η Τρά

πεζα δανείστηκε συ

νολικά από τις κε

φαλαιαγορές 14 215  

εκατομμύρια ('), έναντι 12920 εκατομμυ

ρίων το 1992. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται, εν μέρει, στην 

αύξηση των εκταμιεύσεων δανείων, που 

ανήλθαν σε 15830 εκατομμύρια, έναντι 

14 798 εκατομμυρίων το 1992. 

Σε ένα ασταθές νομισματικό περιβάλλον, 

που ωστόσο χαρακτηρίστηκε από τάση 

μείωσης των μεσοπρόθεσμων και μακρο

πρόθεσμων επιτοκίων, η ΕΤΕπ προ

σπάθησε να ανταποκριθεί στις αιτήσεις 

εκταμίευσης αναπτύσσοντας ενεργό πα

ρουσία στην αγορά και διενεργώντας 

πράξεις ανταλλαγής (swaps). 

Μετά τις πράξεις ανταλλαγής το ύφος των 

αντληθέντων πόρων διαμορφώθηκε σε 

14 224 εκατομμύρια, τα 9/10 των οποίων 

συνίσταντο από μακροπρόθεσμους και 

μεσοπρόθεσμους πόρους σταθερού επι

τοκίου. Οι πόροι κυμαινόμενου επιτοκίου 

ανήλθαν σε 1529 εκατομμύρια. 

Τα κοινοτικά νομίσματα, αντιπροσώπευαν 

περισσότερα από τα 4/5 του συνόλου των 

αντληθέντων πόρων μετά τις πράξεις 

ανταλλαγής. 

Ο Ολα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ecu. εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Στις κύριες χώρες του ΟΟΣΑ, τα μακρο

πρόθεσμα επιτόκια ακολούθησαν έντονα 

πτωτική τάση το 1993. Παρά την ύπαρξη 

πολύ διαφορετικών μεταξύ τους συγκυ

ριακών καταστάσεων, η απουσία πλη

θωριστικών πιέσεων προσέφερε στις 

αγορές ομολογιακών δανείων ένα ευνοϊκό 

περιβάλλον. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η διατήρηση ευέ

λικτης νομισματικής πολιτικής, με πρω-

τοφανώς χαμηλά βραχυπρόθεσμα επι

τόκια, και η εφαρμογή ενός προγράμμα

τος με στόχο τη μείωση του δημοσιονο

μικού ελλείμματος, ώθησαν τα επιτόκια 

ομολόγων σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. 

Στην Ιαπωνία, η άτονη οικονομική 

δραστηριότητα και η αδυναμία της 

χρηματιστηριακής αγοράς επέφεραν νέα 

πτώση των επίσημων επιτοκίων και, ως 

συνέπεια, σημαντική μείωση των αποδό

σεων των ομολόγων. 

Στην Ευρώπη, η εξέλιξη των επιτοκίων 

στις αγορές ομολόγων επηρεάστηκε από 

τις αναταραχές που γνώρισε το Ευρω

παϊκό Νομισματικό Σύστημα. Ύστερα από 

τη διεύρυνση των περιθωρίων διακύ

μανσης των νομισμάτων που συμμετέ

χουν στο μηχανισμό συναλλάγματος του 

ΕΝΣ, η πτωτική τάση έγινε πιο ομοιό

μορφη στο σύνολο της Κοινότητας. 

Επίσημα επιτόκια 

των κυριότερων νομισμάτων 

Α 
~\ — ι\ ^ / 

i 
ν. 

Ύ / \ \_ i_ 

1989 1990 1991 1992 1993 
DEM — FRF GBP 

_JPY —USD 

To ύψος των εκδόσεων ομολογιακών δα

νείων στις διεθνείς αγορές αυξήθηκε κατά 

44 %, φθάνοντας στα 481 δισεκατομμύρια 

δολάρια. 

Η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί κυ

ρίως: 

— στην έντονη αύξηση των εκδόσεων 

ομολογιακών δανείων εκ μέρους δανειο

ληπτών από τη Λατινική Αμερική και τη 

Νοτιοανατολική Ασία, 

— στην επιτυχία των εκδόσεων μεγάλου 

μεγέθους, όπως οι «παγκόσμιες εκδό

σεις», των οποίων οι τίτλοι είναι ελεύθερα 

διαπραγματεύσιμοι στις κύριες κεφα

λαιαγορές. Οι εκδόσεις αυτές υιοθετή

θηκαν από αυξανόμενο αριθμό δανειολη

πτών και πραγματοποιήθηκαν σε ευρύ

τερο φάσμα νομισμάτων, 

— στην έντονη αύξηση των εκδόσεων μη 

κλασσικών ομολόγων, με ειδικές ρήτρες 

(π.χ. collar-floater, reverse-floater), που 

επιτρέπουν, αφενός στους δανειζόμενους 

να επιτύχουν ύστερα από ανταλλαγή 

(swap) ελκυστικούς όρους και, αφετέρου, 

στους επενδυτές να αποκτούν τίτλους 

που προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή 

προστασία στο χαρτοφυλάκιό τους ή 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους 

όσον αφορά τη μελλοντική εξέλιξη των 

«υποκείμενων» (underlying) χρηματοοικο

νομικών στοιχείων. 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕπ 
ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΈς 
Οι εκδόσεις δανείων της Τράπεζας αυξή

θηκαν και πάλι κατ' όγκο το 1993, ύστερα 

από τη σχετική υποχώρηση που είχαν ση

μειώσει το 1992. Το συνολικό ύψος των 

προσφυγών της στις κεφαλαιαγορές 

ανήλθε σε 14 215 εκατομμύρια, έναντι 

12 920 εκατομμυρίων το 1992. Η πτώση 

των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθε

σμων επιτοκίων επέτρεψε στην Τράπεζα 

να ανταποκριθεί σε μια αυξημένη ζήτηση 

εκ μέρους των επενδυτών για τα περισ

σότερα από τα συνήθη νομίσματα των εκ-

δόσεών της. Η ζήτηση αυτή ήταν συνεχής 

όσον αφορά τα κοινοτικά νομίσματα, με 

εξαίρεση το Eou, κυρίως ύστερα από τη 

διεύρυνση των περιθωρίων διακύμανσης 

εντός του ΕΝΣ. 

Το σύνολο της δανειοληπτικής δρα

στηριότητας της Τράπεζας συνίστατο σε 

πράξεις μακροπρόθεσμου και μεσοπρό

θεσμου δανεισμού, που σημείωσαν 

αύξηση έναντι της προηγούμενης χρή

σης: 14 215 εκατομμύρια έναντι 12 808  

εκατομμυρίων. Η Τράπεζα δεν αύξησε 

κανένα από τα βραχυπρόθεσμα προ-

γράμματά της commeroial paper. Παράλ

ληλα, συνέχισε την πολιτική της σύναψης 

πράξεων ανταλλαγής (swaps), που ωστό

σο το 1993 αφορούσαν ποσό κατώτερο 

από εκείνο του 1992 (ονομαστικό ύψος 

1 744 εκατομμύρια, έναντι 3 194 εκατομ

μυρίων το 1992). Λαμβανομένων υπόψη 

των προσαρμογών που συνεπάγονται οι 

πράξεις αυτές, το συνολικό ύψος των 

αντληθέντων πόρων διαμορφώθηκε σε 

14 224 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξη

ση κατά 9,6 % έναντι του 1992. 

Οι πράξεις ανταλλαγής αφορούσαν κατά 

κύριο λόγο ανταλλαγές νομισμάτων, οι 

οποίες επέτρεψαν στην Τράπεζα να προ-

σποριστεί νομίσματα αναγκαία για τις 

εκταμιεύσεις της, από το προϊόν δανείων 

που είχε εκδώσει σε μη κοινοτικά νομί

σματα (USD ή CAD). Σε μικρότερο βαθμό, 

η ΕΤΕπ χρησιμοποίησε όλες τις νέες μεθό

δους δανεισμού που προσφέρονταν στην 

αγορά («reverse floating rate», «collar»  

κ.λπ.), για να προσποριστεί πόρους είτε 

σταθερού είτε κυμαινόμενου επιτοκίου. 

Αντίθετα, η μείωση της ζήτησης κυμαινό

μενου επιτοκίου εκ μέρους των πελατών 

της και η περιορισμένη χρησιμοποίησή 

του ως μέσου κάλυψης των εκδόσεων 

σταθερού επιτοκίου, περιόρισαν τις 

προσφυγές της στις πράξεις ανταλλαγής 

επιτοκίων. 

Σε ένα περιβάλλον κλονισμού της χρημα

τοοικονομικής σταθερότητας των τραπε

ζών και των χρηματοπιστωτικών οργα

νισμών, η ΕΤΕπ εξακολούθησε, όπως κατά 

το παρελθόν, να εφαρμόζει αυστηρούς 

κανόνες όσον αφορά την επιλογή των 

εταίρων της για τις πράξεις ανταλλαγής. 

Η Τράπεζα χορήγησε στους πελάτες της 

κυρίως δάνεια σταθερού επιτοκίου (12 695  

εκατομμύρια, έναντι 8 896 εκατομμυρίων 

το 1992). Η υπεροχή αυτή οφείλεται στη 

διαρκή μείωση των μακροπρόθεσμων επι

τοκίων, που ώθησε τους δανειζόμενους να 

προτιμήσουν το σταθερό επιτόκιο έναντι 

του κυμαινόμενου. 

Λόγω της συχνότερης έκδοσης δανείων 

μεγάλου μεγέθους, η Τράπεζα αναγκά

στηκε να προσφύγει σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε τεχνικές κάλυψης κατά κινδύ

νων. Με την εισαγωγή της τεχνικής του 

«deffered rate setting» (σύμβαση καθορι

σμού των επιτοκίων σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία) για το PTE και την IEP, το σύ

νολο σχεδόν του προϊόντος του δανει

σμού της ΕΤΕπ σε κοινοτικά νομίσματα 

μπορεί πλέον να καλυφθεί έναντι των 

κινδύνων διακύμανσης των επιτοκίων. Η 

Τράπεζα εφαρμόζει συστηματικά την 

τεχνική αυτή για το DEM. 

Χρησιμοποιώντας ένα χαρτοφυλάκιο ομο

λογιών από τα διαθέσιμά της, η ΕΤΕπ 

εξασφάλισε μόνη της την κάλυψη των εκ-

δόσεών της κατά των κινδύνων διακύ

μανσης των επιτοκίων. Η κάλυψη αυτή, 

που αφορούσε τρία νομίσματα (USD,  

GBP και ITL) της επέτρεψε να αποσυνδέ

σει ακόμη περισσότερο την άντληση 

πόρων από τις άμεσες εκταμιευτικές 

ανάγκες της και να εκδώσει δάνεια 

μεγάλου ύψους. 

Η πολιτική της πρόωρης εξόφλησης λη

φθέντων δανείων συνεχίστηκε, αν και με 

βραδύτερο ρυθμό από ό,τι στο παρελθόν, 

λόγω της μείωσης του αριθμού των εκδό

σεων δανείων με ρήτρα πρόωρης εξό

φλησης (924 εκατομμύρια εξοφλήθηκαν 

πρόωρα το 1993, έναντι 1 244 εκατομμυ

ρίων το 1992). Η αναχρηματοδότηση 

πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό 

μέσω των διαθεσίμων της Τράπεζας και 

κατά μικρότερο μέρος (288 εκατομμύρια) 

με προσφυγές στην αγορά. 

Πίνακας 13: Κατανομή των αντληθέντων πόρων κατά νόμισμα 
(σε εκστομ. Ecu)· 

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

1993 
Ποσό 2 639 2 039 1 948 1 811 1 241 960 243 227 125 100 — 1 502 657 453 278 14 224 
% 18,6 14,3 13,7 12,7 8,7 6,8 1,7 1,6 0,9 0,7 — 10,6 4,6 3,2 2,0 100,0 

1992 
Ποσό 
% 

1 428 
10,0 

1 326 
9,3 

1 583 
11,1 

1 461 
10,3 

648 
4,6 

1 937 
13,6 

85 
0,6 

C
O

 
τ

- — 49 
0,3 

238 
1,7 

1 529 
10,8 

1440 
10,1 

947 
6,7 

— 12 974 
100,0 
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Ακαθάριστη αττόδοση των 

ΙΟετών κρατικών ομολόγων 

Για συγκριτικούς λόγους, όλες οι αποδόσεις 
εκφράζονται σε ετήσια βάση. 

1991 
DEM 

1992 
FRF 

1993 
_USD 

1991 
ESP 

1992 
ITL 

1993 
GBP 

\ 

Χ. 

1991 1992 1993 
DKK , BEF .NLG .IEP 

Τα 4/5 των ττόρων που άντλησε η ΕΤΕπ 

ήταν σε κοινοτικά νομίσματα (11333  

εκατομμύρια, έναντι 9 058 εκατομμυρίων 

το 1992). 

Λίρα στερλίνα 

2 073 εκατομμύρια GBP 

2 639 εκατομμύρια Ecu 

Το 1993, η GBP ήταν το κύριο νόμισμα 

δανεισμού της ΕΤΕπ. Οι πόροι που άντλη

σε στο νόμισμα αυτό ανήλθαν σε 2 639  

εκατομμύρια, έναντι 1 428 εκατομμυρίων 

την προηγούμενη χρήση. Το κύριο μέρος 

των πόρων αντλήθηκε με σταθερό επι

τόκιο. Η Τράπεζα εξέδωσε μόνο ένα δά

νειο με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο 

αντάλλαξε έναντι σταθερού επιτοκίου 

(δάνειο ύψους 200 εκατομμυρίων GBP με 

αντίστροφα κυμαινόμενο επιτόκιο). 

Στην αγορά αυτή, η οποία χαρακτηρίστη

κε από σχετική σταθερότητα του νομί

σματος και από πτώση των επιτοκίων, η 

Τράπεζα εξέδωσε πέντε δάνεια συνολικού 

ύψους 1 618 εκατομμυρίων GBP με στα

θερό επιτόκιο. Οπως κατά το παρελθόν, 

επιδίωξε να δημιουργήσει εκδόσεις ανα

φοράς. Προς το σκοπό αυτό ενίσχυσε, με 

την προσθήκη «συγχωνεύσιμων» (fun 

gible) τίτλων, ένα δεκαετές δάνειο ύψους 

400 εκατομμυρίων GBP, αυξάνοντας το 

ύψος του σε 1 000 εκατομμύρια GBP.  

Πρόκειται για την πρώτη έκδοση αυτού 

του ύψους που έχει ποτέ πραγματοποι

ηθεί στην αγορά της ευρωστερλίνας. 

Η πολιτική αυτή απέβη ευνοϊκή για την 

Τράπεζα, καθότι η διαφορά απόδοσης 

των τίτλων της σε σχέση με τους τίτλους 

του βρετανικού δημοσίου μειώθηκε έντο

να. Οι υπόλοιποι πόροι σε GBP αντλήθη

καν με ανταλλαγή καναδικών δολαρίων. 

Ιταλική λίρα 

3 700 δισεκατομμύρια ITL  

2 039 εκατομμύρια Ecu 

Επωφελούμενη από την έντονη δρα

στηριότητα στην αγορά αυτή, η Τράπεζα 

αύξησε σημαντικά το δανεισμό της σε ITL,  

τοποθετώντας το νόμισμα αυτό στη δεύ

τερη σειρά μεταξύ των κοινοτικών νομι

σμάτων δανεισμού της. Η ΕΤΕπ ήταν με 

απόσταση ο κυριότερος δανειολήπτης 

στην αγορά της ευρωλίρας, στην οποία 

πραγματοποίησε το σύνολο του δανει

σμού της σε ITL. Χάρη στη μεταρρύθμιση 

του ιταλικού φορολογικού συστήματος —  

που αποκατέστησε την ίση μεταχείριση 

μεταξύ των εκδοτών δανείων καταργώ

ντας τον περιορισμό των προσφυγών 

στην αγορά όσων δανειοληπτών έχαιραν 

κάποιου προνομίου — η ΕΤΕπ μπόρεσε να 

αναδειχθεί πλήρως στο ρόλο της ως δα

νειολήπτη πρώτης τάξης στην αγορά 

αυτή. Επιδεικνύοντας ενεργητικότητα και 

πνεύμα καινοτομίας, άντλησε με 9 εκδό

σεις 2 039 εκατομμύρια, έναντι 1 326 εκα

τομμυρίων το 1992. 

Ύστερα από ένα διστακτικό ξεκίνημα, σε 

μια αγορά όχι πολύ αποδοτική, με δύο 

μεσαίου μεγέθους εκδόσεις σταθερού επι

τοκίου (μια 7ετούς διάρκειας και μια 

ΙΟετούς) η Τράπεζα προσέφερε στην 

αγορά ένα δάνειο αναφοράς, πραγματο

ποιώντας μια έκδοση σημαντικού ύψους 

(1 000 δισεκατομμύρια ITL), με τρεις τρά

πεζες επικεφαλής του ομίλου έκδοσης. 

Αυτό της επέτρεψε, αφενός να εξασφα

λίσει υψηλή ρευστότητα στην αγορά και, 

αφετέρου, να κατανείμει τους κινδύνους. 

Με άλλες δύο εκδόσεις, μετριότερου 

μεγέθους, το συνολικό ύψος των πόρων 

που αντλήθηκαν με σταθερό επιτόκιο 

ανήλθε σε 1 378 εκατομμύρια. 

Επιπλέον, η Τράπεζα άνοιξε και πάλι 

την αγορά της ιταλικής λίρας κυμαινό

μενου επιτοκίου, με μια έκδοση αποτε

λούμενη από δύο τμήματα, 3ετούς και 

δετούς διαρκείας. Στο τμήμα με τη μικρό

τερη διάρκεια προστέθηκε στη συνέχεια 

μια συμπληρωματική, «συγχωνεύσιμη» 

(fungible) σειρά τίτλων. Με ένα δεύτερο 

δάνειο, που εκδόθηκε κατά το δεύτερο 

εξάμηνο του 1992, το ύψος των αντληθέ-

ντων πόρων κυμαινόμενου επιτοκίου 

ανήλθε συνολικά σε 661 εκατομμύρια. 
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Γερμανικό μάρκο 

3 800 εκατομμύρια DEM  

1 948 εκατομμύρια Ecu 

Το DEM ήταν το τρίτο κατά σειρά κοινοτι

κό νόμισμα στο οποίο άντλησε πόρους η 

ΕΤΕπ (1 948 εκατομμύρια, έναντι 1 583 εκα

τομμυρίων το 1992). Στην αγορά του νομί

σματος αυτού — η οποία υπήρξε πολύ 

δραστήρια, κυριαρχούμενη από τις εγγρα

φές μη εγχώριων επενδυτών, και στην οπο

ία η πτώση των αποδόσεων των μακρο

πρόθεσμων ομολόγων, που είχε αρχίσει 

το 1992, συνεχίστηκε καθ όλη τη διάρκεια 

του χρόνου —, η Τράπεζα εξέδωσε έξι δά

νεια. Στις αρχές του 1993 εξέδωσε ένα 

πρώτο δάνειο με αντίστροφα κυμαινόμε

νο επιτόκιο («reverse floating rate»), για να 

αντλήσει DEM με κόστος χαμηλότερο από 

την απόδοση των δανείων του κράτους. 

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, εφάρμοσε την 

τεχνική καθορισμού των όρων των εκδό-

σεών της σταθερού επιτοκίου με βάση ένα 

δάνειο αναφοράς («benchmark»). 

Γαλλικό φράγκο 

12 δισεκατομμύρια FRF  

1 811 εκατομμύρια Ecu 

Η ΕΤΕπ άντλησε συνολικά 1 811 εκατομ

μύρια σε FRF, μέσω έξι δανείων που εξέ

δωσε στην αγορά ευρωφράγκων. Η Τρά

πεζα βελτίωσε τους όρους των εκδόσεών 

της — οι οποίες ήταν ισοκατανεμημένες 

στη διάρκεια του έτους —, μειώνοντας τη 

διαφορά απόδοσης μεταξύ των τίτλων 

της και των τίτλων του γαλλικού κράτους. 

Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην αυξη

μένη ζήτηση εκ μέρους των διεθνών επεν

δυτών, οι οποίοι, παρά τις δυσκολίες που 

γνώριζε το γαλλικό νόμισμα στις αγορές 

συναλλάγματος, προσελκύστηκαν από 

την προοπτική πραγματοποίησης κε

φαλαιακών κερδών. Η Τράπεζα εξακο

λούθησε να εφαρμόζει την πολιτική 

ενίσχυσης παλαιότερων εκδόσεών της, 

όποτε το επέτρεπε η σχετική σταθερό

τητα των αποδόσεων. 

Πίνακας 14: Αντληθέντες πόροι κατά το 1993 

ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Πριν από τις πράξεις ανταλλαγής 

Ποσό 

Πράξεις 
ανταλλαγής 

(ποσό) 

(σε εκατομ. Ecu) 

Μέτα τις πράξεις ανταλλαγής 

Ποσό 

Δανεισμός σταθερού επιτοκίου 12 944,3 91,1 - 249,7 12 694,6 89,2 

Κοινοτικά νομίσματα 9 373,2 65,9 513,2 9 886,3 69,5 
GBP 2 057,1 14,5 581,9 2 639,0 18,6 

DEM 1 794,7 12,6 153,4 1 948,1 13,7 
FRF 1 810,6 12,7 — 1 810,6 12,7 
ITL 1 377,9 9,7 — 1 377,9 9,7 
ESP 987,4 6,9 - 72,1 915,2 6,4 
ECU 650,0 4,6 - 150,0 500,0 3,5 
PTE 243,4 1,7 — 243,4 1,7 
NLG 227,4 1,6 — 227,4 1,6 
IEP 124,9 0,9 — 124,9 0,9 
LUF 99,7 0,7 99,7 0,7 

Νομίσματα τρίτων χωρών 3571,2 25,1 - 762,9 2808,3 19,7 
USD 1 419,5 10,0 — 1 419,5 10,0 
JPY 657,3 4,6 — 657,3 4,6 
CHF 453,4 3,2 — 453,4 3,2 
CAD 1 041,0 7,3 - 762,9 278,1 2,0 

Δανεισμός κυμαινόμενου επιτοκίου 1 271,1 8,9 258,0 1 529,1 10,8 
ITI 660,7 4,6 — 660,7 4,6 
ECU — — 460,2 460,2 3,2 
ESP — — 325,6 325,6 2,3 
USD 206,5 1,5 - 123,9 82,6 0,6 
GBP 250,6 1,8 - 250,6 — 
DEM 153,4 1,1 - 153,4 — 

ΣΥΝΟΛΟ 14 215,5 100,0 8,3 Π 14 223,8 100,0 

(') Προσαρμογές λόγω πράξεων ανταλλαγής. 
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Πεσέτα 
180,1 δισεκατομμύρια ESP  

1 241 εκατομμύρια Ecu 

Η υψηλή ζήτηση για εκταμιεύσεις σε ESP  

και η ανάπτυξη της ισπανικής αγοράς 

ομολόγων μη εγχώριων δανειοληπτών 

(αγορά «matador»), επέτρεψαν στην ΕΤΕπ, 

παρά τις δυσκολίες που γνώρισε το ισπα

νικό νόμισμα, να αντλήσει 1 241 εκατομ

μύρια (4-90% έναντι του 1992), σταθερο

ποιώντας έτσι τη θέση της ως κυριότερου 

δανειολήπτη στην αγορά αυτή. Η Τράπε

ζα εξέδωσε 8 δάνεια, μεταξύ των οποίων 

ένα δάνειο αναφοράς («benchmark»),  

ύψους 40 δισεκατομμυρίων ESP — το με

γαλύτερο που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα 

στην αγορά αυτή —, το οποίο συνέβαλε 

στην ανάπτυξη της αγοράς και αύξησε τη 

ρευστότητά της. Ωστόσο, παρά τη ση

μαντική αυτή δραστηριότητα, η ΕΤΕπ δεν 

μπόρεσε να αντλήσει επαρκή κεφάλαια 

σε ESP ώστε να καλύψει πλήρως τις 

εκταμιευτικές ανάγκες της. Για το λόγο 

αυτό, χρειάστηκε να συνάψει πράξεις 

ανταλλαγής χρησιμοποιώντας το προϊόν 

εκδόσεων σε USD και σε CAD. 

Ecu 
960 εκατομμύρια 

Ύστερα από πολλά συνεχόμενα έτη δι

αρκούς ανόδου, το Ecu έχασε τη θέση του 

ως κύριου κοινοτικού νομίσματος δανει

σμού της ΕΤΕπ. Κατά τους πρώτους μήνες 

του 1993, οι εκταμιεύσεις στο νόμισμα 

αυτό παρέμειναν σταθερές και η Τράπεζα 

συνέχισε τη δανειοληπτική δραστηριότη-

τά της, αφενός μια έκδοση σταθερού επι

τοκίου, την οποία επαύξησε στη συνέχεια 

με μια νέα «συγχωνεύσιμη» (fungible)  

σειρά τίτλων, και αφετέρου, συνάπτοντας 

πράξεις ανταλλαγής για να προσποριστεί 

κεφάλαια με κυμαινόμενο επιτόκιο, είτε 

από Ecu με σταθερό επιτόκιο είτε από το 

προϊόν εκδόσεων σταθερού επιτοκίου σε 

USD ή σε CAD. Στη συνέχεια, οι δυσκολίες 

που γνώρισε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό 

Σύστημα περιόρισαν σημαντικά τις εκτα

μιεύσεις σε Eou και η ύπαρξη ενός υψηλού 

θετικού «cash-flow», κατέστησε μη απα-

Εξέλιξη των ισοτιμιών ενός δολαρίου 

ΗΠΑ και 100 γιεν έναντι του Ecu 
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ραίτητη την έκδοση άλλων δανείων. Χάρη 

στα διαθέσιμά της σε Ecu, η Τράπεζα 

μπόρεσε, με πράξεις ανταλλαγής, να προ

σποριστεί τα κοινοτικά νομίσματα που 

χρειαζόταν. Έτσι, οι πόροι που άντλησε 

σε Ecu το 1993 ανήλθαν σε 960 εκατομ

μύρια μόνο, έναντι 1 937 εκατομμυρίων το 

1992. 

Εσκούδο 

45 δισεκατομμύρια PTE  

243 εκατομμύρια Ecu 

Οπως κατά το παρελθόν, η ΕΤΕπ υπήρξε 

ο κυριότερος εκδότης δανείων στην αγορά 

ομολόγων μη εγχώριων δανειοληπτών σε 

PTE (αγορά «navegador»), όπου εξέδωσε 

4 δάνεια συνολικού ύψους 243 εκατομμυ

ρίων. 

Φιορίνι 

500 εκατομμύρια NLG  

227 εκατομμύρια Ecu  

Φράγκο Λουξεμβούργου 

4 δισεκατομμύρια LUF  

100 εκατομμύρια Ecu 

Η άντληση πόρων από τις αγορές της 

BENELUX μειώθηκε σε 327 εκατομμύρια. 

Στην αγορά των Κάτω Χωρών η Τράπε

ζα εξέδωσε μόνο ένα δάνειο, ύψους 227  

εκατομμυρίων, σε δημόσια εγγραφή. Στο 

Λουξεμβούργο πραγματοποίησε τρεις 

εκδόσεις σε δημόσια εγγραφή, μέρος του 

προϊόντος των οποίων χρησιμοποιήθηκε 

για την πρόωρη εξόφληση ληφθέντων 

δανείων. 

Ιρλανδική λίρα 

100 εκατομμύρια IEP  

125 εκατομμύρια Ecu 

Σε IEP εκδόθηκαν δύο δάνεια, συνολικού 

ύψους 125 εκατομμυρίων. Το ένα εκδόθη

κε στη διεθνή αγορά, όπου η Τράπεζα εμ

φανίστηκε για πρώτη φορά, και το άλλο 

στην εγχώρια αγορά. 

Δολάριο ΗΠΑ 

1 800 εκατομμύρια USD  

1 502 εκατομμύρια Ecu 

Το 1993, το ύφος των πόρων που άντλη

σε η ΕΤΕπ σε USD ήταν ελαφρώς χαμη

λότερο από εκείνο του 1992 (1 502 εκα

τομμύρια, έναντι 1 529 εκατομμυρίων). Η 

Τράπεζα εξέδωσε τρία δάνεια στην αγορά 

ευρωδολαρίων: δύο στην αρχή του έτους 

— εκ των οποίων το ένα ήταν με κυμαινό

μενο επιτόκιο ενώ το άλλο έφερε σταθερό 

επιτόκιο και ήταν χωρισμένο σε δύο τμή

ματα — και ένα τρίτο, επίσης σταθερού 

επιτοκίου, προς το τέλος του έτους. Για να 

διευρύνει τις δυνατότητές της άντλησης 

κεφαλαίων από τις χώρες της Νοτιοανα

τολικής Ασίας, η ΕΤΕπ, ακολουθώντας το 

παράδειγμα άλλων μεγάλων δανειολη

πτών «ΑΑΑ», εξέδωσε ένα σημαντικό 

δάνειο («Dragon»), ύψους 500 εκατομμυ

ρίων USD, που στόχευε αποκλειστικά τις 

εγχώριες αγορές των χωρών αυτών. 

Τέλος, η Τράπεζα αξιοποίησε επίσης τους 

ευνοϊκούς όρους που της προσέφερε η 

αγορά του CAD για να προσποριστεί USD  

με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Γιεν 

90 δισεκατομμύρια JPY  

657 εκατομμύρια Ecu 

Η ανατίμηση του JPY έναντι των κοινοτι

κών νομισμάτων στις αγορές συναλλάγ

ματος δεν επέτρεψε στην Τράπεζα να 

εκταμιεύσει σημαντικά ποσά στο νόμισμα 
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αυτό, αν εξαιρεθούν οι δανειοδοτικές 
πράξεις που συνδέονταν με πράξεις 
ανταλλαγής (swaps). Η Τράπεζα εξέδωσε 
δύο δάνεια συνολικού ύψους 657 εκατομ
μυρίων στην αγορά ευρωγιέν, η οποία 
ήταν η μόνη που προσέφερε ελκυστικούς 
όρους (1 440 εκατομμύρια το 1992), 

Ελβετικό φράγκο 
800 εκατομμύρια CHF  
453 εκατομμύρια Ecu 

Η πτώση της ζήτησης CHF σε σχέση με 
το 1992, δεν επέτρεψε στην Τράπεζα να 
επωφεληθεί πλήρως από την εξέλιξη της 

ελβετικής αγοράς το 1993. Στην αγορά 
αυτή, η οποία τονώθηκε από την κατάρ
γηση του τέλους χαρτοσήμου, τη μείωση 
των τραπεζικών προμηθειών και τη 
χαλάρωση των κανονισμών που διέπουν 
την αναδοχή δανείων, η ΕΤΕπ εξέδωσε 
τρία δάνεια συνολικού ύψους 453 εκατομ
μυρίων, έναντι 947 εκατομμυρίων το 1992. 

Καναδικό δολάριο 
425 εκατομμύρια CAD  
278 εκατομμύρια Ecu 

Οι ευνοϊκές δυνατότητες που προσέφερε 
το CAD όσον αφορά τις ανταλλαγές 

(swaps) νομισμάτων, επέτρεψαν στην 
Τράπεζα να εντείνει σημαντικά την πα
ρουσία της στην αγορά αυτή. Από το 
προϊόν έξι εκδόσεων που πραγματοποίη
σε, συνολικού ύψους 1 041 εκατομμυρίων, 
278 εκατομμύρια διατέθηκαν στους δα
νειολήπτες της, οι οποίοι στη συνέχεια 
προέβησαν σε πράξεις ανταλλαγής. Τα 
υπόλοιπα αντληθέντα κεφάλαια χρησι
μοποιήθηκαν από την ΕΤΕπ για πράξεις 

ανταλλαγής νομισμάτων. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
Τα ρευστά διαθέσιμα της Τράπεζας 
ανέρχονταν στις 31 Δεκεμβρίου 1993 σε 
6 053 εκατομμύρια περίπου, εκφρασμένα 
σε 15 σχεδόν νομίσματα, συμπεριλαμβα

νομένου του Ecu. 

Η δ ιαχείρισή τους ασκείται σε τρία επίπε

δα: 

— Βραχυπρόθεσμα κεφάλαια (4 297 
εκατομμύρια), με μέση προθεσμία λήξης 
περίπου ένα μήνα. Περισσότερα από τα 

4/5 είναι κατατεθειμένα σε τράπεζες 
πρώτης κατηγορίας, ενώ το υπόλοιπο 
έχει επενδυθεί σε πολύ ρευστούς και 
υψηλής ποιότητας βραχυπρόθεσμους 

τίτλους. 
— Χαρτοφυλάκιο ομολόγων (1 562 εκα
τομμύρια) που έχουν εκδοθεί από επιλεγ
μένα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ και από δημό
σιους οργανισμούς πρώτης κατηγορίας. 
Η Τράπεζα διαχειρίζεται ενεργά το χαρ
τοφυλάκιο αυτό, προσφεύγοντας, όποτε 
χρειαστεί, στις αγορές προθεσμιακών 
πράξεων (futures) για ορισμένα νομίσμα
τα, ως μέσο κάλυψης κατά κινδύνων. 
— Προκειμένου να καλυφθεί κατά των κιν

δύνων διακύμανσης των επιτοκίων, η Τρά
πεζα χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων μέσων, 
ένα χωριστό χαρτοφυλάκιο ομολόγων, 
του οποίου η αξία, εκ φύσεως μεταβλητή, 
ανερχόταν σε 194 εκατομμύρια στο τέλος 
της χρήσης 1993. Το χαρτοφυλάκιο αυτό, 
το οποίο τροφοδοτείται από το προϊόν 
νέων εκδόσεων δανείων, προορίζεται για 
την κάλυψη μεταγενέστερων εκταμιεύσε
ων δανείων. Το νέο αυτό μέσο κάλυψης 
κατά κινδύνων επιτρέπει στην ΕΤΕπ να 
κρατεί στα διαθέσιμά της το προϊόν εκδό
σεων, που πραγματοποιεί σε περιόδους 
κατά τις οποίες οι συνθήκες της αγοράς 
είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. 

Πίνακας 15: Εξέλιξη των αντληθέντων πόρων 
(σε εκατομ. Ecu) 

1989 1990 1991 1992 1993 

Μεσομακροπρόθεσμος δανεισμός (μετά τις πράξεις ανταλλαγής) 8 764,9 9 804,3 12 539,7 12 861,7 14 223,8 
Δάνεια σε δημόσια εγγραφή 7 791,3 8 217,7 η 614,9 12 103,4 14 079,7 
Ιδιωτικός δανεισμός 973,6 1 230,3 575,5 535,9 144,0 
Μεσοπρόθεσμα ομόλογα (notes) — 356,3 349,3 222,3 — 
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 237,5 1 155,7 1 132,6 111,9 — 
Commercial pap er 200,0 1 145,7 1 132,6 111,9 — 
Πιστοποιητικά καταθέσεων 37,5 10,0 — — — 
Συμμετοχή τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας 32,1 35,6 — — — 
Σύνολο 9 034,5 10 995,6 13 672,3 12 973,6 14 223,8 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ KAI ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Συμβούλιο των Διοικητών 

Ο κ. Pierro BARUCCI άσκησε την προε

δρία του Συμβουλίου των Διοικητών έως 

την ετήσια σύνοδο του Ιουνίου 1993.  

Σύμφωνα με το σύστημα της εκ πε

ριτροπής ανάληψης της προεδρίας του 

συμβουλίου από τα κράτη μέλη, τον δια

δέχθηκε ο κ. Jacques SANIER, Διοικητής 

για το Λουξεμβούργο. 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Από την ημερομηνία έκδοσης της τελευ

ταίας ετήσιας έκθεσης, τα τακτικά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Bruno  

BIANCHI, Corneille BRÜCK, Huw P. EVANS,  

Vicente J. FERNANDEZ, Yves LYON- 

CAEN, Manuel PINHO, Alexander J.O.  

RITCHIE και Δημήτριος ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-

ΣΟΥΡΑΣ, αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα 

από τους κ.κ. Vincenzo PONTOLILLO,  

Yves MERSCH, David BOSTOCK, Manuel  

CONTHE GUTIERREZ, Jean-Yves HABE- 

RER, κα Isabel BARATA και κ.κ. SInbad  

J.D. COLERIDGE και Πέτρο ΠΑΠΑΓΕΩΡ-

ΓΙΟΥ. 

Τα αναπληρωματικά μέλη, κα L. Fernanda  

FORCIGNANÓ, κα Hélène PLOIX και 

κ.κ. David BOSTOCK, Eckard PIESKE,  

Giovanni SACCO και J.I.C. TOSCANO,  

αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τους 

κ.κ. Giancarlo DEL BUFALO, Pierre 

RICHARD, Philip WYNN OWEN, Konrad  

SOMMER, Francesco GIAVAZZI και  

Vicente J. FERNANDEZ. 

To Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις 

ευχαριστίες του προς τα αποχωρήσαντα 

μέλη για την πολύτιμη συνεισφορά τους 

στις εργασίες της Τράπεζας. 

Διευθύνουσα Εττιτροπή 

Το Συμβούλιο των Διοικητών διόρισε 

Αντιπρόεδρο, από 1ης Ιουλίου 1993, τον 

κ. Corneille BRÜCK, Πρόεδρο του Διοικη

τικού Συμβουλίου της Banque et Caisse  

d'Epargne de l'Etat, Λουξεμβούργο, και 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΕΤΕπ από το 1983. 

Ο κ. Brück αντικαθιστά τον κ. Ludovicus  

MEULEMANS, Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ 

από το 1988, στον οποίο το Συμβούλιο των 

Διοικητών απένειμε τον τίτλο του Επίτι

μου Αντιπροέδρου για τις υπηρεσίες που 

προσέφερε στην Τράπεζα. 

Ελεγκτική Εττιτροπή 

Το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε, 

κατά την ετήσια σύνοδό του, να οποίου 

η θητεία έληγε. Ο κ. Ciriaco VICENTE  

MARTIN διορίστηκε μέλος της Ελεγκτικής 

Επιτροπής για τις χρήσεις 1993, 1994 και 

1995, σε αντικατάσταση του παραιτηθέ

ντα κ. Joâo PINTO RIBEIRO. 

Η προεδρία της επιτροπής, την οποία 

άσκησε ο κ. Joäo PINTO RIBEIRO έως την 

ετήσια σύνοδο του Ιουνίου 1993, πέρασε, 

σύμφωνα με το σύστημα της ετήσιας 

εναλλαγής, στον κ. Κωνσταντίνο ΘΑΝΟ-

ΠΟΥΛΟ, έως την έγκριση των ετήσιων λο

γαριασμών της χρήσης 1993 κατά την ετή

σια σύνοδο του 1994. 

Το Συμβούλιο των Διοικητών εξέφρασε τις 

ευχαριστίες του προς τον κ. PINTO RI 

BEIRO για την πολύτιμη συνεισφορά τους 

στις εργασίες της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Το 1993, η Ελεγκτική Επιτροπή συνέχισε 

το έργο της, που συνίσταται στον έλεγχο 

των βιβλίων και των λογαριασμών της 

Τράπεζας, με τη βοήθεια των υττηρεσιών 

ελέγχου της Τράπεζας - ιδίως των οικονο

μικών αναλυτών του τμήματος Εσωτε

ρικού Ελέγχου - και του εξωτερικού γρα

φείου ελεγκτών Price Waterhouse. Στο 

πλαίσιο των διερευνητικών της εργασιών, η 

Ελεγκτική Επιτροττή επισκέφθηκε χρημα-

τοδοτηθέντα έργα σε πολλές χώρες. 

Ορισμένες από τις επισκέψεις αυτές διε

ξήχθησαν με συμμετοχή αντιπροσώπων 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με 

τις ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί στην 

τριμερή Συμφωνία η οποία συνήφθη το 

1992 μεταξύ της Επιτροπής, του Ελεγκτι

κού Συνεδρίου και της ΕΤΕπ. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση 

και η διεύρυνση του φάσματος των 

δραστηριοτήτων της Τράπεζας, έγιναν οι 

ακόλουθες μεταρρυθμίσεις στη διοικητική 

διάρθρωση: 

— Γενική Γοαμματεία: η Διεύθυνση Γ ενι

κής Διοίκησης χωρίστηκε σε δύο τμήματα. 

Το πρώτο τμήμα τέθηκε υπό την άμεση 

αρμοδιότητα του Γ ενικού Γ ραμματέα, του 

οποίου ο ρόλος, ως κύριου συμβούλου 

της Διευθύνουσας Επιτροπής για τα θέ

ματα που αφορούν το σύνολο της Τρά

πεζας, ενισχύθηκε. Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 

διαχειρίζεται κυρίως τα θέματα θεσμικού 

χαρακτήρα, γενικής πολιτικής και συντο

νισμού των υπηρεσιών. 

Συντονίζει, ιδίως, σε γενικό επίπεδο, το 

δεύτερο τμήμα, που αποτελείται από τις 

Υπηρεσίες «Ανθρώπινο Δυναμικό» (πρώ

ην Υπηρεσία Προσωπικού), «Τεχνολογία 

Πληροφόρησης» και «Διοικητικές Υπηρε

σίες», οι οποίες καλύπτουν κατά τρόπο 

αυτόνομο τις τρέχουσες διοικητικές ερ

γασίες. 

— Διευθύνσεις Χορηγήσεων στο εσωτερι

κό της Κοινότητας: η αύξηση της δρα

στηριότητας της Τράπεζας σε ορισμένα 

κράτη μέλη οδήγησε σε νέα κατανομή των 

αρμοδιοτήτων και στη δημιουργία μιας 

Υπηρεσίας Χορηγήσεων στην Ελλάδα και 

την Ιρλανδία. 

Η Υπηρεσία Παρακολούθησης των Δα

νείων έγινε Υττηρεσία Πιστώσεων και Πα

ρακολούθησης των Χορηγήσεων στο εσω

τερικό της Κοινότητας. Για να αντιμετωπι

στεί η διεύρυνση του φάσματος και η αυ

ξανόμενη περιπλοκότητα των χρηματο

δοτικών δραστηριοτήτων, τα καθήκοντα 

της Υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνουν στο 

εξής, εκτός από την παρακολούθηση των 

χρηματοδοτήσεων και των επενδυτικών 

σχεδίων, την εποπτεία των πιστωτικών 

κινδύνων. 

— Διεύθυνση Χορηγήσεων έξω από την 

Κοινότητα: οι αρμοδιότητες των Υττηρε-

σιών που καλύπτουν την Αφρική, την Κα

ραϊβική και τον Ειρηνικό τροποποιήθηκαν, 

λαμβάνοντας υπόψη την επέκταση των 

χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της 

Τράπεζας στις χώρες της Ασίας και της 

Λατινικής Αμερικής. 

Τέλος, η ενίσχυση του ελέγχου και της πα

ρακολούθησης των χρηματοδοτούμενων 

επενδυτικών σχεδίων, καθώς και του 

καθήκοντος ενημέρωσης που έχει η Τρά

πεζα έναντι των κοινοτικών αρχών, οδή

γησαν στη συνένωση των Τμημάτων Συ

ντονισμού και Υποστήριξης στον έλεγχο 

των χορηγήσεων, σε μια νέα Υπηρεσία 

Ελέγχου και Συντονισμού. 

66 



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Personalia 

Από πιν ημερομηνία έκδοσης της τε

λευταίας ετήσιας έκθεσης, επήλθαν οι 

εξής μεταβολές: 

— Γενική Γραμματεία: Ο κ. Dieter  

HARTWICH, Διευθυντής και Γενικός Γραμ

ματέας, αποχώρησε συνταξιοδοτούμε

νος. Τα καθήκοντα του Γενικού Γραμμα

τέα ανατέθηκαν στον κ. Thomas OURSIN,  

ο οποίος θα βοηθείται στο έργο του από 

τον κ. Martin CURWEN που διορίστηκε 

Διευθυντής στη Γενική Γραμματεία. 

Διευθυντής των Διοικητικών Υπηρεσιών 

διορίστηκε ο κ. Alessandro MORBILLI. 

— Διεύθυνση Χορηγήσεων έξω από την 

Κοινότητα: Ο Διευθυντής, κ. Thomas  

OURSIN, αντικαταστάθηκε από τον κ. 

Michel DELEAU. Η διεύθυνση της νέας 

Υττηρεσίας Ελέγχου και Συντονισμού 

ανατέθηκε στον κ. Manfred KNETSGH. 

— Διεύθυνση Μελετών: Ο κ. Michel  

DELEAU, Διευθυντής της Υπηρεσίας 

Οικονομικών Μελετών στο εσωτερικό της 

Κοινότητας, αντικαταστάθηκε από τον 

κ. Horst FEUERSTEIN. 

— Διευθύνσεις Χορηγήσεων στο εσωτερι

κό της Κοινότητας: Ύστερα από την απο

χώρηση του κ. Eugenio Greppi στο Ευρω

παϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ο κ. Giorgio  

RATTI, Κεντρικός Διευθυντής της Υπηρε

σίας Χορηγήσεων στην Ιταλία, διορίστηκε 

Διευθυντής της Διεύθυνσης ΡΜ1. Η διεύ

θυνση της Υπηρεσίας Ιταλίας ανατέθηκε 

στην κα Caroline REID. 

Ο κ. Armin ROSE διορίστηκε Διευθυντής 

της Υττηρεσίας Χορηγήσεων στην Ισπανία, 

σε αντικατάσταση του παραιτηθέντα κ. 

José OLIVA MARIN, ενώ ο κ. Ernest  

LAMERS διορίστηκε Διευθυντής της νέας 

Υπηρεσίας Χορηγήσεων στην Ελλάδα και 

την Ιρλανδία. 

Ο κ. Thomas Halbe, Διευθυντής της Υπηρε

σίας Παρακολούθησης Δανείων, αποχώ

ρησε συνταξιοδοτούμενος. Η διεύθυνση 

αυτής της Υττηρεσίας, της οποίας οι 

δραστηριότητες αναπροσανατολίστηκαν 

και διευρύνθηκαν υπό την ονομασία 

Πιστώσεις και Παρακολούθηση των Χορη

γήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας, 

ανατέθηκε στον κ. Francis CARPENTER,  

τον οποίο διαδέχθηκε, στη θέση του 

Διευθυντή της Υπηρεσίας Χορηγήσεων 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βόρεια Θά

λασσα και την Πορτογαλία, ο κ. Tomas  

HACKEH. 

— Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Ο 

κ. Jean-Claude BRESSON διορίστηκε 

Αναπληρωτής Διευθυντής της Υπηρεσίας 

Αγορών Κεφαλαίων. 

— Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων: Ο 

Διευθυντής κ. Xavier HERLIN, ο οποίος 

αποχώρησε συνταξιοδοτούμενος, αντικα

ταστάθηκε από τον κ. Bruno EYNARD. 

Προσωπικό 

Στις 31 Δεκεμβρίου 1993, το προσωπικό 

της Τράπεζας ανερχόταν σε 810 άτομα, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 3,2% έναντι 

του τέλους της χρήσης 1992. Οι προσλή

ψεις προσωπικού το 1993 κάλυψαν κυ-

Εξέλιξη του προσωπικού και της συνο

λικής δραστηριότητας της Τράπεζας 

Σύνολο 
προσω

πικού 
Διοικητικοί 
υπάλληλοι 

Γραμματείς, 
Τεχνικοί 

1989 718 366 352 
1990 724 368 356 
1991 751 400 351 
1992 785 424 361 
1993 810 445 365 

Δραστηριότητα 
(σε εκατομ. Ecu) Προσωπικό 

60 65 70 75 85 90 93 

ρίως τις ανάγκες των Διευθύνσεων που 

είναι αρμόδιες για τις δανειοδοτικές δρα

στηριότητες. Η διεύρυνση του ρόλου της 

Τράπεζας στο πλαίσιο της κοινοτικής πο

λιτικής κατέστησε αναγκαία μια ταχύτερη 

αύξηση του προσωπικού κατά την τε

λευταία τριετία, από ό,τι τα προηγούμενα 

χρόνια. Το ποσοστό των διοικητικών υπαλ

λήλων επί του συνόλου του προσωπικού 

εξακολουθεί να αυξάνεται σταθερά. 
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Ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ανθρώπι
νου δυναμικού, η Τράπεζα εξακολούθησε 
να μελετά μέτρα για την προσαρμογή της 
πολιτικής προσωπικού στις εξελίξεις που 
σημειώνονται στους οργανισμούς και τις 
επιχειρήσεις στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Στον τομέα της κατάρτισης, το κύριο 
βάρος δόθηκε στα μαθήματα διοίκησης 
για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. 
Παράλληλα, όπως τα προηγούμενα χρό
νια, ο αριθμός των ημερών που αφιε
ρώθηκαν στην επαγγελματική εκμάθηση 
γλωσσών και σε μαθήματα πληροφορι
κής, παρέμεινε σημαντικός. Το 1993, τα 
προγράμματα κατάρτισης κάλυψαν συ
νολικά 6 100 ημέρες εργασίας ήτοι, κατά 
μέσον όρο, 7,5 ημέρες ανά μέλος του 
προσωπικού. 

Ιδιαίτερη μέριμνα υπήρξε για την 
ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών 
στο διοικητικό προσωπικό: το 1/3 των 
προσλήψεων στην κατηγορία αυτή του 
προσωπικού ήταν γυναίκες, έναντι 15 %  
το 1992. Τέλος, δημιουργήθηκε μια Μικτή 
Επιτροπή για την παροχή ίσων ευκαιριών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, με σκοπό 
την κατάρτιση ενός προγράμματος 
δράσης για την επίτευξη μεγαλύτερης 
ισορροπίας στους τομείς των προσλή
ψεων, των σταδιοδρομιών και της κατάρ
τισης. 

Η Τράπεζα αποφάσισε επίσης να δημιουρ
γήσει δικό της παιδικό σταθμό, για τα 
μικρής ηλικίας παιδιά των μελών του 
προσωπικού της. 

Αντιπρόσωποι του προσωπικού 

Η Επιτροπή Αντιπροσώπων του Προσω
πικού αποτελείται από 11 μέλη, εκ των 
οποίων 8 εκλέγονται από τις διάφορες 
κατηγορίες υπαλλήλων και 3 από το 
σύνολο του προσωπικού. Η θητεία των 
3 αυτών μελών, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβανόταν ο Εκπρόσωπος της 
επιτροπής, έληξε και τα εν λόγω μέλη 
αντικαταστάθηκαν κατόπιν εκλογών. 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Επέκταση του κτιρίου της Τράπεζας 

Οι εργασίες για την επέκταση του κτιρίου 
που στεγάζει την έδρα της ΕΤΕπ άρχισαν 
το 1992 με τη διεξαγωγή των εκσκαφών και 
των θεμελιώσεων της επέκτασης. Οι ερ
γασίες συνεχίστηκαν το 1993, με την έναρ
ξη της κατασκευής του οικοδομικού σκε
λετού. Οι νέοι χώροι, που θα περιλαμβά
νουν 300 γραφεία, αναμένεται να είναι 
έτοιμοι προς χρήση στο τέλος του 1994. 

Βραβείο ΕΤΕπ 
Το Βραβείο ΕΤΕπ 1993 απονεμήθηκε στον  
κ. Eric Meyermans, για τη διδακτορική δια 
τριβή του με τίτλο «Econometric Allocation 
Systems for the Foreign Exchange Market: 
Specification, Estimation and Testing of 
Transmission Mechanisms under Currency 
Substitution», την οποία υποστήριξε στο  
Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λουβαίν. 

Το Βραβείο ΕΤΕπ, το οποίο ανέρχεται σε 
12 000 Ecu, απονέμεται ανά διετία με 
σκοπό να προάγει την πολύπλευρη 

μελέτη των επενδύσεων και της χρημα-

τοδότησής τους στα ακαδημαϊκά ιδρύμα
τα των κρατών μελών της Κοινότητας. 

Υποτροφίες ΕΤΕπ 
Από το 1978, η ΕΤΕπ χορηγεί κάθε χρόνο 
τρεις υποτροφίες σε φοιτητές που ακο
λουθούν μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευ
ρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της 
Φλωρεντίας, με σκοπό να προάγει την 
έρευνα σε ευρωπαϊκά θέματα. 

Επιπλέον, κάθε χρόνο χορηγείται η 
Υποτροφία σπουδών «Erling Jorgensen»,  
η οποία θεσπίστηκε το 1990 στη μνήμη 
του τέως Αντιπροέδρου της Τράπεζας, 
Erling Jorgensen. Η υποτροφία αυτή, την 
οποία διαχειρίζονται τα Ινστιτούτα Οικο
νομίας και Στατιστικής του Πανεπιστη
μίου της Κοπεγχάγης, χορηγείται σε ένα 
σπουδαστή ή σπουδάστρια για την εκ
πόνηση μιας μελέτης σχετικά με πολιτι
κά και οικονομικά θέματα που αφορούν 
την Κοινότητα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις 
ευχαριστίες του στο προσωπικό της Τρά
πεζας για την έκταση και την ποιότητα 
της εργασίας που επιτέλεσε με αφοσίωση 
κατά τη διάρκεια της χρήσης και το 
ενθαρρύνει να συνεχίσει προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

Λουξεμβούργο, 22 Μαρτίου 1994  
Ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

Sir Brian Unwin 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Το 1993, όπως και κατά το παρελθόν, η 

χρήση των ιδίων κεφαλαίων υπήρξε η 

κύρια πηγή προσόδων της ΕΤΕπ. Το ύψος 

των εισπραχθέντων το 1993 τόκων και 

προμηθειών επί χορηγηθέντων δανείων 

ανήλθε σε 7 348 εκατομμύρια, έναντι 6 596  

εκατομμυρίων το 1992, ενώ οι τόκοι και 

οι δαπάνες επί ληφθέντων δανείων 

ανήλθαν σε 6 287 εκατομμύρια, έναντι 

5 780 εκατομμυρίων το 1992. 

Τα έσοδα από τόκους και προμήθειες 

επενδύσεων μειώθηκαν, από 548 εκατομ

μύρια το 1992, σε 498 εκατομμύρια το 1993,  

λόγω της σημαντικής πτώσης των επιτο

κίων. 

Λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμά

των από χρηματοπιστωτικές πράξεις, των 

συναλλαγματικών διαφορών και ύστερα 

από καταλογισμό των αποσβέσεων των 

δαπανών εκδόσεων και των πριμ εξό

φλησης, των δαπανών και εξόδων διοί

κησης, καθώς και των αποσβέσεων των 

κτιρίων, των επίπλων και σκευών και του 

λοιπού εξοπλισμού, το αποτέλεσμα που 

προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριό

τητες της Τράπεζας ανέρχεται σε 1 334,5  

εκατομμύρια (έναντι 1 175,3 εκατομμυ

ρίων το 1992). 

Ύστερα από καταλογισμό της επίπτωσης 

των μεταβολών των τιμών μετατροπής 

έναντι του Ecu (—17,3 εκατομμύρια) και 

του ποσού που διατέθηκε στο ταμείο για 

γενικούς τραπεζικούς κινδύνους (200 εκα

τομμύρια), το υπόλοιπο του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσης 1993 ανέρχεται 

σε 1 127,2 εκατομμύρια, έναντι 969,1 εκα

τομμυρίων το 1992. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να 

συστήσει στο Συμβούλιο των Διοικητών να 

διαθέσει το υπόλοιπο του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσης (1 127,2 εκατομ

μύρια) στο συμπληρωματικό αποθεμα

τικό. 

Το σύνολο του ενεργητικού της Τράπεζας 

ανερχόταν σε 96 537 εκατομμύρια στις 31  

Δεκεμβρίου 1993, έναντι 84 667 εκατομμυ

ρίων στις 31 Δεκεμβρίου 1992, σημείωσε 

δηλαδή αύξηση άνω του 14 %. 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Σελ. 

Ισολογισμός 70 

Κατάσταση του Ειδικού Τμήματος 72 

Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης 74 

Παραρτήματα και σημειώσεις 75 

Έκθεση των εξωτερικών ελεγκτών 84 

Δήλωση της Ελεγκτικής Επιτροττής 85 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 
σε Ecu — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3ΐ. 12. im 

1. Ταμείο, διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες και σε ταχυδρο
μικά ταμιευτήρια 19 920 089 

2. Κρατικά αξιόγραφα που γίνονται δεκτά από τις κεντρικές 
τράπεζες για επαναχρηματοδότηση (Σημείωση Β) 422132 501 

3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 
α) όψεως 65344667 

6) λοιπές απαιτήσεις (Σημείωση Γ) 3 490 522 091 

γ) χορηγηθέντα δάνεια: συνολικό υπόλοιπο (') 36164 978 411 

μείον μη εκταμιευθέν τμήμα . . . 4101 265 835 

32 063 712 576 
35 619 579 334 

4. Απαιτήσεις κατά πελατών 

χορηγηθέντα δάνεια: συνολικό υπόλοιπο (ή 61 415138 640 

μείον μη εκταμιευθέν τμήμα .... 7 240 262 001 

54 174 876 639 

5. Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης (Σημείωση Β) 

α) του Δημοσίου 1 880 076 981 

β) άλλων εκδοτών 175 299 299 

2 055 376 280 

6. Μετοχές και οιλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης (Σημείωση Ν) 54 000 000 

7. Άυλα πάγια στοιχεία 

δαπάνες εκδόσεων και πριμ εξόφλησης προς απόσβεση . . 400 272 999 

8. Ενσώματα πάγια στοιχεία (Σημείωση Δ) 49 772 565 

9. Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού 

α) απαιτήσεις από τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής 
του κεφαλαίου (Σημείωση Ε) 7 929 136 

β) απαιτήσεις από επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν προκα
ταβληθεί στο πλαίσιο του ΕΝΣ (Σημείωση ΣΤ) .... . 85 205163  

γ) διάφοροι χρεώστες (Σημείωση Ζ) 636 757 396 

729 891 695 

10. Κεφόιλαιο αναληφθέν, καταβλητέο αλλά μη καταβεβλη
μένο (ή 500 000 000 

11. Προπληρωθέντα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα .... 2 511 070 686 

96 536 892 788 

31. 12. 1992 

31 894 470 

405 641 824 

151 377 992 
3 018 069 613 

32 467 485 044 
3 270 697 646 

51 414 713 209 
4 898 512 139 

1 152 736 286 
345 129 998 

29 196 787 398 
32 366 235 003 

46 516 201 070 

1 497 866 284 

36 000 000 

419 818 095 

40 698 530 

2 136 945 

99 511 291 
335 190 352 

436 838 588 

664 437 500 

2 251 050 800 
84 666 682164 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ 01 ΕΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
(') Χορηγηθέντα δάνεια και εγγυήσεις, σελ. 76. 

Ο Υποχρεώσεις για τις οποίες υπάρχουν παραστατικοί τίτλοι, σελ. 79. 

(ή Εγγραφές στο κεφάλαιο της Τράπεζας, σελ. 79. 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

1. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 

α) όψεως . . 40 644 748 

6) προθεσμίας ή με προειδοποίηση (Σημείωση Ξ) 29 720178 

2. Υποχρεώσεις για τις οποίες υπάρχουν παραστατικοί τίτλοι (') 

α) χρεόγραφα και ομολογίες σε κυκλοφορία 74 742 398 527 

6) λοιπά 3 918 532 827 

3. Λοιπά στοιχεία του παθητικού 

α) υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής 
του κεφαλαίου (Σημείωση Ε) — 

6) προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου (Σημείωση ΣΤ) . 338 503 972 

γ) διάφοροι πιστωτές (Σημείωση Ζ) 335112119 

δ) διάφορα (Σημείωση Ζ) 23 485 092 

4. Προεισπραχθέντα έσοδα και δεδουλευμένα έξοδα . . . 

5. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 

ταμείο συντάξεων προσωπικού (Σημείωση Η)  

6. Ταμείο για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους 

(Σημείωση Θ)  

7. Κεφοιλαιο ('] 

αναληφθέν . , . , . . 57 600 000 000 

μη απαιτητό ... - 53 279 061 724 

8. Αποθεματικά (Σημείωση Μ) 

α) αποθεματικό κεφάλαιο . . ..... 5 760 000 000 

β) συμπληρωματικό αποθεματικό ........... 1 928 007148 

9. Αποτελέσματα χρήσης....... . . . . . . 

31. 12. 1993 31. 12. 1 992 

70 364 926 

78 660 931 354 

697101 183 

3415 887 532 

206 442 838 

350 000 000 

4 320 938 276 

7688 007148 

1127 219 531 
96 536 892 788 

7455422 
158 445 225 

63 286 462 026 
4 497 057 937 

5 105 351 
365462195 
978 957 238 
20 961 011 

57 600 000 ODO  
• 53 279 061 724 

5 760 000 000 
958 901 739 

165 900 647 

67 783 519 963 

1 370 485 795 

3 005 306 473 

182 523 862 

150 000 000 

4 320 938 276 

6 718 901 739 

969105 409 
84 666 682164 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
31. 12. 1993 

Εγγυήσεις (ή 

- επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους 353 750 845 

- επί συμμετοχών τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας. 87 650 082 

441 400 927 

Ειδικές καταθέσεις προς εξυπηρέτηση δανεισμού (Σημείωση Π) 4 871 308 381 

Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) (Σημείωση Ρ) 

- νομισμάτων 350 700 000 

- επιτοκίων 77 200 000 
427 900 000 

Χαρτοφυλάκιο τίτλων 

- προθεσμιακές αγορές τίτλων 181 239124 

- προθεσμιακές πωλήσεις τίτλων (Σημείωση Σ) ...... . 1 247 852 469 

Q 
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287 465 625 
103 834 432 

267 800 000 
70 600 000 

31. 12. 1992 

391300 057 

4120 218 348 

338 400 000 

17 031792 
988 449 545 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (^) ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 
σε Ecu — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31. 12. 1993 31. 12. 1992 

Χώρες μέλη της Κοινότητας 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

Εκκρεμή δάνεια 

- εκταμιευθέντα (ή 909 096 182 1 336 307 924 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(Νέο Κοινοτικό Μέσο σύναψης και χορήγησης δανείων) 

Εκκρεμή δάνεια 
- προς εκταμίευση 30 240 254 61 033 724 

- εκταμιευθέντα 1781780 956 2 384 923 215 

Σύνολο (ή 1 812 021 210 2 445 956 939 

Τουρκία 

Από πόρους των κρατών μελών 

Εκκρεμή δάνεια 

- προς εκταμίευση 15860213 17178562 

- εκταμιευθέντα °, . 178 337 632 194 280 016 

Σύνολο Π 194 197 845 211458 578 

Μεσογειακές χώρες 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Εκκρεμή δάνεια 

- προς εκταμίευση ., . . . . « . 1 852 441 1 852 441 

-εκταμιευθέντα 276 791252 283 769 730 

278 643 693 285 622 171 

Πράξεις με επισφαλή κεφάλαια 

- ποσά προς καταβολή . ,. . . 14 380148 20 756 760 

- ποσά καταβληθέντα 39 209 500 31419 766 

53 589 648 52 176 526 

Σύνολο f) 332 233 341 337 798 697 

Χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Συμβάσεις της Γιαουντέ I κ αι II 

Εκταμιευθέντα δάνεια . . 69 910 435 71 727 475 

Συμμετοχή σε επενδύσεις επισφαλών κεφαλαίων 

- ποσά καταβληθέντα 1292 292 1 274 779 

Σύνολο Π 71202 727 73 002 254 

Συμβάσεις του Λομέ I, II, III και IV 

Πράξεις με επισφαλή κεφάλαια 

- ποσά προς καταβολή . . . . 298 003 766 378 700 860 

- ποσά καταβληθέντα . . . 717 562146 630 529 654 

Σύνολο η 1 015 565 912 1 009 230 514 

Γενικό σύνολο 4 334 317 217 5 413 754 906 

Προς υπόμνηση: 

Καταβληθέντα και μη εξοφληθέντα ποσά από δάνεια που χορηγήθηκαν με ειδικούς όρους από την Επιτροπή και για τα οποία η Τράπεζα έκανε απο
δεκτή εντολή της ΕΚ για είσπραξη των τοκοχρεωλυσίων: 
α) στα πλαίσια των Συμβάσεων του Λομέ 1, II και III: στις 31. 12. 1993: 1 362 988 476, στις 31. 12. 1992: 1 250 415 521 
6) στα πλαίσια των Πρωτοκόλλων που υπογράφηκαν με τις μεσογειακές χώρες: στις 31.12. 1993: 152 548 285, στις 31. 12. 1992: 137 166 091. 

(ή Το Ειδικό Τμήμα δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο των Διοι- μέχρι συνολικού ποσού τριών δισεκατομμυρίων για τη συμμετο-
κητών στις 27 Μαΐου 1963. Με απόφαση της 4ης Αυγούστου 1977, χή στη χρηματοδότηση πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκ-
με την οποία επανακαθορίστηκε το αντικείμενό του, στο Ειδικό τρικής ενεργείας στις χώρες της Κοινότητας, με εντολή, για λο-
Τμήμα καταχωρούνται οι πράξεις που διενεργεί η Τράπεζα για γαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
λογαριασμό και με εντολή τρίτων. Ενέργειας: 2 773 167139 

(') Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν στα πλαίσια Πλέον: συναλλαγματικές προσαρμογές + 206 882 834 
των αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ; αποπλποωιιέο -2 070 953 791 
(77/271/ΕΥΡΑΤΟΜ) πις 29ης Μαρτίου 1977, (82/170/ΕΥΡΑΤΟΜ) της αποπληρωμές 2 070 953 791 

15ης Μαρτίου 1982 και (85/537/ΕΥΡΑΤΟΜ) της 5ης Δεκεμβρίου 1985 909 096 182 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31. 12. 1993 31. 12. 1992 

Κεφ(χλαιθ( καταπιστευθέντα προς διαχείριση 

Με εντολή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Ευρωπαϊκή Κοινόπιτα Ατομικής Ενέργειας 909 096 182 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα: 

- Νέο Κοινοτικό Μέσο 1 781 780 956 

- Χρηματοδοτικά πρωτόκολλα με τις μεσογειακές χώρες . . 316 000 752 

- Συμβάσεις της Γιαουντέ I κ αι II 71 202 727 

- Συμβάσεις του Λομέ I, I I, III και IV 717 562 146 

Με εντολή των κρατών μελών  

Σύνολο 

Κεφάλαια προς καταβολή 

Για δάνεια του Νέου Κοινοτικού Μέσου 30 240 254 

Γ ια δάνεια στην Τουρκία στο πλαίσιο του συμπληρωματικού πρω
τοκόλλου 15 860 213 

Για δάνεια και πράξεις με επισφαλή κεφάλαια στις μεσογειακές 
χώρες 16 232 589 

Για πράξεις με επισφαλή κεφάλαια βάσει των Συμβάσεων του 
Λομέ I, II, III και IV 298 003 766 

Σύνολο 

Γ ενικό σύνολο 

3 795 642 763 

178 337 632 

3 973 980 395 

360 336 822 
4 334 317 217 

1 336 307 924 

2 384 923 215 

315189 496 

73 002 254 

630 529 654 

4 739 952 543 

194 280 016 

4 934 232 559 

61 033 724 

17 178 562 

22 609 201 

378 700 860 

479 522 347 

5 413 754 906 

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

Πλέον: συναλλαγματικές 
προσαρμογές 

Μείον: ακυρώσεις 188 240 624 

αποπληρωμές 4 506 565 209 

6 399 144 856 

107 682187 

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

-4694 805 833 

1 812 021 210 

- δάνεια με ειδικούς όρους 

- συμμετοχή σε επενδύσεις 
επισφαλών κεφαλαίων 

Πλέον: 

- κεφαλαιοποιημένοι τόκοι 

- συναλλαγματικές 
προσαρμογές 

Μείον: 

- ακυρώσεις 

- αποπληρωμές 

139 483 056 

2 502615 

1 178 272 

10 139 235 

1573 610 

80 526 841 

141 985 671 

+ 11 317 507 

-82100 451 

71 202 727 

{') Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρημα
τοδότηση επενδυτικών σχεδίων στην Τουρκία, με εντολή, για 
λογαριασμό και με κίνδυνο των κρατών μελών: 417 215 000  

Πλέον: συναλλαγματικές 
προσαρμογές -I- 8 990 834 

Μείον: ακυρώσεις 215 000 

αποπληρωμές 231 792 989 - 232 007 989 

194 197 845 

(ή Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρη
ματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στις χώρες του Μαγκρέμπ και 
του Μασράκ, καθώς και στη Μάλτα. Κύπρο, Τουρκία και Ελλάδα 
(10 000 000 χορηγήθηκαν πριν από την προσχώρησή της στην 
ΕΟΚ την 1η Ιανουαρίου 1981), με εντολή, για λογαριασμό και με 
κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 365 709 000 

Μείον: ακυρώσεις 6 939 157 

αποπληρωμές 26 353 968 

συναλλαγματικές 
προσαρμογές 182 534 - 33 475 659 

332 233 341 

(') Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρη
ματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στις χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού καθώς και στις υπερπόντιες χώρες 
και εδάφη (ΑΚΕ-ΥΧΕ), με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 

- δάνεια υπό αίρεση και εξαρ
τημένα δάνεια 

- συμμετοχές σε μετοχικό κε
φάλαιο 

Πλέον: 

- κεφαλαιοποιημένοι τόκοι 

Μείον: 

- ακυρώσεις 

- αποπληρωμές 

- συναλλαγματικές 
προσαρμογές 

1 248 117 000 

23 811 896 

137 110 236 

114 420 926 

1 271 928 896 

1 646 970 

6 478 792 - 258 009 954 

1 015 565 912 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 
σε Ecu — 6λ, σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

31. 12. 1993 31. 12. 1992 

1. Τόκοι κ«ι εξομοιούμενα έσοδα (Σημείωση I) 7 915 048 883 7 163 685 217 

2. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα - 6 320 584 079 - 5 793 738 694 

3. "Εσοδα προμηθειών (Σημείωση Κ) . . . ... 15 181 166 15 938 655 

4. "Εξοδα προμηθειών - 7 758 565 - 5 692 086 

5. Αποτέλεσμα που προκύπτει από χρηματοπιστωτικές 
πράξεις - 33 989 811 14 016 664 

6. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 1 030 001 179 582 

7. Γενικά έξοδα διοίκησης (Σημείωση Λ) . . . -119 697 103 -106 510 146 

α) δαπάνες προσωπικού 98 111 366 87 903 715 

6) λοιπά έξοδα διοίκησης . . 21 585 737 18 606 431 

8. Διορθώσεις αξίας - 104 750 648 - 112 607 794 

α) επί δαπανών εκδόσεων και πριμ εξόφλησης 97 599 878 104 563 489 

6) επί των κτιρίων και των επίπλων, σκευών και λοιπού εξο
πλισμού (Σημείωση Δ) 7 150 770 8 044 305 

9. Ποσά διατεθέντα στο Ταμείο για γενικούς τραπεζικούς 
κινδύνους - 200 000 000 - 150 000 000 

10. Αποτέλεσμα που προκύπτει από συνήθεις δραστηριότητες 1 144 479 844 1 025 271 398 

11. Καθαρή υποτίμηση που προκύπτει από την αποτίμηση 
των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας που δεν 
υπόκεινται στην προσαρμογή του άρθρου 7 του κατα
στατικού της (Σημείωση Α §1) -17 260 313 - 56 165 989 

12. Αποτελέσματα χρήσης (Σημείωση Μ) 1 127 219 531 969 105 409 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 
σε Ecu — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικουομικών καταστάσεων 

31. 12. 1993 31. 12. 1992 

Α. Μεταβολές που προκύπτουν από δραστηριότητες εκμε-
τόιλλευσης 

Αποτελέσματα χρήσης 1 127 219 531 

Προσαρμογές με σκοπό την προσέγγιση των αποτελεσμάτων 
χρήσης προς τις καθαρές μεταβολές που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης: 

- ποσά διατεθέντα στο Ταμείο για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους 200 000 000 

- αποσβέσεις 104 750 648 

- αύξηση δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών προς καταβολή 
και προεισπραχθέντων τόκων 410 581 059 

- αύξηση δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών προς είσπραξη - 260 019 886  

Καθαρές μεταβολές που προκύπτουν από δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης (1) 

Β. Μεταβολές που προκύπτουν από επενδυτικές δραστηριότητες 

Χορηγήσεις 

Καθαρές εκταμιεύσεις - 16 065 651 465 

Αποπληρωμές 7 095 669 755 

Συναλλαγματικές προσαρμογές - 1 555 619 037 

Χαρτοφυλάκιο τίτλων 

Πωλήσεις 15 400 707 858 

Αγορές - 15 652 346 893 
Καθαρή μεταβολή της πρόβλεψης για υποτίμηση - 30 200 766 

Συναλλαγματικές προσαρμογές 2 134 315 

Λοιπά 
Καθαρή μεταβολή των λογαριασμών Γήπεδα, κτίρια και έπιπλα, 
σκεύη και λοιπός εξοπλισμός - 16 224 805 

Λοιπές μεταβολές στοιχείων του ενεργητικού - 15 657 058 

Καθαρές μεταβολές που προκύπτουν από επενδυτικές 
δραστηριότητες (2) 

Γ. Μεταβολές που προκύπτουν από πράξεις χρηματοδότησης 

Υποχρεώσεις για τις οποίες υπάρχουν παραστατικοί τίτλοι 

Μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος δανεισμός: 

Προϊόν εκδόσεων 14 701 113 139 

Αποπληρωμές - 5 314 035 177 
Συναλλαγματικές προσαρμογές 2 163 785 497 

Καθαρή αύξηση των δαπανών εκδόσεων και των πριμ εξόφλησης - 78 054 782  

Καθαρή μεταβολή των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων ... - 277 396 049  

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός: 

Καθαρή μεταβολή - 187 804 938 

Λοιπά στοιχεία παθητικού 

Ποσά που κατέβαλαν τα κράτη μέλη στα πλαίσια της συμμετοχής 
τους στο κεφάλαιο 164 437 500 

Καθαρή μεταβολή των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα - 95 535 721 

Λοιπές μεταβολές στοιχείων του παθητικού - 649 465 636 

Καθαρές μεταβολές που προκύπτουν από πράξεις χρηματο
δότησης (3) 

Κατάσταση των ταμειακών διαθεσίμων 

Διαθέσιμα στην έναρξη της χρήσης 

Καθαρές μεταβολές που προκύπτουν: 

(1) από δραστηριότητες εκμετάλλευσης 1 582 531 352 
(2) από επενδυτικές δραστηριότητες - 10 837 188 096 
(3) από πράξεις χρηματοδότησης ,. . . 10 427 043 833 

Σύνολο καθαρών μεταβολών  

Διαθέσιμα στη λήξη της χρήσης  

Ανάλυση των διαθεσίμων 

Ταμείο, διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες και σε ταχυδρομικά 
ταμιευτήρια " 19 920 089 

Αξιόγραφα με προθεσμία λήξης μέχρι τρεις μήνες από την έκδοσή 
τους 722 181 844 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων: 

- λογαριασμοί όψεως 65 344 667 

- λογαριασμοί καταθέσεων προθεσμίας 3 339 475 713 

969105 409 

150 000 000 
112 607 794 

407 497 757 
- 340 170 981 

1 582 531 352 1 299 039 979 

• 15 103 250 505 
5 516 839 187 
- 412 147 604 

8 881 456 190 
- 8 958 055 844 

-1 611 195 
- 1 942 217 

- 11 116 816 
1 273 596 

-10 837 188 096 -10 088 555 208 

12 328 159 206 
- 4 572 976 770 

935 037 438 
- 63 906 144 

- 269 390 967 

- 278 996 224 

164 437 500 
- 53 813 421 
33 546 816 

10 427 043 833 8 222 097 434 

2 974 535 224 

1 172 387 089 
4 146 922 313 

1 299 039 979 
• 10 088 555 208 
8 222 097 434 

3 541 953 019 

- 567 417 795 
2 974 535 224 

31 894 470 

409 886 657 

151 377 992 
2 381 376 105 

4 146 922 313 2 974 535 224 

Ό 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 
σε Ecu — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1. Συνολικό υπόλοιπο χορηγηθέντων δανείων (*) 

Συνολικό ιστορικό ύψος των χορηγηθέντων δανείων, υπολογι
ζόμενο με 6άση τις ισοτιμίες που εφαρμόστηκαν κατά τις ημε
ρομηνίες υπογραφής τους 139 515 000 864 

Πλέον: 
συναλλαγματικές προσαρμογές 

Μείον: 
καταγγελίες και ακυρώσεις 

καταβληθέντα χρεωλύσια 

1717636 509 

42 734 373 150 

2 604 775 928 
142 119 776 792 

συμμετοχές τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια 87 650 082 

- 44 539 659 741 

(*) Το υπόλοιπο των χορηγηθέντων δανείων περιλαμβάνει τόσο το εκταμιευθέν 

τμήμα των δανείων, όσο και το τμήμα που απομένει προς εκταμίευση. Συνολικό υπόλοιπο χορηγηθέντων δανείων 97 580117 051 

2. Καταστατικό όριο για τις πράξεις δανειοδοσίας και εγγυο
δοσίας 

- συνολικό υπόλοιπο 
δανείων  

χορηγηθέντων 
97 580 117 051 

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 5 του καταστατικού της 
Τράπεζας, το συνολικό τρέχον ύψος (υπόλοιπο) των δανείων 
και εγγυήσεων που αυτή χορηγεί δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
250 % του ποσού του αναληφθέντος κεφαλαίου. 

Με βάση το σημερινό ύψος του κεφαλαίου, το ανώτατο αυτό όριο 
ανέρχεται σε 144 δισεκατομμύρια, ενώ το συνολικό υπόλοιπο 
των χορηγηθέντων δανείων και εγγυήσεων ανέρχεται σε 
98 021 517 978 και αναλύεται ως εξής: 

-συνολικό υπόλοιπο εγγυήσεων (λογαρια
σμοί εκτός ισολογισμού): 

επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους 

επί συμμετοχών τρίτων σε χορηγηθέντα 
δάνεια της Τράπεζας  

Συνολικό υπόλοιπο χορηγηθέντων δανείων 

και εγγυήσεων  

353 750 845 

87 650 082 

441 400 927 

98 021 517 978 

Δάνεια χορηγηθέντα 
3. Ανάλυση του συνολικού υπολοίπου χορηγηθέντων 

δανείων 
σε πιστωτικά 

ιδρύματα 
ως διάμεσους 

απευθείας 

στον τελικό 

δικαιούχο Σύνολο 

Εκταμιευθέντα δάνεια  

Μη εκταμιευθέν τμήμα  

32 063 712 576 

4101 265 835 

54 174 876 639 

7 240 262 001 

86 238 589 215 

11 341 527 836 

Συνολικό υπόλοιπο χορηγηθέντων δανείων  36164 978 411 61 415138 640 97 580117 051 

4. Ανάλυση του μη εκταμιευθέντος τμήματος κατά τύπο 
επιτοκίου 

σταθερό επιτόκιο και σταθερή δέσμη νομισμάτων, που καθο
ρίζονται στη χρηματοδοτική σύμβαση  

σταθερό επιτόκιο, που καθορίζεται στη χρηματοδοτική σύμ
βαση, ενώ η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα επιλογής των νο
μισμάτων εκταμίευσης  

ανοικτό επιτόκιο, ενώ η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα επιλο
γής των επιτοκίων και των νομισμάτων εκταμίευσης ... 

κυμαινόμενο επιτόκιο  

αναθεωρήσιμο επιτόκιο  

164 093 044 

721 470 500 

3 109 476 114 

18 842 688 

87 383 489 

452 466 777 

1 192 771 735 

5 224 618 751 

68 764 998 

301 639 740 

616 559 821 

1 914 242 235 

8 334 094 865 

87 607 686 

389 023 229 

Μη εκταμιευθέν τμήμα  4101 265 835 7 240 262 001 11 341 527 836 

5. Χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του υπολοίπου των εκτα-
μιευθέντων δανείων 

Εναπομένουσα περίοδος έως την ημερομηνία λήξης: 

μέχρι τρεις μήνες  

περισσότερο από τρεις μήνες έως ένα έτος  

περισσότερο από ένα έτος έως πέντε έτη  

περισσότερο από πέντε έτη  

871 204 695 

3 164 605 303 

16 141 352 580 

11 886 549 998 

522 531 242 

3 236 455 855 

23 163 606 732 

27 252 282 810 

1 393735 937 

6 401 061 158 

39 304 959 312 

39 138 832 808 

Υπόλοιπο εκταμιευθέντων δανείων  32 063 712 576 54174 876 639 86 238 589 215 

6. Ανάλυση του υπολοίπου των εκταμιευθέντων δανείων 
κατά νόμισμα αποπληρωμής 

νομίσματα των κρατών μελών και Ecu ... 

λοιπά νομίσματα  

26 668 674 693 

5 395 037 883 

39 377 952 555 

14 796 924 084 

66 046 627 248 

20 191 961 967 

Υπόλοιπο εκταμιευθέντων δανείων  32 063 712 576 54174 876 639 86 238 589 215 

-ο-
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7. Αν0(λυση των χορηγηθέντων δανείων σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση των επενδυτικών σχεδίων 

% του 
Αριθμός Συνολικό Μη εκταμιευθέν Εκταμιευθέν συνολικσύ 

Θέση επενδυτικών σχεδίων δανείων υπόλοιπο δανείων τμήμα τμήμα υπολοίπσυ 
7.1 Δάνεια για επενδύσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας και εξομοιούμενα δάνεια (α) 
Γερμανία . . 316 7 834 464 140 41 328 932 7 793 135 208 8,03 
Γ αλλία ... 427 12 231 808 195 1 544 460 309 10 687 347 886 12,54 
Ιταλία  2 169 25 870 259 594 1 370 155 708 24 500 103 886 26,51 
Ηνωμένο Βασίλειο 369 11 503 563 342 1 184 075 334 10 319488 008 11,79 
Ισπανία  296 13 745 702 288 1 239 232 294 12 506 469 994 14,09 
Βέλγιο  50 1 258 881 128 148 726 529 1 110 154 599 1,29 
Κάτω Χώρες  42 1 591 933 029 366 954 410 1 224 978 619 1,63 
Δανία  189 4 237 882 271 54 443 758 4183 438 513 4,34 Ελλάς  206 2 929 580 153 426406 140 2 503 174 013 3,00 
Πορτογαλία 237 6 237 237 383 1 252 254 423 4 984 982 960 6,39 
Ιρλανδία  220 2 882 489 758 213 970 757 2 668 519 001 2,95 
Λουξεμβούργο  7 106 610 042 — 105 610 042 0,11 
Εξομοιούμενα δάνεια (α) 24 972 063 005 56 426 448 915 636 557 1,00 

Σύνολο 4 552 91 402 474 328 7 898 435 042 83 504 039 286 93,67 
7.2 Δάνεια για επενδύσεις έξω από την Κοινότητα 
7.2.1 Μεσογειακές χώρες 

Πρώην Ο. Δ. Γιουγκοσλαβίας (6) 
Αλγερία 
Μαρόκο 
Αίγυπτος 
Τυνησία 
Ιορδανία 
Λίβανος . 
Συρία 
Μάλτα , 
Κύπρος 
Ισραήλ 
Τουρκία 

19 
16 
14 
21 
26 
25 
6 
5 
5 
5 
2 
7 

645 181 847 
633 448 268 
445413 678 
432 091 749 
355 218 130 
134 755 087 
75 974 166 
69 823 425 
54 291 338 
45 679 688 
40 099 740 
18 675 119 

174 711 000 
486 434 000 
254 908 000 
173 361 000 
170 911 000 
52 557500 
62 000 000 
20 400 000 
13 000000 
3 173 500 
28 970 000 

470 470 847 
147 014 268 
191 505678 
258 730 749 
184 307 130 
82 197 587 
13974 166 
49423 425 
41 291 338 
42 506 188 
11 129 740 
18 675 119 

Μερικό σύνολο 151 2 951 652 235 1 440 426 000 1 511 226 235 3,02 
7.2.2 Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Εορώττης 

Πολωνία  
Ουγγαρία  
Τσεχική Δημοκρατία . 
Βουλγαρία  
Ρουμανία  
Σλοβακική Δημοκρατία 
Σλοβενία  
Εσθονία  

563 143 926 
404 575 756. 
222 000 000 
195 962 394 
144 190 239 
137 976 703 
47 000 000 
5 000 000 

415 372 265 
283 850 000 
222 000 000 
184 000 000 
130 000 000 
132678 507 
47 000 000 
5 000 000 

147 771 661 
120 725 756 

11 962 394 
14 190 239 
5 298 196 

Μερικό σύνολα 37 1 719 849 018 1 419 900 772 299 948 246 1.76 
7.2.3 Χώρες ΑΚΕ/ΥΧΕ 

Νιγηρία  
Ζιμπάμπουε  
Κένυα  
Ακτή Ελεφαντοστού , . . 
Γ κάνα  
Τρινιντάντ και Τομπάγκο . 
Ιαμαϊκή  
Καμερούν  
Παπουασία-Νέα Γουινέα . 
Μποτσουάνα  
Φίτζι  
Μαυρίκιος  
Σενεγάλη  
Μπαρμπάντος  
Μαυριτανία  
Γουινέα  
Ολλανδικές Αντίλλες. . , 
Μπαχάμας  
Γαλλική Πολυνησία . , .  
Περιφερειακό - Αφρική. , 
Γ καμπόν  
Μαλάουι  
Ζαΐρ  
Νέα Καληδονία  
Σουαζιλάνδη  
Ζάμπια  
Αγία Λούκια  
Νήσοι Κάυμαν  
Κογκό  
Ανατολική Αφρική ... 
Δυτική Αφρική  
Νίγηρ  
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 
Αρούμπα  
Κεντραφρική . . 
Αγιος Βικέντιος . 
Τόγκα . . , , 
Τόγκο .... 
Φώλκλαντ , . . 
Σεϋχέλλες . . , 
Μπελίζ . , , 
Μπουρκίνα Φάσο 
Λιβερία , 

12 
10 
14 
5 
5 

6 
11 
9 
7 
3 
6 
2 
2 
5 
2 
4 
1 
3 
6 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
2 

. 1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

314 571 542 
163 928 672 
115 090 767 
112 738 228 
80 427 717 
67 227 204 
61 831 094 
60 967 976 
52 290 010 
47 577 394 
43 038 338 
33 916 889 
19 986 764 
19 982 102 
18 841 365 
17 889 336 
17 273 065 
15 575 102 
14 984 272 
13 979419 
13 354 752 
11 775 501 
10 141 020 
7 806452 
7 711 643 
7 434 556 
6 446 012 
6 312 232 
5 214 963 
5 053 568 
3 791 743 
3 478 083 
3 321 404 
3 300 000 
3 026 984 
2 914 041 
2 873 027 
2 773 059 
2 623 208 
1 891 387 
1 746 796 
851 572 
707 991 
474 200 

129461 165 
88 096 961 
9 525 000 
20 074 189 
55 000 000 
38 891 290 
37 508 765 

14 745 000 
14 550 000 
2774 228 
11 003 500 

10 000 000 
5 000 000 
12 000 000 
7 315 000 

5 000 000 
13 068 633 

4 000 000 
345 320 

1 106 971 
3 300000 

1 000 000 

185 110 377 
75 831 711 
105 565 767 
92 664 039 
25427 717 
28 335 914 
24 322 329 
60 967 976 
37 545 010 
33 027 394 
40 264 110 
22 913 389 
19 986 764 
9 982 102 
13 841 365 
5 889 336 
9 958 065 
15 575 102 
9 984 272 
910 786 

13 354 762 
11775 501 
10 141 020 
3 806 452 
7 366 323 
7 434 566 
6 446 012 
6 312 232 
5 214 963 
5 053 568 
3791 743 
3 478 083 
2 214 433 

3 026 984 
2 914 041 
1 873027 
2773 059 
2 623 208 
1 891 387 
1 746 796 
851 572 
707 991 
474 200 

Μερικό σύνολο 170 1 407 141 470 483 766 022 923 375 448 1,45 

7.2.4 Χώρες Ασίας και Λατινικής Αμερικής 
Ινδία 
Κόστα Ρίκα  

1 
1 

55 000 000 
44 000000 

55 000 000 
44 000 000 

-
Μερικό σύνολο 2 99 000 000 99 000 000 — 0,10 

Σύνολο 360 6 177 642 723 3 443 092 794 2 734 549 929 6,33 
Γ ενικό σύνολο 4 912 97 580117 051 11 341 527 836 86 238 589 215 100,00 

(α) Τα δάνεια που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 18.1, εδάφιο 2 του καταστατικού της Τράπεζας, για επενδύσεις που πραγματοποιούνται εκτός των εδαφών των κρατών μελών 
αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Κοινότητα, εξομοιούνται με δάνεια στο εσωτερικό της Κοινότητας. 

(β) Τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου της πρώην Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας εξακολουθούν να εξομοιούνται με δάνεια στις 
μεσογειακές χώρες. 
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8. Ανάλυση των χορηγηθέτων δανείων κατά κύρια μορφή εγγυοδοσίας (α) 

8.1 Δάνεια χορηγηθέντα για επενδύσεις στο εσωτερικό της Κοι
νότητας και εξομοιούμενα δάνεια (6) 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη μέλη ή εγ-
γυοδοτηθέντα από αυτά  

Δάνεια χορηγηθέντα σε δημόσιους οργανι
σμούς των κρατών μελών ή εγγυοδοτηθέντα 
από αυτούς  

Δάνεια χορηγηθέντα σε χρηματοπιστωτι
κούς οργανισμούς (τράπεζες, ιδρύματα μα
κροπρόθεσμων πιστώσεων, ασφαλιστικές 
εταιρείες) ή εγγυοδοτηθέντα από αυτούς . 

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

Δάνεια εγγυημένα με εμπράγματες ασφά
λειες επί ακινήτων  

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από ιδιωτικές επι
χειρήσεις (εκτός από τράπεζες)  

Δάνεια εγγυημένα με άλλες εμπράγματες 
ασφάλειες επί άλλων πραγμάτων, λοιπές 
ασφάλειες  

41 442 822 971 (γ-δ) 

4 479 754 776 

30 666 088 863 (γ) 

2 889 617 282 (γ) 

450 854 672 

9 710 102 505 

1 763 233 259 

Μερικό σύνολο 91 402 474 328 

8.2.2 Τρίτες μεσογειακές χώρες που απο
λαύουν χρηματοδοτικής συνεργασίας με 
την ΕΚ 
Χρηματοδοτικά πρωτόκολλα 

Δάνεια χορηγηθέντα στις χώρες που έχουν 
υπογράψει τα εν λόγω πρωτόκολλα ή εγγυ
οδοτηθέντα ή αντεγγυηθέντα από αυτές 

Δάνεια καλυπτόμενα με άλλες εγγυήσεις .  

Οριζόντια συνεργασία 

Δάνεια χορηγηθέντα στις χώρες που απο
λαύουν της εν λόγω συνεργασίας ή εγγυο
δοτηθέντα από αυτές  

Σύνολο μεσογειακών χωρών  

8.2.3 Τρίτες χώρες της Κεντρικής και Ανατο
λικής Ευρώπης (ΧΚΛΕ) 

Δάνεια χορηγηθέντα στις χώρες που έχουν 
υπογράψει συμφωνίες οικονομικής συνερ
γασίας ή εγγυοδοτηθέντα από αυτές . . . 

8.2.4 Τρίτες χώρες της Ασίας και της Λατι
νικής Αμερικής (ΑΛΑ) 

Δάνεια χορηγηθέντα στις χώρες που έχουν 
υπογράψει συμφωνίες οικονομικής συνερ
γασίας ή εγγυοδοτηθέντα από αυτές . . . 

Μερικό σύνολο 

Συνολικό υπόλοιπο χορηγηθέντων δανείων. 

2 628 652 235 

6 000 000 

317 000 000 

2 951 652 235 (γ) 

1719 849 018 (στ-γ) 

99 000 000 (στ) 

6 177 642 723 

97 580117 051 

8.2 Δάνεια χορηγηθέντα για επενδύσεις έξω από την Κοινότητα 

8.2.1 Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός — 
Υπερπόντιες χώρες και εδάφη 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη που έχουν 
υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας ή εγγυ
οδοτηθέντα από αυτά: 

Πρώτη Σύμβαση του Λομέ  

Δεύτερη Σύμβαση του Λομέ  

Τρίτη Σύμβαση του Λομέ  

Τέταρτη Σύμβαση του Λομέ  

Δάνεια καλυπτόμενα με άλλες εγγυήσεις: 

Πρώτη Σύμβαση του Λομέ  

Δεύτερη Σύμβαση του Λομέ  

Τρίτη Σύμβαση του Λομέ  

Τέταρτη Σύμβαση του Λομέ  

Σύνολο ΑΚΕ/ΥΧΕ  

31758 725 

221 225 948 

599 817 410 

436 891 492 

1 289 693 575 

3 806 452 

16 543 323 

34160 012 

62 938 108 

117 447 895 

1 407 141 470 (ε) 

(α) Ορισμένα δάνεια καλύπτονται σωρευτικά από περισσότερες της μιας μορφές 
εγγυήσεων ή ασφαλειών. 

(β) Τα δάνεια που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 18.1. εδάφιο 2 του καταστατι
κού για επενδύσεις που πραγματοποιούνται εκτός των εδαφών των κρατών 
μελών αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Κοινότητα, εξομοιούνται με δά
νεια στο εσωτερικό της Κοινότητας. 

(γ) Η καθολική εγγύηση που παρέχει η ΕΚ ανερχόταν σε 3643 526013 Ecu στις 
31 Δεκεμβρίου 1993. έναντι 3119058385 στις 31 Δεκεμβρίου 1992. Η εγγύηση αυτή 
παρέχεται για την κάλυψη κάθε κινδύνου προερχόμενου απο τις χρηματοδοτι
κές παρεμβάσεις στις μεσογειακές χώρες, καθώς και από τις παρεμβάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία πριν από 
την προσχώρησή τους στην ΕΚ, των οποίων το συνολικό υπόλοιπο ανερχόταν 
στις 31 Δεκεμβρίου 1993 σε 567871011 Ecu. 

(δ) Το συνολικό υπόλοιπο των δανείων για τα οποία έχει δώσει την εγγύησή της η 
ΕΚ ανερχόταν στις 31 Δεκεμβρίου 1993 σε 3895989 Ecu. 

(ε) Οι εγγυήσεις που παρέχουν να κράτη μέλη για την κάλυψη κάθε κινδύνου προ
ερχόμενου από τις χρηματοδοτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια των Συμβάσεων 
του Λομέ, όσον αφορά τις χώρες ΑΚΕ, και των αποφάσεων του Συμβουλίου σχε
τικά με τις ΥΧΕ, ανέρχονται αντίστοιχα σε: 
— 35565177 Ecu για την πρώτη Σύμβαση, 
— 237 769 271 Ecu για την δεύτερη Σύμβαση, 
— 479 888 929 Ecu για την τρίτη Σύμβαση, 
— 371087 900 Ecu για την τέταρτη Σύμβαση. 

(εεή Τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε τρίτες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης καθώς και της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, έχουν την πλήρη 
εγγυητική κάλυψη της ΕΚ, ανερχόμενη σε 1 754 000 000 Ecu. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

σε Ecu —• 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Ληφθέντα δάνεια Πράξεις ανταλλαγής (swaps) νομισμάτων Καθαρό ποσό 

Ποσά προς καταβολή ( + )  

ή προς είσπραξη (—) 
Πληρω Υπόλοιπο στις Υπόλοιπο στις Μέσο Περίοδος Μέσο Υπόλοιπο στις Υπόλοιπο στις 
τέα σε 31.12. 1992 31. 12. 1993 επιτόκιο εξόφλησης 31. 12. 1992 31.12.1993 επιτόκιο 31. 12. 1992 31. 12. 1993 

ECU 10 472 732 820 10 612 038 580 8,46 1994/2004 764 789 816 + 416 390 002 + 7,36 11 237 522 636 11 028 428 582 
DEM 10 169 218 655 11 163 654 304 6,87 1994/2016 91 301 902 — 42 336 325 -F 5,31 10 077 916 753 11 205 990 629 
FRF 6 784 552 734 8 462 622 293 8,84 1994/2004 458 076 212 -F 416 389 642 -F 7,93 7 242 628 946 8 879 011 935 
GBP 5 833 303 742 8 220 113 890 8,86 1994/2011 858 754 762 + 1 245 485 527 -F 8,09 6 692 058 504 9 465 599 417 
ITL 4 657 631 981 5 956 870 447 10,42 1994/2004 366 461 156 -F 342 945 999 -F 8,41 5 024 093 137 6 299 816 446 
BEF 2 170 817 394 1 781 038 005 8,98 1994/2002 — — — 2 170 817 394 1 781 038 005 
NLG 4 018 749 894 3 739 010 145 7,36 1994/2009 — — — 4 018 749 894 3 739 010 145 
DKK 76 305 746 76 524 871 11,34 1994/1997 — — — 76 305 746 76 524 871 
IEP 100 920 801 221 292 373 8,45 1994/2003 — — — 100 920 801 221 292 373 
LUF 431 449 535 436 733 777 7,72 1994/2000 — — — 431 449 535 436 733 777 
ESP 2 416 632 768 2 952 318 031 11,17 1994/2003 255 957 163 + 570 226 824 Η- 9,30 2 672 589 931 3 522 544 855 
PTE 576 620 162 748 540 979 12,45 1994/2000 — 50 748 541 + 11,49 576 620 162 799 289 520 
USD 8 709 946 587 10 267 645 503 7,54 1994/2008 642 952 964 — 688 870 124 — 5,55 8 066 993 623 9 578 775 379 
CHF 3 901 960 784 4 153 019 107 5,94 1994/2004 330 786 639 + 553 286 006 -F 6,07 4 232 747 423 4 706 305 113 
JPY 5 599 232 093 6 876 984 254 5,43 1994/2008 767 906 792 — 856 235 769 - 6,27 4 831 325 301 6 020 748 485 
ATS 79 951 738 80 822 330 6,86 1995/1996 — — — 79 951 738 80 822 330 
CAD 1 232 397 805 2 339 812 572 8,15 1995/2008 1 232 397 805 — 2 053 070 835 — 8,34 — 286 741 737 
AUD 426 252 614 455 780 205 9,08 1999/2001 426 252 614 — 455 780 205 — 9,08 — — 
SEK 116 973 293 107 569 215 10,00 1999/1999 116 973 293 - 107 569 215 - 10,00 — — 

Σύνολο 67 775 651 146 78 652 390 881 
Πριμ 
εξόφλησης 7 868 817 8 540 473 

Σύνολο 67 783 519 963 78 660 931 354 

Στον πίνακα που ακολουθεί σημειώνονται τα συνολικά ποσά που απαιτούνται για την αποπληρωμή των ληφθέντων δανείων. 

Προθεσμία εξόφλησης: Μέχρι τρεις μήνες 
Περισσότερο από τρεις μήνες έως ένα έτος 
Περισσότερο από ένα έτος έως πέντε έτη 
Περισσότερο από πέντε έτη 

Χρεόγραφα και 
ομολογίες 

4 304 931 836 
3 234 783 325 

32 614 161 060 
34 588 522 306 

Λοιπά Σύνολο 

206 237 774 
244 557 139 

1 881 095 898 
1 586 642 016 

4 511 169 610 
3 479 340 464 
34 495 256 958 
36 175 164 322 

Σύνολο 74 742 398 527 3 918 532 827 78 660 931 354 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 
σε Ecu — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Καταβεβλημένο και προς καταβολή κεφάλαιο 

Αναληφθέν Μη απαιτητό Καταβεβλημένο Προς 
Χώρες μέλη κεφάλαιο (ή κεφάλαιο (ή στις 31.12.1993 καταβολή (ή Σύνολο 

Γ ερμανία 11 017 450 000 10 189 970 950 731 841 463 95 637 587 827 479 050 
Γαλλία 11 017 450 000 10189 970 950 731 841 463 95 637 587 827 479 050 
Ιταλία 11 017 450 000 10 189 970 950 731 841 463 95 637 587 827 479 050 
Ρίνωμέυο Βασίλειο 11 017 450 000 10 189 970 950 731 841 463 95 637 587 827479 050 
Ισπανία 4 049 856 000 3 747 237 310 267 463 690 35155 000 302 618 690 
Βέλγιο 3 053 960 000 2 825 758 011 201 691 920 26 510 069 228 201 989 
Κάτω Χώρες 3 053 960 000 2 825 758 011 201 691 920 26 510 069 228 201 989 
Δανία 1 546 308 000 1 430 762 746 102 122 441 13 422 813 115 545 254 
Ελλάς 828 380 000 766 479 995 54 709 206 7 190 799 61 900 005 
Πορτογαλία 533 844 000 493 953 399 35 256 539 4 634 062 39 890 601 
Ιρλανδία 386 576 000 357 689 755 25 530 551 3 355 694 28 886 245 
Λουξεμβούργο 77 316 000 71 538 697 5106 157 671 146 5 777 303 

Σύνολο 57 600 000 000 53 279 061 724 3 820 938 276 500 000 000 4 320 938 276 

(') Με απόφαση τον Συμβουλίου των Διοικητών της 11ης Ιουνίου 1990, το αναληφθέν κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 1991, από 28 800 000 000 Ecu σε 
57 600 000 000 Ecu. Ο διπλασιασμός αυτός είναι αποτέλεσμα, αφενός της μεταφοράς ενός ποσού 1 225 000 000 από το συμπληρωματικό αποθεματικό στο κεφάλαιο υπό 
μορφή αναληφθέντος και καταβεβλημένου κεφαλαίου και, αφετέρου, της αύξησης της συνεισφοράς των κρατών μελών κατά το ποσό των 27 575 000 000 Ecu, το οποίο θα 
καταβληθεί κατά ποσοστό 1,81323663 %. 

(ή Στο πλαίσιο της αύξησης του κεφαλαίου που αποφασίστηκε στις 11 Ιουνίου 1990, τα κράτη μέλη θα καταβάλουν συνολικά, σε Ecu ή στα εθνικά τους νομίσματα, το ποσό των 
500 000 000 Ecu, σε δέκα ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη θα καταβληθεί στις 30 Απριλίου 1994 και η τελευταία στις 31 Οκτωβρίου 1998.  

(ή Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει την καταβολή του, εφόσον αυτή καταστεί αναγκαία για να αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις πις Τράπεζας προς τους 
πιστωτές της. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
στις 31 Δεκεμβρίου 1993 — σε Ecu 

Σημείωση Α — Κύριες λογιστικές αρχές 

1. Βάσεις μετατροπής 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) του καταστατικού της, η Τράπεζα χρη
σιμοποιεί, ως μονάδα έκφρασης των λογαριασμών κεφαλαίου των 
κρατών μελών και για την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών της 
καταστάσεων, το Ecu που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαϊκές Κοινότη
τες. 

Το Ecu είναι ίσο με το άθροισμα των παρακάτω ποσών των εθνικών 
νομισμάτων των κρατών μελών: 

DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 BER 3,301 GRÒ 1,440 
FRF 1,332 LUF 0,13 ESP 6,885 
ITI 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 

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

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

Η Τράπεζα διενεργεί τις εργασίες της, τόσο στα νομίσματα των 
κρατών μελών της και σε Ecu, όσο και σε μη κοινοτικά νομίσματα. 

Οι πόροι της προέρχονται από το κεφάλαιο της, τα δάνεια που 
συνάπτει και τα σωρευμένα καθαρά έσοδά της στα διάφορα νομί
σματα και διατηρούνται, επενδύονται ή χορηγούνται στα ίδια νομί
σματα. 

Για την κατάρτιση των ισολογισμών της 31ης Δεκεμβρίου 1993 και 
1992 χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες τιμές μετατροπής: 

1 Ecu = 31.12.1993 31.12.1992 
Γερμανικά μάρκα 1,935690 1,95560 
Γαλλικά φράγκα 6,577450 6,66782 
Λίρες στερλίνες 0,755108 0,798221 
Ιταλικές λίρες 1909,98 1787,42 
Ισπανικές πεσέτες 158,928 138,648 
Βελγικά φράγκα 40,2869 40,1777 
Ολλανδικά φιορίνια 2,16541 2,19669 
Δανικές κορόνες 7,55310 7,57479 
Δραχμές 277,97 260,198 
Πορτογαλικά εσκούδα 197,05 177,760 
Ιρλανδικές λίρες 0,790809 0,743157 
Φράγκα Λουξεμβούργου 40,2869 40,1777 
Δολάρια ΗΠΑ 1,11567 1,21090 
Ελβετικά φράγκα 1,65231 1,76307 
Λίρες Λιβάνου 1908,91 2225,10 
Γιεν 124,732 151,060 
Αυστριακά σελίνια 13,6101 13,7583 
Δολάρια Καναδά 1,48217 1,53603 
Δολάρια Αυστραλίας 1,64553 1,75952 
Φράγκα CFA 328,873 333,391 
Σουηδικές κορόνες 9,29634 8,54896 

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Τράπεζας με
τατρέπονται σε Ecu. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τη 
μετατροπή αυτή εγγράφονται σε χρέωση ή σε πίστωση του λογα
ριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. 

Από τους υπολογισμούς αυτούς εξαιρούνται τα περιουσιακά στοι
χεία που αντιστοιχούν στο μερίδιο του κεφαλαίου που έχουν κα-
ταβάλει τα κράτη μέλη στο εθνικό τους νόμισμα και το οποίο απο
τελεί αντικείμενο περιοδικής αναπροσαρμογής, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του καταστατικού της Τράπεζας. 

2. Κρατικά αξιόγραφα και άλλα αξιόγραφα που γίνονται δεκτά από 
τις κεντρικές τράπεζες για επαναχρηματοδότηση και ομολογίες 
και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 

Τα εθνικά έντοκα γραμμάτια, τα γραμμάτια και οι ομολογίες απο
τιμώνται κατά κανόνα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας κτή
σης, της ονομαστικής αξίας ή της χρηματιστηριακής αξίας. 

Το χαρτοφυλάκιο κάλυψης κατά κινδύνων (hedging portfolio), που 
συμπεριλαμβάνεται στα παραπάνω στοιχεία, συντίθεται από τίτ
λους με συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης, που αντιστοιχούν σε λη
φθέντα δάνεια. Χρησιμοποιείται από την Τράπεζα ως μέσο ενεργού 
διαχείρισης των κινδύνων διακύμανσης των επιτοκίων, που είναι 

εγγενείς στη δανειοδοτική και δανειοληπτική δραστηριότητά της. Τα 
στοιχεία του χαρτοφυλακίου αυτού καταχωρούνται στον ισολογι
σμό στην αξία κτήσης τους, όπως διαμορφώνεται ύστερα από την 
απόσβεση των πριμ ή των εκπτώσεων εφόσον η αξία κτήσης των 
τίτλων διαφέρει από την τιμή εξόφλησής τους. Η εν λόγω απόσβεση 
υπολογίζεται γραμμικά, σε όλη τη διάρκεια του υπολοίπου ζωής 
του τίτλου. Κατά την πώληση των τίτλων αυτών, τα προκύπτοντα 
κέρδη ή ζημίες αποσβένονται καθ' όλη την υπολειπόμενη διάρκεια 
ζωής των ληφθέντων δανείων. 

3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων και κατά πελατών 

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

4. Ενσώματα πάγια στοιχεία 

Τα γήπεδα και τα κτίρια αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους, αφού 
αφαιρεθεί η αρχική υποτίμηση του κτιρίου του Kirchberg και οι συ
νολικές αποσβέσεις. Η κατ' εκτίμηση αξία των κτιρίων του Kirchberg  
και της Λισσαβώνας αποτελεί αντικείμενο γραμμικής απόσβεσης σε 
περίοδο 30 και 25 ετών αντίστοιχα. Η απόσβεση των εγκαταστά
σεων, των επίπλων και σκευών και του λοιπού εξοπλισμού γίνεται 
στο έτος κτήσης τους. 

5. Αυλα πάγια στοιχεία 

Η απόσβεση των δαπανών εκδόσεων και των πριμ εξόφλησης 
γίνεται σε όλη τη διάρκεια του δανείου με βάση τα ανεξόφλητα 
υπόλοιπα. 

6. Ταμείο συντάξεων προσωπικού 

Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει ένα ταμείο συντάξεων για το προ
σωπικό της. Ολες οι εισφορές που καταβάλλονται από την Τράπεζα 
και το προσωπικό της επενδύονται στα στοιχεία ενεργητικού της 
Τράπεζας. Κάθε τρία χρόνια πραγματοποιείται μια αναλογιστική 
εκτίμηση. 

7. Ταμείο για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους 

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει τα ποσά που η Τράπεζα απο
φασίζει να διαθέσει για την κάλυψη έναντι των κινδύνων των δα
νειοδοτικών πράξεων, λόγω των ιδιαίτερων κινδύνων που είναι εγ
γενείς στις πράξεις αυτές, οι οποίες αποτελούν την κύρια δρα
στηριότητα της Τράπεζας. 

Τα ποσά που διατίθενται για την πρόβλεψη αυτή εμφανίζονται 
ξεχωριστά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, στη θέση 
«Ποσά διατεθέντα στο Ταμείο για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους». 

8. Φορολογία 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι προσαρτημένο στη συνθήκη για 
την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροττής των Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, τα στοιχεία ενεργη
τικού, τα έσοδα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας 
απαλλάσσονται από όλους τους άμεσους φόρους. 

9. Πράξεις ανταλλαγής (swaps) επιτοκίων ή νομισμάτων 

Η Τράπεζα συνάπτει πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων, χάρη στις 
οποίες το προϊόν ενός δανείου συναφθέντος σε ένα νόμισμα δύνα
ται να μετατραπεί σε άλλο νόμισμα. Ταυτόχρονα, συνάπτει μια 
προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος, προκειμένου να προσπορι-
στεί τα αναγκαία ποσά για την εξυπηρέτηση του δανείου στο αρχι
κό νόμισμα. Η Τ ράπεζα συνάπτει επίσης πράξεις ανταλλαγής επι
τοκίων. Οι πράξεις αυτές επιτρέπουν την αντικατάσταση ενός 
ομολόγου σταθερού επιτοκίου με ένα ομόλογο κυμαινόμενου επι
τοκίου στο ίδιο νόμισμα, ή αντιστρόφως. 

10. Πράξεις με προθεσμιακά χρηματοπιστωτικά μέσα (financial  
futures) 

Χρησιμοποιούμενες από την Τράπεζα αποκλειστικώς ως μέσο κά
λυψης έναντι των διακυμάνσεων της τιμής των ομολόγων που έχει 
στην κατοχή της, οι προθεσμιακές συμβάσεις (futures contracts) που 
έχει συνάψει σε οργανωμένες αγορές και οι οποίες παραμένουν 
εκκρεμείς κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών, επα-
νεκτιμώνται κατά την εν λόγω ημερομηνία. Συνακολούθως, και κατά 
παρέκκλιση από την αρχή που εφαρμόζει η Τράπεζα για την 
αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, το τμήμα του χαρτοφυλακίου που 
αφορά αυτή η κάλυψη, αποτιμάται στη χρηματιστηριακή του αξία. 
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις πράξεις κάλυψης 
εγγράφονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, συμμετρικά 
ως προς τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το καλυπτόμενο 
τμήμα του χαρτοφυλακίου. 
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Σημείωση Β — 

Ανάλυση κατά ημερομηνία λήξης; 

μέχρι τρεις μήνες  

περισσότερο από τρεις μήνες έως ένα έτος 

περισσότερο από ένα έτος έως πέντε έτη 

περισσότερο από πέντε έτη  

Χρηματιστηριακή αξία:  

Κρατικά αξιόγραφα που γίνονται 
δεκτά από τις κεντρικές τράπεζες 

για επαναχρηματοδότηση 

Ομολογίες και άλλοι τίτλοι 
σταθερής απόδοσης 

31. 12.1993 31. 12.1992 31. 12.1993 31.12.1992 

58 138 139 148 218 957 762 383 996 322 649 209 

440 318 34 073 840 144 205 148 44 610 696 

124 477158 91 400 962 118 487 848 428 136 416 

239 076 886 131 948 065 1 030 299 288 702 469 963 

422 132 501 405 641 824 2 055 376 280 1 497 866 284 

422 715195 407 698 152 2 057 312 522 1 503 459 499 

Σημείωση Γ — Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων (λοιπές απαιτήσεις) 

31,12.1993 31.12.1992 Καταθέσεις προθεσμίας 

Ανάλυση κατά ημερομηνία λήξης: 

Προϊόν δανεισμού προς μέχρι τρεις μήνες 3 339 468 675 2 358 547158 

είσπραξη περισσότερο από τρεις μήνες έως 
ένα έτος 7 038 20 084 538 

Ανάλυση κατά ημερομηνία λήξης: περ^σ^ερο από ένα έτος έως  

3 339 475 713 2 381 376 105 

μέχρι τρεις μήνες 151 046 378 636 693 508 3 490 522 091 3 018 069 613 

Σημείωση Δ — Ενσώματα πάγια στοιχεία 

Καθαρή αξία κτήσης στην αρχή του 

έτους  

Κτήσεις κατά τη διάρκεια του έτους 

Αποσβέσεις κατά τη διάρκεια του 

έτους  

Καθαρή λογιστική αξία 1993 . , . 

Προκαταβολές 
καταβληθείσες 
για κτίρια υπό 

Γήπεδα κατασκευή 

3 277 743 

80 669 

3 358 412 

7 174 281 

10 674 366 

17 848 647 

"Επιπλα, σκεύη 
Κτίριο Κτίριο και λοιπός 

Kirchberg Λισσαβώνας εξοπλισμός 

29 996 000 

1 667 000 

250 506 

14 000 

28 329 000 236 506 

5 469 770 

5 469 770 

Σύνολο 

40 698 530 

16 224 805 

7 150 770 

49 772 565 

Σημείωση Ε - Απαιτήσεις από τα κράτη μέλη ή υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής του κεφαλαίου 

Προς καταβολή σε: Σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, η εφαρμογή των τιμών 
μετατροπής που υπάρχουν στη σημείωση Α συνεπάγεται την προ
σαρμογή των ποσών που καταβάλλονται από τα κράτη μέλη στα 
εθνικά τους νομίσματα στα πλαίσια της συμμετοχής τους στο 

κεφάλαιο της Τράπεζας. 

Τα προς είσπραξη ή προς καταβολή από την Τράπεζα ποσά είναι 

τα εξής: 

Προς είσπραξη από: 

Γερμανία .... 

Ιταλία  
Ισπανία  

Κάτω Χώρες . . .  

Ελλάδα  

31.12. 1993 

6 616 425 

1 312 711 

7 929 136 

31. 12. 1992 

1 954 065 
40 386 

142 494 
2 136 945 

Γ ερμανία 
Βέλγιο , .  
Κάτω Χώρες 

3 577 177 
200 206 

1 327 968 
5 105 351 

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της 30ής 

Δεκεμβρίου 1977, τα προς είσπραξη ή προς καταβολή από την Τρά
πεζα ποσά θα κανονίζονται στις 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου, εφό

σον η διαφορά μεταξύ της λογιστικής τιμής μετατροττής ενός νομί
σματος και της επιλεγείσας για τον καθορισμό της αναπροσαρμο
γής τιμής μετατροπής υπερβαίνει το 1,5 %. Στην περίπτωση που η 
διαφορά αυτή δεν υπερβαίνει το ± 1,5 %, τα προς αναπροσαρμο
γή ποσά θα παραμένουν σε μη τοκοφόρους λογαριασμούς, που 

καλούνται «λογαριασμοί προσαρμογής». 
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Σημείωση ΣΤ — Προεισττροίχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου 

α) Ένα μέρος των ποσών που εισπράχθηκαν στα πλαίσια του ΕΝΣ 

χορηγήθηκε ως μακροπρόθεσμη προκαταβολή. Ο αντίστοιχος 

αντίθετος λογαριασμός ενεργητικού είναι ο λογαριασμός 9.6  

«Απαιτήσεις από επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν προκαταβληθεί 

στα πλαίσια του ΕΝΣ». 

6) Οι «Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου» (λογαριασμός 3.6)  

στο παθητικό περιλαμβάνουν: 

— τα ποσά των επιδοτήσεων επιτοκίου των δανείων που χορη

γούνται για επενδυτικά σχέδια έξω από την Κοινότητα στα πλαίσια 

των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τα κράτη ΑΚΕ και των 

πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί με τις μεσογειακές χώρες, 

καθώς και τις επιδοτήσεις επιτοκίου ορισμένων δανείων που χο

ρηγεί η Τράπεζα από τους ιδίους πόρους της στο εσωτερικό της 

Κοινότητας, οι οποίες τίθενται στη διάθεση της στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, σύμφωνα με τον κανονι

σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1736/79 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων της 3ης Αυγούστου 1979, 

— τα ποσά που λαμβάνονται ως επιδοτήσεις επιτοκίου των δανείων 

που χορηγούνται από πόρους της ΕΟΚ στα πλαίσια των αποφά

σεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 78/870/ΕΟΚ της 

16ης Οκτωβρίου 1978 (Νέο Κοινοτικό Μέσο), 82/169/ΕΟΚ της 15ης 

Μαρτίου 1982 και 83/200/ΕΟΚ της 19ης Απριλίου 1983 και σε εφαρ

μογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/79 του Συμβουλίου των Ευ

ρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3ης Αυγούστου 1979, όπως τροπο

ποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2790/82 του Συμβουλίου 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Οκτωβρίου 1982. 

Σημείωση Ζ — Λογαριασμοί ισολογισμού Διάφορα 

31. 12. 1993 Διάφοροι χρεώστες: 

- στεγαστικά δάνεια και προκα

ταβολές στο προσωπικό 

- πράξεις ανταλλαγής (swaps)  
νομισμάτων  

- λοιπά  

Διάφοροι πιστωτές: 

λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας: 

51 244 428 

525 544 255 

59 968 713 

636 757 396 

31. 12. 1992 

50 463 021 

248 148 206 

36 579 125 

335 190 352 

- για πράξεις στο πλαίσιο του 

Ειδικού Τμήματος και διά

φορα άλλα συναφή υπό εκ

καθάριση ποσά  

- λογαριασμοί καταθέσεων 

λοιπά  

Διάφορα στο παθητικό: 

232 409 297 

34 504 809 

68198 013 

335112119 

23 485 092 

822 991 570 

39 710 979 

116 254 689 

978 957 238 

20 961 011 

Σημείωση Η — Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη (ταμείο συντάξεων προσωπικού) 

γίνει από την εκτίμηση αυτή. Το υπόλοιπο που υπάρχει στον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 

1993, ύψους 206442838 (στις 31.12.1992: 182523862), είναι το 

αποτέλεσμα της αναλογιστικής εκτίμησης των κεκτημένων δικαι

ωμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό του ταμείου συντάξεων, αυ

ξημένο κατά της εισφορές των εργαζομένων και του εργοδότη και 

κατά τις προσόδους και μειωμένο κατά τις αναλήψεις που έχουν 

Οι δαπάνες για το συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού με τις 

οποίες επιβαρύνθηκε η Τράπεζα για τη χρήση 1993, συμπερι

λαμβανομένων των τόκων, ανήλθαν σε 26682312 έναντι 23404194  

το 1992. 

Σημείωση Θ — Ταμείο για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους 

Στις 31.12.1993, η Τράπεζα διέθεσε 200 000 000 για την κάλυψη 

έναντι των κινδύνων των δανειοδοτικών πράξεων, λόγω των ιδιαί

τερων κινδύνων που είναι εγγενείς στις πράξεις αυτές, οι οποίες συ

νιστούν την κύρια δραστηριότητα της Τράπεζας. 

Πρόβλεψη στην αρχή της 
χρήσης 

Ποσό διατεθέν στο Ταμείο 
εντός της χρήσης 

Πρόβλεψη στο τέλος της χρή
σης  

31. 12. 1993 

150 000 000 

200 000 000 

350 000 000 

31. 12. 1992 

150 000 000 

150 000 000 

Σημείωση I — Ανάλυση των τόκων και εξομοιούμενων εσόδων (λογαριασμός 1 των αποτελεσμάτων χρήσης) κατά γεωγραφική αγορά; 

Λοιπές χώρες  31. 12.1993 31. 12. 1992 

Γερμανία  545 879 329 438 348 590 
Γ αλλία  972 824 177 897 409 282 
Ιταλία  2 277122 820 2 198 269 677 
Ηνωμένο Βασίλειο . . . 848111 755 771 545 603 
Ισπανία  1 030 378 754 813 459 957 
Βέλγιο  80 238 984 67 386 141 
Κάτω Χώρες  99 961 213 96 035 319 
Δανία  356 693 695 316 380 498 
EUάς 200 793 609 190 273 755 
Πορτογαλία  423 205 951 347 553 686 
Ιρλανδία  228 272 020 218 179 799 
Λουξεμβούργο  10 948 571 10 454173 

7 074 430 878 6 365 296 480 

273184 732 

Μη αναλυθέντα αποτελέ
σματα (') 

(') Μη αναλυθέντα αποτελέ
σματα: 

Τόκοι και προμήθειες επεν

δύσεων  

Λοιπά έσοδα του χαρτοφυ

λακίου τίτλων  

567 433 273 

519 067551 

48 365 722 

567 433 273 

230 501 349 
7347 615 610 6 595 797 829 

567 887 388 
7 915 048 883 7 163 685 217 

548 291 013 

19 596 375 

567 887 388 
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Σημείωση Κ — Ανάλυση των εσόδων προμηθειών (λογαριασμός 3 των αποτελεσμάτων χρήσης) κατά γεωγραφική αγορά 

31. 12. 1993 31. 12. 1992 

Γ ερμανία  51 495 38 020 
Γ αλλία  734 096 952 553 
Ιταλία  1 015 917 1 481 044 
Ηνωμένο Βασίλειο 264 704 276 547 
Ισπανία  65173 90163 
Βέλγιο  24 590 58 833 
Κάτα Χώρες  2 966 3 070 
Δανία  345 940 426 275 

Σημείωση Λ — Δαπάνες και έξοδα διοίκησης 

31.12. 1993 31. 12.1992 

Δαπάνες προσωπικού 
Μισθοί και επιδόματα 72 616 218 67 785 427 

Κοινωνικές δαπάνες . . 16 982 579 13 796 015 

Λοιπές δαπάνες προσωπικού 8 512 569 6 322 273 

Ελλάς 
Πορτογαλία 
Ιρλανδία 

Κοινοτικά όργανα . 

208 019 
22 540 
258 800 

2 994 240 

12 186 926 
15181 166 

234 237 
26 684 
291 258 

3 878 684 

12 059 971 
15 938 655 

Γενικά και διοικητικά έξοδα . 21 585 737 

119 697103 

18 606 431 

106 510 146 

98111 366 87 903 715 
Το προσωπικό της Τράπεζας ανερχόταν σε 810 άτομα στις 
31 Δεκεμβρίου 1993 (785 στις 31 Δεκεμβρίου 1992). 

Σημείωση Μ — Αποθεματικά και διάθεση του υπολοίπου του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 

Το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε στις 7 Ιουνίου 1993 να 
διαθέσει το υπόλοιπο του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, 
όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τη διάθεση 150 000 000 Ecu στο 

Ταμείο για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους, ήτοι 969105 409, στο 
συμπληρωματικό αποθεματικό. 

Κίνηση των λογαριασμών αποθεματικών για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1993: 

Αποθεματικό κεφάλαιο . .  

Συμπληρωματικό αποθεματικό 

Η Διευθύνουσα Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο να συστήσει στο Συμβούλιο των Διοικητών να διαθέσει 

το υπόλοιπο του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, όπως δια-

Κατάστκση των 
λογαριασμών 

στις 31.12.1992 

5 760 000 000 
958 901 739 

6 718 901 739 

Διάθεση του υπολοίπου 
του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων  
χρήσης 1992 

+ 969105 409 
+ 969105 409 

Κατάσταση των 
λογαριασμών 

στις 31.12.1993 

5 760 000 000 

1 928 007 148 

7 688 007 148 

μορφώνεται ύστερα από τη διάθεση 200 000 000 στο Ταμείο για 

γενικούς τραπεζικούς κινδύνους, ήτοι 1 127 219 531, στο συμπλη

ρωματικό αποθεματικό. 

Σημείωση Ν — Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 

Ο λογαριασμός αυτός, ύψους 54 000 000, αφορά τις τρεις πρώτες 
από τις πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις, συνολικού ύψους 
90 000 000, που πρέπει να καταβάλει η Τράπεζα στο πλαίσιο της 

συμμετοχής της (300 000 000) στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τρά
πεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ). 

Σημείωση i — Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα (προθεσμίας ή με προειδοποίηση) 

31. 12. 1993 

Ανάλυση κατά ημερομηνία λήξης: 

- μέχρι τρεις μήνες 29 720 178 

- περισσότερο από τρεις μήνες έως ένα έτος    

29 720 178 

31. 12. 1992 

5 039 621 
153 405 604 

158 445 225 
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Σημείωση Ο — Συνολικό ύψος των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που ήσαν εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα και μετατράπη
καν σε Ecu 

Ενεργητικό 

31. 12. 1993 
80 584 935 556 

31. 12. 1992 
69 307 984 493 

Παθητικό 

31. 12. 1993 
72 043 795138 

31. 12. 1992 

61 803 259 174 

Σημείωση Π — Ειδικές καταθέσεις προς εξυττηρέτηση δανεισμού 

Η θέση αυτή αφορά το ποσό των οφειλόμενων τοκομεριδίων και 

ομολόγων που δεν έχουν παρουσιαστεί προς είσπραξη. 

Σημείωση Ρ — Η εκτίμηση του κινδύνου που προέρχεται από τις 
συναλλαγές βάσει προθεσμιακών συμβάσεων ανταλλαγής γί

νεται σύμφωνα με την οδηγία 89/657/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης 

Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με το συντελεστή φερεγγυότητας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Σημείωση Σ — Κατάσταση των προθεσμιακών πράξεων που ήσαν εκκρεμείς στις 31 Δεκεμβρίου 1993 

Το ποσό των 1 247 852 469 αντιπροσωπεύει το συνολικό ύψος των 

πωλήσεων που πραγματοποίησε η Τράπεζα στην αγορά MATIF  

( 3 094 συμβάσεις σε ECU και 6 250 σε FRF) και στην αγορά LIFFE 

(2 050 συμβάσεις σε DEM και 2 999 σε GBP), προκειμένου να καλύ

ψει το χαρτοφυλάκιο τίτλων της σε ECU, FRF, DEM και GBP  

έναντι των διακυμάνσεων των επιτοκίων. 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Προς τον 

Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

Λουξεμβούργο 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της 31ης Δεκεμβρίου 1993 και 

1992 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. 

Κατά τη γνώμη μας, αυτές οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που 

έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απει
κονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 1993 και 1992, τα 
αποτελέσματα των εργασιών της και τις μεταβολές στην οικονομι

κή της θέση για τις χρήσεις 1993 και 1992. Οι κύριες λογιστικές αρχές 
που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση αυτών των χρηματοοικονο

μικών καταστάσεων περιγράφονται στη Σημείωση Α, των Σημειώ
σεων επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

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

Ισολογισμός 

Κατάσταση του Ειδικού Τμήματος 

Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης 

Κατάσταση μεταβολών των ταμειακών διαθεσίμων 

Συνοπτική κατάσταση χορηγηθέντων δανείων και εγγυήσεων 

Συνοπτική κατάσταση των υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν 
παραστατικοί τίτλοι 

Κατάσταση των εγγραφών στο κεφάλαιο της Τράπεζας 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Λουξεμβούργο, 11 Φεβρουαρίου 1994 PRICE W ATERHOUSE 
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Ελεγτική Επιτροπή 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 προεδρία της Επιτροττής 

ασκείται για ένα χρόνο από το μέλος εκείνο του οποίου η θητεία λήγει το χρόνο αυτό. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι οι εργασίες της 

Τράπεζας έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό, ελέγχει την κανονικότητα των εργα

σιών 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 Ελεγκτική Επιτροττή 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 ετήσια έκθεση και τους λογαρια

σμούς της λήγουσας χρήσης, έλαβε υπόψη την ακόλουθη δήλωση: 

Δήλωση της Ελεγκτικής Επιτροπής 

Η Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και το άρθρο 25 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρω

παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με σκοπό να βεβαιώσει ότι οι εργασίες της Τράπεζας διεξήχθησαν κανονικά και τα βιβλία της τη

ρούνται κατά ορθό τρόπο, 

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

καθηκόντων της, 

— αφού εξέτασε τις εκθέσεις που συνέταξε η Price Waterhouse στις 11 Φεβρουαρίου 1994, 

έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 1993, τον ισολογισμό της Τράπεζας και την κατάσταση του Ειδικού Τμήματος στις 31 Δεκεμβρίου 

1993, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, όπως τα συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά 

την συνεδρίασή του της 22ας Μαρτίου 1994, 

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

βεβαιώνει: 

ότι οι εργασίες της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 1993 διεξήχθησαν σύμφωνα με τους τύπους και τις διαδι

κασίες που προβλέπουν το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός, 

ότι ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης και η κατάσταση του Ειδικού Τμήματος συμφωνούν με τις λογιστικές εγγραφές και 

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

Λουξεμβούργο, 2 Μαΐου 1994  

Η Ελεγκτική Επιτροπή 

Κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. HANSEN C. VICENTE MARTIN 

•Ο-
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 1993 
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (^) 

Οι συμβάσεις δανείων και μιας εγγύησης, που υπεγράφησαν για πι χρηματοδόπιση επενδύσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας το 1993, ανέρχονται 
σε συνολικό ύψος 17 724 εκατομμυρίων. Η Τράπεζα έχει την οικονομική ευθύνη των πράξεων αυτών, που χρηματοδοτήθηκαν όλες από τους ιδίους 
πόρους της, και τις καταχωρεί στον ισολογισμό της. 

Η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με αυξανόμενο αριθμό χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εμπορικών τραπεζών, συνομολογώντας μαζί τους συνολικά 
δάνεια. Παράλληλα, χορηγεί και ορισμένα ατομικά δάνεια μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζών. Οι ενδιάμεσοι φορείς μέσω των οποίων 
χορηγήθηκαν ατομικά δάνεια παρουσιάζονται παρακάτω, στην αρχή του καταλόγου για κάθε χώρα. 

Οι κοινοτικοί στόχοι στους οποίους ανταποκρίνονται τα ατομικά δάνεια, σημειώνονται στα δεξιά των αντίστοιχων ποσών. Τα συνολικά δάνεια αφορούν 
περισσότερους του ενός τομείς και στόχους, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη (βλ. ένθετο, σελ. 26). 

Οι στόχοι αναπαριστώνται με τα εξής σύμβολα: 

• Περιφερειακή ανάπτυξη 

• Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

• Έργα υποδομής κοινοτικού ενδιαφέροντος 

^ Ενεργειακοί στόχοι 

< Προστασία του περιβάλλοντος και πολεοδομία 

Τα επιπρόσθετα δάνεια που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Εδιμβούργου, σημειώνονται με τη συντομογραφία (ΕΔ). 

ΒΕΛΓΙΟ 

14 990,8 εκατομμύρια βελγικά φράγκα 

σε εκατομ. 
Ecu 

371,6 

Ατομικά δάνεια (346,6) 

Επεξεργασία και συσκευασία στερεών πυρηνικών 
αποβλήτων στο Desse!, κοντά στην Αμβέρσα 
ONDRAF — Organisation Nationale des Déchets 12,6 • φ 4 
Radioactifs et matières fissiles enrichies (ΕΔ) 14,0 • φ 4 

Τερματικός σταθμός στη Zeebrugge, για την πα
ραλαβή του νορβηγικού φυσικού αερίου, και αγωγός 
αερίου μέχρι το Blaregnies (γαλλικά σύνορα) 
Distrigaz S.A. 17,0 4 

σε εκατομ. 
Ecu 

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Δανίας και 
Νορβηγίας 
Statnett SF 46,5 4 

Αξιοποίηση του κοιτάσματος Dan Oil, στο δανικό τομέα 
της Βόρειας Θάλασσας 
Gii and Gas Activity in Partnership 22,8 4 

Δίκτυο μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου: 

— στην κεντρική και βόρεια Γιουτλάνδη 
Naturgas Midt/Nord i/S 13,2 4 

— στην ευρύτερη περιφέρεια Κοπεγχάγης 
Hovedstadsregionens Naturgas i/S 74,4 4 

Κατασκευή της πρώτης φάσης (γαλλικά σύνορα-
Βρυξέλλες) της νέας γραμμής TGV 
SNOB — Société Nationale des Chemins de fer 148,9 · 

(ΕΔ) 99,3 · 

Κατασκευή της έδρας του οργανισμού που είναι 
υπεύθυνος για την ασφάλεια της εναέριας κυκλο
φορίας στην Ευρώπη 
Eurocontroi 17,0 

Διεύρυνση και συστέγαση των δραστηριοτήτων του 
Eurocontroi στο Haren, κοντά στις Βρυξέλλες 
Eurocontroi (ΕΔ) 38,0 · 

Συλλογή και επεξεργασία λυμάτων και κατασκευή και 
εκσυγχρονισμός σταθμών καθαρισμού 
Ârhus Kommune 19,6 4 

Ηλεκτροδότηση και εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομι
κής γραμμής Nyborg-Odense 
Danske Statsbaner — DSB (ΕΔ) 152,5 • · 

Τμήματα αυτοκινητοδρόμων: Ârhus - Âiborg, Vejle - 
Horsens (Βόρεια Γιουτλάνδη) και Ringsted - Skovse  
(Σαίλαν) στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την 
Κοπεγχάγη με το Μεγάλο Βελτ 
Kongeriget Danmark (ΕΔ) 35,5 • · 

Συνολικά δάνεια (25,0) 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και μεσαίου 
μεγέθους 
Bank van Roeselaere N.V. 25,0 

ΔΑΝΙΑ 

6 584,5 εκατομμύρια δανικές κορόνες 875,5 

Ατομικά δάνεια 

Εκσυγχρονισμός μονάδας καύσης αστικών αποβλή
των και συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Κοπεγχάγη 
i/S Amager Forbrsending 

(843,2) 

7.8 44 

(') Τα ανοίγματα πιστώσεων εκφράζονται κατά κανόνα στο ισότιμο του αντί
στοιχου εθνικού νομίσματος. 

Κρεμαστή γέφυρα-αυτοκινητόδρομος στο ανατολικό 
τμήμα της ζεύξης του Μεγάλου Βελτ 
A/S Storebaeitsforbindeisen 363,8 • · 

Ενίσχυση του δικτύου ψηφιακής μεταγωγής και με
ταβίβασης μέσω οπτικών ινών στη Σαίλαν και στο 
Μπόρνχολμ 
KTAS-Kjobenhavns Telefon A/S 107,1 • · 

Συνολικά δάνεια (32,3) 

Χρηματοδότηση έργων υποδομής μικρού και μεσαίου 
μεγέθους 
KommuneKredit 6,9 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και μεσαίου 
μεγέθους 
Finance for Danish industry International S.A. 25,4 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

4 063,6 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα 

σε εκατομ. 
Ecu 

2096,6 

Ατομικά δάνεια (1 102,9) 

Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου 
που λειτουργεί με φυσικό αέριο, στη Halle (Σαξωνία-
Άνχαλτ) 
Kraftwerk Halle-Trotfia GmbH 41,9 • • 4 

Μετατροπή υφιστάμενου δικτύου αερίου πόλης για τη 
διανομή φυσικού αερίου στις ανατολικές περιοχές 
Verbundnetz Gas AG 25,6 • φ 

Επέκταση δικτύου μεταφοράς και διανομής θερ
μότητας 
Fernwärme-Verbund Saar GmbH 8,9 • • 

Εργα συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων; 

— στην Κολωνία 
Stadt Köln 

σε εκατομ. 
Ecu 

Συνολικά δάνεια (993,7) 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και μεσαίου 
μεγέθους 

1KB Deutsche Industriebank AG 211,1 

Westdeutsche Landesbank Girozentrale 208,4 

Treuhandanstalt/KfW 154,1 

Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Girozen
trale 121,1 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 98,9 

Norddeutsche Landesbank Girozentrale 82,4 

Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 76,9 

Deutsche Ausgleichsbank 25,5 

Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 15,3 
30,9 < 

— στο Bitterfeld και το Wolfen (Σαξωνία-Ανχαλτ)  
Abwasserzweckverband Untere Mulde και Abwasser
zweckverband Wolfen 12,3 

— στη Luttierstadt Wittenberg (Σαξωνία-Ανχαλτ)  
Lutherstadt Wittenberg (ΕΔ) 15,7 • 4 

Κατασκευή περιφερειακού συγκροτήματος διάθεσης 
αποβλήτων στο Bonacker (Βόρεια Ρηνανία-Βεστ-
φαλία) 
Hochsauerlandkrels 5,8 

Κατασκευή μονάδας καύσης τοξικών αποβλήτων στο 
Ebenhausen, βορείως του Μονάχου 
Gesellschaft zur Beseitigung von Sondermüll In Bayern mbH 52,4 

Νέος "ανατολικός·· τερματικός σταθμός στο διεθνή 
αερολιμένα της Φραγκφούρτης 41,9 
Flughafen Frankfurt am Main AG (ΕΔ) 76,8 

Νέος τερματικός σταθμός στο διεθνή αερολιμένα του 
Αμβούργου και εγκαταστάσεις για την επιθεώρηση 
των αεροσκαφών μεγάλων αποστάσεων 
Flughafen Hamburg GmbH 30,2 

Επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου στο Rostock, τη 
Λειψία, το Μαγδεμβούργο, τη Halle, τη Δρέσδη και την 
Gera 338,2 
Deutsche Bundespost Telekom (ΕΔ) 153,4 

• · 
Εκσυγχρονισμός μιας τσιμεντοποιΐας στο Karsdorf, δυ
τικά της Λειψίας (Σαξωνία) (Εγγύηση) 
Karsdorfer Zement Betelllgungs-GmbH 51,5 • 

Εκσυγχρονισμός του διυλιστηρίου του Gelsenkirchen- 
Horst, με σκοπό την παραγωγή ελαφρών πετρελαϊκών 
προϊόντων (Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία) 
Ruhr Öl GmbH 45,9 • 4 4 

Μονάδες παραγωγής αυτοκινήτων: 

— Μονάδα συναρμολόγηοης 76,7 • 

— Μονάδα παραγωγής κινητήρων 76,8 • 

Μονάδα παραγωγής ειδών συσκευασίας από χαρτόνι 
για υγρά τρόφιμα, στη Lutherstadt Wittenberg (Σα
ξωνία-Ανχαλτ) 
PKL Verpackungssysteme GmbH 17,9 • 

ΕΛΛΑΣ 

139 330 εκατομμύρια δραχμές 

Ατομικά δάνεια 

511,1 

(466,2) 

Αντικατάσταση ηλεκτροστατικών φίλτρων σε δύο 
λιγνιτικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, στην πε
ριοχή Καρδιάς-Πτολεμαΐδας 

ΔΕΗ - Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 8,0 

Σύνδεση των νήσων Σύρου και Μυκόνου με το εθνικό 
διασυνδεδεμένο δίκτυο 24,8 
ΔΕΗ (ΕΔ) 12,4 

Επέκταση και ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 17,6 
ΔΕΗ (ΕΔ) 7,9 

Επέκταση του υπαίθριου λιγνιτωρυχείου Νότιου 
Πεδίου Πτολεμαΐδας 
ΔΕΗ 37 Α ·4 

Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη και παράκαμψη 
της Μεγαλόπολης 37,4 
Ελληνική Δημοκρατία (ΕΔ) 56,2 

Μετατροττή σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος 
Βαρυμπόμπη-Υλίκη, στον άξονα Αθήνα-Κατερίνη 
Ελληνική Δημοκρατία 18,2 

Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος Ελευ-
σίνα-Κόρινθος, στον άξονα Αθήνα-Κόρινθος 50,0 
Ελληνική Δημοκρατία (ED) 10,0 

Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος Περι-
στέρι-Παναγιά του κύριου ανατολικού-δυτικού οδικού 
άξονα της βόρειας Ελλάδας 
Ελληνική Δημοκρατία 30,5 

• · • · • · 
Επέκταση του μετρό της Αθήνας 
Αττικό Μετρό Α.Ε. 

Θέση σε λειτουργία δικτύων κινητής τηλεφωνίας 

- PANAFON S.A. 

- STET (Hellas) S.A. 

105,0 14 

32,7 

18,2 

• · • · 
Ό-
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Συνολικά δάνεια 

σε εκατομ. 
Ecu 

(44,9) 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και μεσαίου 
μεγέθους 

ΕΤΕΒΑ — Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής 
Αναπτύξεως Α.Ε. 37,4 

σε εκατομ. 
Ecu 

Βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου στις περιοχές 
του Σανταντέρ (Κανταβρία) και του Μπιλμπάο (Χώρα 
των Βάσκων] 
FEVE — ferrocarriles de Via Estrecha 18,0 • 

Κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής μεγάλης ταχύ
τητας μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης 
RENFE — Red Nacional de los Ferrocarriles Espaöoles 416,2 • · 

Société Générale S.A. 7,5 Τμήμα αυτοκινητόδρομου μεταξύ Castelldefels και Sil 
ges, νοτίως της Βαρκελώνης, και οδοί προσπέλασης 
Autopistas de Catalufìa S.A. 50,5 • · 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
555 901 εκατομμύρια πεσέτες 4 005,1 

Ατομικά δάνεια (3 835,7) 

Ενδιάμεσοι φορείς: 

instituto de Crédito Oficial, Confederación Hidro-
gràfica del Segura, Confederación Hidrogràfica del 
Jùcar 

Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του δικτύου μεταφοράς 
και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος: 

— στο σύνολο της χώρας 
Red Eléctrica de Espafia S.A. 48,2 

Δυτικό τμήμα του περιφερειακού της Βαρκελώνης και 
σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο του Silges 
Gestión de Infraestructuras S.A. 33,1 

Βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας στην ευρύτερη πε
ριφέρεια Μαδρίτης 
Comunidad Autònoma de Madrid 

Βελτίωση του περιφερειακού οδικού δικτύου: 

— Territorio Histórico de Bizkaia 

— Comunidad Autònoma de Galicia 

— Comunidad Autònoma de Castilia y Leòn 

— Comunidad Autònoma de Extremadura 

— Comunidad Autònoma de La Rioja 

66,8 m< 

35,7 • · 
(ΕΔ) 66,4 • · 

57,7 • 
38,3 • 
10,7 • 
9,7 • 

— στην Καταλωνία 
Empresa Nacional Hidroeléctrioa del Ribagor- 2,6 
zana S.A. (ΕΔ) 16,9 

Fuerzas Eiéctricas de Cataluòa 5,2 
(ΕΔ) 59,6 

— στην Ανδαλουσία 34,0  
Compania Seviliana de Electricidad S.A. (ΕΔ) 29,4 

"Εργα συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων: 

— στις Βαλεαρίδες 32,4  
Instituto Balear de Saneamiento (ΕΔ) 25,9 

!• 

!• 

Ιφ 
Ιφ 

— στην Καταλωνία 
Junta de Saneamiento de Cataluòa 63,4 • •* 

— στην ευρύτερη περιφέρεια Μαδρίτης 
Canai de Isabel li 50,5 • φ 

Εργα υδροδότησης, συλλογής και επεξεργασίας των 
λυμάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας 
Junta de Andalusia 110,3 ·4 

Βελτίωση της υποδομής υδροδότησης και αποχέ
τευσης 
Comunidad Autònoma de Extremadura 14,6 • < 

Κατασκευή 5 φραγμάτων στις αυτόνομες περιφέρειες 
Μούρθια και Βαλένθια, για προστασία από τις πλημ
μύρες, ύδρευση και άρδευση 

— Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Πολεοδομίας 60,0 u< 

Κατασκευή 7 τμημάτων οδών ταχείας κυκλοφορίας, 
στους άξονες Μαδρίτη-Γαλλία, Γαλικία-Γαλλία και 
Μαδρίτη-Αστουρίες 
Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Πολεοδομίας 158,7 •· 

Κατασκευή 10 τμημάτων οδών ταχείας κυκλοφορίας, 
στους άξονες Γαλλία-Πορτογαλία και Μαδρίτη-Αισσα-
βώνα 
Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Πολεοδομίας 266,9 • · 

Ολοκλήρωση οδών ταχείας κυκλοφορίας συνολικού 
μήκους 3 350 χλμ. στο σύνολο της χώρας 
Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Πολεοδομίας 361,0 • · 

Κατασκευή ενός κέντρου συνδυασμένων μεταφορών 
για τη διακίνηση φορτίων στη Βαρκελώνη 
Centro Intermodal de iogistioa S.A. 25,3 • · 

Κατασκευή δύο νέων τερματικών σταθμών για εμπο
ρευματοκιβώτια, αυτοκίνητα και πετρελαϊκά προϊόντα, 
και αναβάθμιση του παλαιού λιμένα της Βαρκελώνης 
La Autoridad Portuarla de Barcelona 14,4 · •* 

Επέκταση του λιμένα: 

— του Μπιλμπάο (χώρα των Βάσκων) 
La Autoridad Portuarla de Bilbao 36,1 • · 

— της Βαλένθια 

La Autoridad Portuarla de Valencia 23,2 • · 

Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός γραμμών 
μετρό: 

— στο Μπιλμπάο 
Consorcio de Transportes de Vizcaya 81,0 • 4 

— Βασίλειο της Ισπανίας (Υπουργείο Εθνικής Οικονο- 153,0 • 4  

μίας και Οικονομικών) (ED) 79,0 • 4 

— στη Βαλένθια 

Comunidad Autònoma de Valencia 66,8 14 
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— στη Μαδρίτη 
Comunidad Autònoma de Madrid 

σε εκατομ. 
Ecu 

64,8 < 

Κατασκευή ή επέκταση τερματικών σταθμών για 
επιβάτες στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα (Βαλεαρίδες), τη 
Βαρκελώνη και τη Μσλαγα 
Ente Pùbliœ de Aeropuertos Espanoles y Navegación 
Aèrea 97,3 • · 

ΓΑΛΛΙΑ 
14 635 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 

Ατομικά δάνεια 

Ενδιάμεσος φορέας: 

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) 

σε εκατομ. 
Ecu 

2205,5 

(1 150,1) 

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του τηλεφωνικού δι
κτύου 
Telefóiìica de Espana S.A. 279,1 

Εκσυγχρονισμός του σταθμού καθαρισμού λυμάτων 
του Beifort (Franche-Compté) 3,0 • 4 
District de lAgglomération Belfortaine (ΕΔ) 4,5 • < 

Προμήθεια, εκτόξευση και εκμετάλλευση δύο τηλεπι
κοινωνιακών και τηλεοπτικών δορυφόρων που επιτρέ
πουν την κάλυψη της ιβηρικής χερσονήσου, των Κα
ναρίων και των Βαλεαρίδων 
HISPASAT S.A. 15,2 •· 

Βελτίωση οδικών υποδομών και δικτύων συλλογής και 
επεξεργασίας λυμάτων, ανάκτηση βιοαερίου σε ένα 
χώρο διάθεσης απορριμμάτων και ανάπτυξη μιας νέας 
βιομηχανικής ζώνης 
Comunidad Autònoma de Asturias 53,4 • 4 

Έργα παροχής πόσιμου νερού και επεξεργασίας 
λυμάτων και βελτίωση περιφερειακών οδών 
Comunidad Autònoma de Castitla-La Mancha All 

Εργα παροχής πόσιμου νερού και επεξεργασίας 
λυμάτων, βελτίωση του οδικού δικτύου και διαμόρ
φωση αλιευτικών λιμένων 100,1  
Comunidad Autònoma de Galicia (ΕΔ) 33,4 

ι · 4 
I · 4 

"•4 
"•4 

Εκσυγχρονισμός τριών διυλιστηρίων στην Ταραγώνα, 
την Καρθαγένη και το Πουερτολάνο 66,8 
Repsol Petròieo S.A. (ΕΔ) 33,7 

Μονάδες παραγωγής αυτοκινήτων: 

— στη Vitoria (Χώρα των Βάσκων) 
Daimler-Benz Espana S.A. 129,7 • • 

— στο Martore!!, τη Βαρκελώνη, το Prat (Καταλωνια) 
και την Παμπλόνα (Ναβάρρα) 
SEAT — S ociedad Espanola de Automòviles de Turis 
mo S.A. 234,4 • • 

Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή των πτερύγων του 
αεροσκάφους SAAB 2000 στη Σεβίλλη 
CASA — Construcciones Aeronàuticas S.A. 25,9 • • 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση μιας μονάδας πα
ραγωγής χαρτιού «tissue» στο Allo (Ναβάρρα) 
Sarriò Tisu S.A. 32,4 

Συνολικά δάνεια (169,4) 

Χρηματοδότηση έργων υποδομής μικρού και μεσαίου 
μεγέθους 

— Banco de Crédito local de Espafta 72,1 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και μεσαίου 
μεγέθους 

— Institute de Crédito Oficial 64,8 

— Banco Exterior de Espana S.A. 32,4 

Κατασκευή μονάδας καύσης οικιακών απορριμμάτων 
για την ευρύτερη περιφέρεια του Νανσύ 
District de Τ Agglomération Nancéienne 19,5 ·4 4 

Γραμμή TGV-Nord μεταξύ Παρισιού και βελγικών 
συνόρων, με διακλάδωση προς τη σήραγγα της 
Μάγχης 
Société Nationale des Chemins de Fer Français 121,6 ••4 

Κατασκευή νέων τμημάτων του δικτύου αυτοκινητο
δρόμων: 

— Α16, τμήμα l'Isle-Adam - Αμιένη 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de lEst 
de la France SA 75,0 • · 

— A83, τμήμα Νάντη - Niort 
ASF — Société des Autoroutes du Sud de la 
France SA 68,2 • 

— A39, τμήμα Ντιζόν - Dole (Βουργουνδία) 
SAPRR — Société des Autoroutes 
Paris Rhin-Rhône SA 45,0 · 

— A29, τμήμα Χάβρη - Yvetot-Est 
SAPN — Société de l'Autoroute Paris-Normandie 41,3 •· 

— A40, διπλασιασμός της σήραγγας του Ctiamoise και 
των οδογεφυρών Nantua και Neyrolles 
SAPRR — Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône SA 10,5 ·  

Εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου 
Région de la Réunion (ΕΔ) 60,5 • 

Κατασκευή αυτόματου συστήματος εσωτερικής εξυ
πηρέτησης του αερολιμένα Roissy-Ctiarles de Gaulle  
Société pour ta desserte interne - Aéroport Charles  
de Gaulle (ΕΔ) 24,2 · 

Κατασκευή τμήματος της πρώτης γραμμής τραμ του 
Στρασβούργου 
Compagnie des transports Strasbourgeois 22,7 4 

Βελτίωση και επέκταση του δικτύου τραμ του 
St. Etienne 
Syndicat Intercommunal de l'Organisation des Trans
ports Collectifs de l'Agglomération Stéphanoise 27,0 • 4 

Οδικά έργα 

— Communauté Urbaine de Lyon 11,2 4 

— Lyon Parc Auto 15,0 4 

Κατασκευή της βόρειας περιφερειακής λεωφόρου της 
Λυόν 
Communauté Urbaine de Lyon 90,1 4 
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σε εκατομ. 
Ecu 

Μερική ανανέωση αεροπορικού στόλοο και κατασκευή 
συναφών εγκαταστάσεων εδάφους 
Air Inter SA 75,4 

Επέκταση του διεθνούς αερολιμένα του Pointe-à- 
Pitre/Le Raizet 
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Guadeloupe 4,5 

Κατασκευή νέου διαδρόμου στον αερολιμένα 
St. Denis-Gillot 
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion 7,6 

Ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος σε 4  
βιομηχανικές μονάδες κοντά στη Λίλλη και νοτίως της 
Λυόν 45,4 • < 
Rhône-Poulenc SA (ΕΔ) 30,2 • •* 

Εξορθολογισμός μονάδων παραγωγής φαρμακευτι
κών προϊόντων και αναδιοργάνωση κέντρων έρευνας 
και ανάπτυξης (Μιντί- Πυρηναία και κεντρική χώρα) 
Pierre Fabre SA 18,9 • • 

Κατασκευή μονόχωρων εμπορικών και τουριστικών 
οχημάτων 
Sevetnord SA 112,6 

Εκσυγχρονισμός των μεθόδων ανάπτυξης και κατα
σκευής κινητήρων αεροσκαφών στην περιοχή του 
Παρισιού 
SWECM/4 - Société Nationale d'Étude et de Construc
tion de Moteurs d'Aviation 93,8 • 

Αγορά και μετατροπή 4 αεροσκαφών Airbus Α300-600 
σε υπερμεταφορείς 
SNI Aérospatiale 112,6 • 

Μονάδα παραγωγής διατομών από πλαστική ύλη και 
καουτσούκ στο Villers-la-Montagne (Λωραίνη) 
SAM G TDK Al France SA 9,7 • ι 

σε εκατομ. 
Ecu 

— Crédit National 75,6 

— Caisse Centrale de Crédit Coopératif 45,0 

— SOPHIA 30,2 

— FIDEI AXA 30,0 

— Caisse Centrale des Banques Populaires 30,0 

— Compagnie Financière du Crédit Mutuel de 
Bretagne 15,0 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
309,6 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 388,2 

Ενδιάμεσος φορέας: 

Τράπεζα της Ιρλανδίας 

Επέκταση και ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 46,0 • φ 
Electricity Supply Board (ΕΔ) 49,7 • φ 

Κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μετα
ξύ της Σκωτίας (Moffat) και της Ιρλανδίας (Ballough,  
βορείως του Δουβλίνου) και διασύνδεση με το υφι
στάμενο ιρλανδικό δίκτυο 
Bord Gals EIreann 131,7 

Δίκτυα διανομής φυσικού αερίου στο Δουβλίνο, το 
Cork, το Waterford, το Limerick και το Glonmel 
Bord Gals EIreann 31,4 

Βελτίωση του οδικού δικτύου 
Ιρλανδία, Υπουργός Οικονομικών 12,3 

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση δημόσιων έργων υποδομής μικρού 
και μεσαίου μεγέθους στους τομείς των μεταφορών 
και της προστασίας του περιβάλλοντος 

— Crédit Local de France 

(1 055,4) 

242,0 
(ΕΔ) 60,5 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και μεσαίου 
μεγέθους: 

• για την προστασία του περιβάλλοντος 

— Caisse Nationale du Crédit Agricole SA 105,1 
(ΕΔ) 105,1 

— Compagnie Financière du Crédit Mutuel de  
Bretagne (ΕΔ) 15,0 

• στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και των 
υπηρεσιών 

— Groupe Paribas 150,2 

— CCF — Crédit Commercial de France 76,0 

— Caisse Nationale du Crédit Agricole (UCABAIL) 75,6 

Παρακάμψεις του Kiloook-Leixlip-Maynooth και του  
Muilingar και οδός Dunkettle-Carrigtvi/ohill 
Ιρλανδία, Υπουργός Οικονομικών 36,8 • 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου 
Bord Telecom EIreann 30,6 • · 

Αναβάθμιση της συνοικίας Temple Bar στο Δουβλίνο 
Temple Bar Properties Ltd 12,3 • < 

Οδικά έργα, δίκτυα υδροδότησης και εγκαταστάσεις 
συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων 
Ιρλανδία, Υπουργός Οικονομικών 12,3 ·4 

Επέκταση μιας μονάδας παραγωγής μοριοπλακών 
στο Clonmel 
Medlte of Europe Ltd 13,5 • 

Παραγωγή βιομηχανικού αερίου σε μια μονάδα κοντά 
στο Δουβλίνο 
Irish Industrial Gases Ltd 11,7 • 
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ΙΤΑΛΙΑ 

6 185,4 δισεκατομμύρια ιταλικές λίρες 

σε εκατομ. 

Ecu 

3 362,0 

σε εκατομ. 

Ecu 

Ατομικά δάνεια (2 455,7) 

Ενδιάμεσοι φορείς: 

Ministero del Tesoro - BNL Credito Industriale e 

Credito Fondiario - IMI (Istituto Mobiliare Italiano) 

- Banca Commerciale Italiana SpA - Istituto di Cre

dito Fondiario delle Venezie (Venefondiario) - Cre-

diop (Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche) 

- Mediocredito Toscano - Cassa di Risparmio delie 

Provincie Lombarde - Cassa di Risparmio di Parma 

e Piacenza - Istituto Bancario San Paolo di Torino 

- Banca di Roma - Monte del Paschi di Siena - 

Mediocredito Centrale (Istituto Centrale per il Cre

dito a Medio Termine) - ISVEIMER (Istituto per io 

Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale) - Inter-

banca (Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo 

Termine) - Centrobanca - Mediocredito di Roma - 

Banco di Napoli - Efibanca (Ente Finanziario Inter

bancario) - Mediobanca (Banca di Credito Finan

ziario) 

Μετατροπή του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Tur- 

bigo, κοντά στο Μιλάνο, ώστε να λειτουργεί με φυσι

κό αέριο, και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη μείωση 

των ρυπογόνων εκπομπών αερίων 

ENEL — Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 70,2 < 

Υδροηλεκτρικός σταθμός στο Paaso Cordone 

Περιφέρεια Αβρούζια 3,4 • 

— στο Πεδεμόντιο, στην ευρύτερη περιοχή του Τορί

νο και στη Λιγυρία 

ITALGAS 

Επέκταση του δικτύου αστικής θέρμανσης: 

67,2 • 

— στη Βερόνα 

AGSM Verona — Azienda Generale Servizi Municipa

lizzati dei Comune di Verona 13,4 ^ 

— στο Τορίνο 

Azienda Energetica Municipale di Torino 16,1 4 

— στο Ρέτζιο Αιμιλία 

Azienda Gas e Acqua Consorziale di Reggio Emilia 1,7 4 

Επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου και 

παροχής πόσιμου νερού στο Τρεντίνο-Άνω Αδίγη 

SIT — Società Industriale Trentina SpA 2,1 • < 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και αποχετευ

τικά έργα στη Ρώμη, την Αρίτσια και την Απρίλια 

Περιφέρεια Λατίου 5,4 • < 

Εργα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων και/ή αστι

κών απορριμμάτων, πρόληψης της διάβρωσης του 

εδάφους και αντιπλημμυρικής προστασίας: 

— στις πόλεις Κόμο, Βαρέζε, Μιλάνο, Μάντουα και στην 

περιοχή Oltrepò Pavese 

Περιφέρεια Λομβαρδίας 23,1 4 

Γεωθερμικός σταθμός στην περιοχή της Latera (Λάτιο) 

ENEL 27,4 4 

Κατασκευή σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμέ

νου κύκλου στην Biella (Πεδεμόντιο) 

ENERBIELLA 4,2 4 

Επέκταση του ενδοχώριου κοιτάσματος φυσικού αε

ρίου της Candela (Πούλια) 

AGIP — Azienda Generale Industria Petroli SpA 15,6 ·4 

Αξιοποίηση και επέκταση κοιτασμάτων φυσικού αε

ρίου (Amelia, Cervia, Porto Garibaldi/Agostino), στα 

ανοικτά της Ραβέννας 

AGIP SpA 52,1 4 

Εκσυγχρονισμός ενός διυλιστηρίου στο Trecate (Πε

δεμόντιο) 

SARPOM SpA — Società per Azioni Raffineria Padana 

Olii Minerali 26,9 4 Λ 

Διπλασιασμός του αγωγού αερίου Αλγερία-Τυνησία-

Ιταλία: τμήματα Mazara del Vallo-Μεσσήνη (Σικελία), 

Palmi (Kαλαβρία)-Orlcola (Αβρούζια) και τμήμα που 

διασχίζει το στενό της Μεσσήνης 214,1 ·4 

SNAM — Società Nazionale Metanodotti SpA (ΕΔ) 191,7 ·4 

Επέκταση του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλε

κτρικού ρεύματος στα Αβρούζια, το Μολίζε, το νότιο 

Λάτιο και την Πούλια 

ENEL 139,7 • 

Επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου: 

— σε 95 δήμους της βόρειας και κεντρικής χώρας 

ITALGAS — Società Italiana per II Gas SpA 10,7 4 

— στη λεκάνη του Πάδου 

Περιφέρεια Πεδεμοντίου 

Περιφέρεια Λομβαρδίας 

— στις επαρχίες Σαλέρνο και Benevento  

Περιφέρεια Καμπανίας 

— στις πόλεις Massa Carrara, Τυρρήνη, Lucca, Ca-

pannorì και Orbetello 

Περιφέρεια Τοσκάνης 

— στο Βένετο 

Περιφέρεια Βένετο 

— στις Μάρκες 

Περιφέρεια Μάρκες 

— στο Φριούλι 

Περιφέρεια Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια 

— στην Περούτζια, την Ασίζη και το Τέρνι 

Περιφέρεια Ούμπρια 

— στις επαρχίες Νεάπολης και Σαλέρνο 

Περιφέρεια Καμττανίας 

— στην Κατάνη και την Avola  

Περιφέρεια Σικελίας 

— στις πόλεις Tortora και Diamante  

Περιφέρεια Καλαβρίας 

— στις πόλεις Città dl Castello και Περούτζια 

Περιφέρεια Ούμπρια 

9,5 < 
5,2 

9,5 

9,1 

8,4 m Λ 

8,1 • < 

6,7 

6,7 Α 

6,1 m< 

5.9 

5,9 • < 

5,6 m Λ 
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σε εκατομ, 
Ecu 

— στην κοιλάδα του Ossola και στη δυτική όχθη της 
λίμνης Ματζόρε 
Περιφέρεια Πεδεμοντίου 5,2 • < 

— στο ρου του ποταμού Sacco και στις περιοχές Fras 
cati και Colleferro/Segni 
Περιφέρεια Λατίου 4,5 Μ 

— στο αρχιπέλαγος Μανταλένα και στην περιοχή Ser 
ramanna, κοντά στο Κάλιαρι 
Περιφέρεια Σαρδηνίας 3,1 m·* 

— στη λεκάνη του ποταμού Mercure και στη Matera  
Περιφέρεια Βασιλικάτα 2,6 • •* 

— στο Πεδεμόντιο (με έργα αναδάσωσης) 
Περιφέρεια Πεδεμοντίου 2,6 •* 

— στην Αιμιλία-Ρωμανία 
Περιφέρεια Αιμιλίας-Ρωμανίας 

— στον Τάραντα 
Περιφέρεια Πούλια 

2,2 Λ 

2,0 

σε εκατομ. 
Ecu 

Εκσυγχρονισμός και αναδιάρθρωση τσιμεντοβιομηχα
νιών: 

— στη Galatina (Πούλια), τη Rassina (Τοσκάνη) και το 
Sesto Campano (Μολίζε) 
COLACEM SpA 22,2 • • ·4 

— στη Barletta (Πούλια) 
Cementeria di Barletta SpA 4,1 • 

Εκσυγχρονισμός του διυλιστηρίου του Sarroch (Σαρ
δηνία), για την παραγωγή αμόλυβδης ή με χαμηλή πε
ριεκτικότητα σε μόλυβδο βενζίνης 
SARAS SpA - Raffinerie Sarde 16,1 • 

Εκσυγχρονισμός και επενδύσεις για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος σε 
ένα χημικό συγκρότημα στο Rosignano (Τοσκάνη) 
Solvay & C/e SA 13,0 • •* 

Μονάδα έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών 
προϊόντων στο Torre Annunziata, κοντά στη Νεάπολη 
Ciba Geigy SpA 10,7 • 

Μονάδες κατασκευής αυτοκινήτων: 

Αυτοματοποίηση του συστήματος διοδίων σε τμήμα 
του δικτύου αυτοκινητοδρόμων 
Autostrade — Concessioni e Costruzioni Autostrade 26,9  
SpA (ΕΔ) 37,6 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός των αερολιμένων: 

— της Μπολώνια 
Υπουργείο Μεταφορών 10,4 

— του Topivo-Gaselle 

SA GAT — Società Azionaria Gestione Aeroporto 
«Città di Torino·' SpA (ΕΔ) 9,7 

Αγορά δύο ελικοπτέρων για την καταπολέμηση των 
δασικών πυρκαγιών 
Υπουργείο Συντονισμού της Πολιτικής Αμυνας 19,3 m< 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός του τηλεφωνικού 
δικτύου στο Μετζοτζιόρνο 
SIP — Sociétà Italiana per l'Esercizio delle Telecommu-
nicazlonl 333,5 

• · 
Εκσυγχρονισμός και επέκταση του υπεραστικού 
τηλεφωνικού δικτύου 
SIP 434,1 · 

Αναστήλωση δημόσιων κτιρίων και αναβάθμιση της 
αστικής υποδομής στο ιστορικό κέντρο του Τρέντο 
Αυτόνομη Επαρχία Τρέντο 2,8 • •* 

Βελτίωση του αστικού οδικού δικτύου στο Belluno  
Περιφέρεια Βένετο 2,8 ^ 

Αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου και πολεοδομικά 
έργα στη Μπολώνια και τη Φερράρα 
Περιφέρεια Αιμιλίας-Ρομανίας 2,6 < 

Αναστήλωση και αναπαλαίωση ιστορικών κτιρίων στις 
πόλεις Monreale και Milazzo 
Περιφέρεια Σικελίας 5,2 • ·< 

Αναστηλωτικά έργα στην Πομπηία 
Υπουργείο Πολιτισμικής και Φυσικής Κληρονομιάς 2,8 • -i 

Μονάδα συναρμολόγησης αυτοκινήτων στο Melfi (Βα

σιλικάτα) 
SATA Srl & FIAT Auto SpA 275,9 • • 

Κατασκευή 19 υπεργολαβικών μονάδων στο Melfi, με 
σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου 
εφοδιασμού για το εργοστάσιο της FIAT  
ACM — Consorzio Auto Componentistica Mezzogior 

no, S.C.p.A. 

Κέντρο έρευνας στην περιοχή του Τορίνο 
Centro Ricerche FIAT 

Συνεργεία βαφής σε αυτοκινητοβιομηχανίες στο Ter 
mini Imerese (Σικελία), το Cassino (Λάτιο), τη Rivaita  
και το Mirafiori (Πεδεμόντιο) 
FIAT Auto SpA 

Μονάδα παραγωγής καταλυτών στο εργοστάσιο της 
Venarla (Τορίνο) 
Guardini Silenzlamento Srl 

Εκσυγχρονισμός νέων αλυσσίδων παραγωγής σε μια 
μονάδα κατασκευής βεσπών και μοτοποδηλάτων στην 

Pontedera, κοντά στην Πίζα 
Piaggio Veicoli Europei SpA 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων παραγωγής 
θερμοσιφώνων και ηλεκτρικών ειδών για μπάνια στις 
Μάρκες 
Merloni Termosanltari SpA 

Μονάδα παραγωγής καυστήρων για οικιακούς λέβη
τες στο Legnano (Βένετο) 
RIello SpA 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός 4 μονάδων παραγωγής 
οικιακών συσκευών στην κεντρική και βόρεια χώρα 

Merloni Elettrodomestici SpA 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση μιας μονάδας παρα
γωγής ζυμαρικών στο Chieti (Αβρούζια) 

De Cecco SpA 

Κατασκευή ειδών ενδύσεως και κέντρο υπηρεσιών και 
προηγμένης επαγγελματικής κατάρτισης στη Villorba  

(Βένετο) 
Benetton SpA 

67,5 

16,8 •»-

25,3 •4»' 

14,0 • < 

16,8 

2,1 

4,0 • < 

6,7 

1Θ,6 

10,7 • 
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σε εκατομ. 
Ecu 

Μονάδα παραγωγής πανών για βρέφη επην Ortona  
(Αβρούζια) 
Artsana Sud SpA 16,8 • 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση μιας μονάδας πα
ραγωγής ταινιών από πολυπροπυλένιο στη Sessa Αυ-
runca (Καμπανία) 
Manu// F//m SpA 10,7 • 

Κατασκευή μονάδας παραγωγής συγκολλητικών 
ταινιών από πολυπροπυλένιο κοντά στην Caserta  
(Καμπανία) 
GTA Europe Sve 12,7 • 

Επιστημονικό πάρκο στη Μπολώνια 

Υπουργείο /Οανεπιστημίων και Επιστημονικής και Τε
χνολογικής Ερευνας 13,0 • < 

Κέντρο βιοτεχνολογικών ερευνών στη Γένοβα 
Υπουργείο Υγείας 3,8 • • 

Συνολικά δάνεια (906,3) 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και μεσαίου 
μεγέθους 

Mediocredito Centrale 216,3 

IMI 131,8 

B/VL 97,0 

Istituto Bancario San Paolo di Torino 71,7 

BIMER — Banca delTEmilia-Romagna per Finanziamenti 

σε εκατομ. 
Ecu 

a Med io e Lungo Te rmine 68,4 

Efibanca 42,7 

Banco di Napoli 42,1 

Federbanca 35,3 

Interbanca 33,6 

Mediocredito Lomba rdo 28,0 

Banco Am brosiano Ven eto 27,4 

Cariplo 16,2 
(ΕΔ) 10,7 

Mediocredito di Rom a 26,4 

Crediop 21,6 

Centrobanca 15,6 

Credito Rom agnolo 13,4 

Artigiancassa 8,1 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 

815,2 εκατομμύρια φιορίνια 379,7 

Ατομικά δάνεια (271,4) 

Σταθμός συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας στο Buggenum (Λιμβούργο) 
Demkoiec BV 38,1 4 

Κατασκευή μονάδας καύσης οικιακών απορριμμάτων 
στο Klundert (Noord-Brabant) 209,9 4 < 
NV Afvalverbranding Zuid Nederland (ΕΔ) 23,3 4 •* 

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και μεσαίου 
μεγέθους 

ABN-Amro Bank NV 

(108,3) 

50,0 

F/GG — Financieringsmaatschappij Industrieel Garan
tiefonds NV 58,3 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
279 025 εκατομμύρια εσκούδα 1 488,8 

• 4 • 4 

Ατομικά δάνεια (1 289,9) 

Ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος; 

— στο σύνολο της χώρας 66,1  
E.D.P. — Electricidade de Portugai, SA (ΕΔ) 86,4 

— στα διάφορα νησιά 
Empresa de Eiectricidade dos Açores, EP (E.D.A.) 11,7 

Επέκταση δύο θερμοηλεκτρικών σταθμών που λει
τουργούν με βαρύ πετρέλαιο, στο Sâo Miguel και στην 
Terceira, και νέος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στη 
νήσο Graciosa 
Empresa de Electricidade dos Açores, EP (E.D.A.) 20,1 

Παροχή πόσιμου νερού και δίκτυο συλλογής λυμάτων 
στα ανατολικά της Αλγκάβρης 24,9 
Πορτογαλική Δημοκρατία — Υπουργείο Οικονομικών (ΕΔ) 8,1 

Επέκταση του δικτύου παροχής πόσιμου νερού στην 
περιοχή του μέσου ρου του Τάγου 
EPAL — Empresa Portuguesa das Aguas Livres SA 25,4 

Οδικά έργα: 

— στο εθνικό οδικό δίκτυο 
Junta Autònoma de Estradas 67,0 • t 

— στην ευρύτερη περιφέρεια της Αισσαβώνας 
Càmara Municipal de Lisboa 28,0 • 

Διαπλάτυνση του τμήματος Sacavém-Vila Franca de  
XIra του αυτοκινητόδρομου ΑΙ (Αισσαβώνα-Πόρτο) και 
κατασκευή των τμημάτων Cruz-Braga (A3) et Fama- 
licâo-Braga (A7) 
BRiSA — Auto-Estradas de Portugal SA 39,4 • 

Προέκταση του αυτοκινητόδρομου A2 μεταξύ Palmela  
και Marateca και κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου 
της Αισσαβώνας 124,6 • · 
BRISA — Auto-Estradas de Portugai SA (ΕΔ) 15,3 •· 

Νέος τερματικός σταθμός στο λιμένα της Σετούμπαλ 
Administraçâo dos Portos de Setùbal e Sesimbra 7,9 • · 

Οδικά, λιμενικά και αερολιμενικά έργα 
Αυτόνομη Περιφέρεια Αζορών 5,1 • 

Ενίσχυση του τηλεφωνικού δικτύου: 

— στις περιοχές Αισσαβώνας και Πόρτο 
Telefones de Lisboa e Porto, SA - TLP 73,1 • · 
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— στην υπόλοιττη χώρα 
Telecom Portugal, SA 

σε εκατομ. 
Ecu 

50.8 •· 

(ΕΔ) 76,2 • · 

σε εκατομ. 
Ecu 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και αποχετευ
τικά έργα σε διάφορες περιοχές: 

Κατασκευή μονάδας παραγωγής μονόχωρων οχημά
των στην Palmela (Σετούμπαλ) 
Autoeuropa Automóvels Lda 500,0 ι 

Κατασκευή μονάδας παραγωγής τμημάτων εμβόλων 
για κινητήρες αυτοκινήτων στη Cantanhede, κοντά 
στην Coìmbra 
Cofapeuropa SA 8,1 ι 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση μιας μονάδας πα
ραγωγής ραδιοφώνων για αυτοκίνητα στη Braga  
(βόρεια χώρα) 
ARP Auto Ràdio Portuguesa 9,7 

Εκσυγχρονισμός ενός τυπογραφείου φυλλαδίων και 
καρτών 

— ΜΒΟ Binder & Co Mlàquinas Gràficas Lda 3,9 

— COPRA — Componentes de Precisào Lda 7,3 

Κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή 
Penha Longa (Σίντρα) 
Caesar Park Hotel Portugal, SA 30,5 

Συνολικά δάνεια (198,9) 

Κατασκευή και εκμετάλλευση μικρών υδροηλεκτρικών 
σταθμών στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία 
ESSI — Espirilo Santo Sociedade de Investimentos SA 14,0 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και μεσαίου 
μεγέθους 

ΜΡΜΕ/ tnstituto de Apoio äs Pequenas e Méd/as 
Empresas e ao Investimento 59,3 

Banco Português de Investimento SA 55,9 

Banco de Fomento e Exterior SA 36,4 

Caixa Cerai de Depósitos 18,0 

CISF — Banco de Investimento SA 15,3 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

1 510,7 εκατομμύρια λίρες στερλίνες 1 929,1 

Ατομικά δάνεια (1 865,4) 

Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργεί με αέριο 
στο Brigg (Humberside) 
Regional Power Generators Ltd 

Σταθμός συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας στο Derwent (Ανατολικά Μίντλαντς) 
Derwent Cogeneration Ltd 

Αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου 
Dunbar και ΕΙΙοη, στο βρετανικό τομέα της Βόρειας 
Θάλασσας 
ELF Exploration UK pic 

Επέκταση και ενίσχυση του δικτύου διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος 
Yorkshire Electricity Group pic 

78,0 

78,0 • 

318,9 • 

25,6 
(EA) 12,8 

— ανατολικά και δυτικά Μίντλαντς 
Severn Trent Water Ltd 

— λεκάνη του Τάμεση  
Thames Water Utilities Ltd 

— ανατολική Αγγλία  
Anglian Water Services Ltd 

— βορειοδυτική Αγγλία  
North West Water Ltd 

— νοτιοδυτική Αγγλία  
Wessex Water Services Ltd 

— νοτιοανατολική Αγγλία  
Southern Water Services Ltd 

145,8 mt 

126,7 -i 

76,9 < 

64,1 

38,5 •* 

38,5 -t 

Κατασκευή γέφυρας-αυτοκινητόδρομου στις εκβολές 
του Σέβερν 
Severn River Crossing pic 68,5 

• · 
Κατασκευή γέφυρας μεταξύ της Σκωτίας και της νήσου 
Skye 
Skye Bridge Ltd 3,8 • 

Οδικά έργα: 

— Staffordshire County Council (ΕΔ) 40,4 • •* 

— Cieveland County Councii 

— Hampshire County Council 

— Dyfed County Council 

23,8 
(ΕΔ) 11,9 

(ΕΔ) 21,8 

15,4 

Επέκταση της γραμμής "Jubilee» του μετρό του Λον
δίνου 
Canary Wharf Ltd (ΕΔ) 192,3 

Επέκταση του εθνικού δικτύου τηλεπικοινωνιών και 
σύνδεση με την ηπειρωτική Ευρώττη μέσω υποθαλάσ
σιων καλωδίων 

Mercury Communication Ltd 

Οδικά έργα, έργα υδροδότησης και αποχέτευσης και 
διαμόρφωση βιομηχανικών ζωνών 

— Grampian Regional Council 

— Central Regional Council 

— Tayslde Regional Council 

— Fife Regional Council 

— Dumfries and Galloway Regional Council 

— Borders Regional Council 

— Lothian Regional Council 

151,8 •· 

51,4 

43,8 

37,6 

36,4 

17,3 
(ΕΔ) 8,3 

14,3 

(ΕΔ) 12,5 

• < 
m <  
m < 

• 4 
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σε εκατομ. 
Ecu 

Επέκταση εγκαταστάσεων παραγωγής φαρμακευτι
κών ουσιών στο Grimsby (Humberside) 
Ciba Geigy Chemicals Ltd 68,9 

Παραγωγή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στο Newton  
Aycliffe 
FUJITSU Microelectronics Ltd 41,3 

Συνολικά δάνεια (64,1) 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και μεσαίου 
μεγέθους 
Barclays Bank pic 84,1 

ΛΟΙΠΑ (') 

σε εκατομ. 
Ecu 

111,0 

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Δανίας και 
Νορβηγίας 
Statnett SF 

Παρακαμπτήριος του Klagenfurt, στον αυτοκινητό
δρομο Α2 που συνδέει τη βόρεια Ιταλία με την ανατο
λική Αυστρία 
Autobahn- und Sohnellstraßen-Flnanzierungs-Aktien-
geselischaft 

38,5 4 

72,5 · 

(') Χορηγήσεις εξομοιούμενες με χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων εκτός Κοινότητας ανήλθαν σε συνολικό ύψος 1 887,2 εκατομμυρίων, από τα οποία 225,7  
εκατομμύρια κατευθύνθηκαν στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη, 680,5 εκατομμύρια στις 
μεσογειακές χώρες, 882 εκατομμύρια στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 44 εκατομμύρια στη Λατινική Αμερική και 55 εκατομμύρια 
στην Ασία. 

Ορισμένα συνολικά δάνεια, καλούμενα «APEX», επανεκχωρούνται σε ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς, εγκεκριμένους από την ΕΤΕπ, για τη χρημα
τοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Τα δάνεια από ιδίους πόρους της Τράπεζας σημειώνονται με *. Τα δάνεια αυτά είναι σε μερικές περιπτώσεις επιδοτούμενα: στα κράτη ΑΚΕ, από τους 
πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, και σε ορισμένες μεσογειακές χώρες, από πόρους του προϋπολογισμού της Κοινότητας. 

Οι ενισχύσεις από πόρους προϋπολογισμού σημειώνονται με •. Οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται από την ΕΤΕπ με εντολή, εξ ονόματος, για λογα
ριασμό και με κίνδυνο της Κοινότητας και καταχωρούνται εκτός ισολογισμού, στο Ειδικό Τμήμα. 

ΑΦΡΙΚΗ 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 
σε εκατομ. Ecu  

44,0 
Εγκατάσταση γραμμής για τη μεταφορά ηλεκτρικού 
ρεύματος υψηλής τάσης από τη Νότια Αφρική στη 
Ζιμπάμπουε 
Zimbabwe Electricity Supply Authority (ZESA) 37,0 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 12,0 

Επισκευή σταθμού επεξεργασίας του νερού και κα
τασκευή ενός νέου σταθμού, καναλιών και φραγμάτων 
εκτροπής 
— Central Water Authority {CWA] 10,0 
— Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για τη Central Water  
Authority [CWA) 2,0 

Κατασκευή μονάδας παραγωγής πολυπροττυλένιου 
στη Χαράρα και εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας 
των αποβλήτων σε μια χαρτοβιομηχανία στην Kadoma  
Απόκτηση μετοχών της Art Corporation Ltd 

ΓΚΑΝΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 

ΜΑΛΑΟΥΙ 

7,0 • 

40,0 
Κατασκευή σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Takoradi  
Volta River Authority (VRA) 

Κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού της Kapichlra  
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για την Electrioity  
Supply Commission of Malawi (ESCOM) 

40,0 II

IS,0 

15,0 • 

ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ 

Κατασκευή εργοστασίου παραγωγής κουφωμάτων 
και ξύλινων επικαλύψεων δαπέδων 
Δάνειο υπό αίρεση στη Banco lotta & Açores (Por 
tugal) για την Guinéense - Espanhoia de Madeiras, S.A. 

5,0 

Ενίσχυση της δυναμικότητας του λιμένα του Mindelo  
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για την Entreprise Na 
tionale de l'Administration des Ports (ENAPOR) 

Κατασκευή μιας νέας ψηφιακής σύνδεσης μέσω μι
κροκυμάτων μεταξύ της πρωτεύουσας, Μπισσάου, και 
της πόλης Gabu, στην ανατολική χώρα 
Δάνειο υπό αίρεση στη Sooiété Guinée — Télécom 

5,0 • 

5,0 

2,5 • 

1,5 • 

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 14,4 

Επισκευή και ενίσχυση του αγωγού που συνδέει το 
δίκτυο διανομής νερού της Lobatse με το σταθμό 
καθαρισμού της Γκαμπορόνε 
Water Utilities Corporation 7,4 * 

Επέκταση των διασυνδέσεων των ηλεκτρικών δικτύων 
Botswana Power Corporation (BPC) 7,0 * 

Κατασκευή μονάδας παραγωγής δερμάτινων ειδών 
Δάνειο υπό αίρεση στη Banco Internacional da Guinée- 
Bissau, Sari, για την εταιρεία VANDA 

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ 

Επέκταση μιας μονάδας κατεργασίας ζάχαρης και των 
εγκαταστάσεών της αποθήκευσης και συσκευασίας 
Εξαρτημένο δάνειο στη Swaziland Sugar Assets Ltd  
και στη Swaziland Sugar Assooiation 

1,0 • 

4,5 

4,5 • 
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ΝΙΓΗΡΙΑ 3,6 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση, με ίδια κε
φάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια, επενδύσεων μικρο
μεσαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων του παραγωγικού 
τομέα 
Δάνειο υπό αίρεση στη Ventures & Trust Limited (V&T) 

Συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου 4 εταιρειών 
παραγωγής φοινικέλαιου 
Δάνειο υπό αίρεση στη SOCFÌN Consultant Services S.A. 

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 

ΚΕΝΥΑ 

— Άμεση συμμετοχή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, στο κεφάλαιο του PREFUND 

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 

2,5 • 

1,1 • 

3,3 

Αξιοποίηση κοιτάσματος γραφίτη στην Ancuabe  
(βόρεια χώρα) 
Δάνεια υπό αίρεση: 
— στο Δημόσιο για την Companhia de Desenvolvimento 
Mineiro Sari 
— στην Grafties de Ancuaba Sari 

0,4 • 
2,9 • 

3,3 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση συμμετοχών 
στο κεφάλαιο επιχειρήσεων υπό ανασυγκρότηση 
— Δάνειο υπό αίρεση στο Project Pehabiiitation Fund  
Ltd (PREFUND) 3,0 • 

0,3 • 

2,2 

Ενίσχυση του δυναμικού παραγωγής προϊόντων από 
πλαστική ύλη 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για τη Société des  
Plastiques du Faso (FASOPLAST) 2,2 • 

1,4 

Μελέτη σκοπιμότητας με στόχο την οργάνωση της 
βιομηχανικής εξόρυξης κοβαλτίου στο Kasese  
Δάνειο υπό αίρεση στην Kasese Cobalt Co Ltd 1,4 • 

1,3 

Συμμετοχή στο κεφάλαιο μικρομεσαίων παραγωγικών 
επιχειρήσεων 
Δάνεια υπό αίρεση στις: 
— Commonwealth Development Corporation 1,1 • 
— Société de Promotion et de Participation pour la 
Coopération Economique (Proparco) 0,2 • 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 0,6 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση συμμετοχών 
στο κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους το
μείς της βιομηχανίας, της αγροτοβιομηχανίας, του του
ρισμού, των μεταφορών και των υπηρεσιών 
Δάνειο υπό αίρεση στη SENÌNVEST 0,6 • 

Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών και τουριστικών 
επιχειρήσεων 
— Trafalgar Development Bank (TDB) 
— Δάνειο υπό αίρεση στην Trafalgar Development Bank 
(TDB) 

ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ 

5,0 * 

3,0 ο 

10,0 

Κατασκευή εγκαταστάσεων συλλογής, επεξεργασίας 
και διάθεσης λυμάτων κατά μήκος των νότιων ακτών 
Δημόσιο για την Barbados Water Authority 

ΓΟΥΙΑΝΑ 

10,0 * 

5,0 

Αποκατάσταση μιας μονάδας εκμετάλευσης βωξίτη 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για τη Linden Mining  
Enterprise Limited (LINMINE) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ-ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ 

5,0 • 

3,0 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση συμμετοχών 
στο κεφάλαιο μικρομεσαίων βιομηχανικών, αγροτο
βιομηχανικών και τουριστικών επιχειρήσεων 
Δάνειο υπό αίρεση στην Caribbean Financial Services  
Corporation (CFSC) 

ΜΠΕΛΙΖΕ 

3,0 • 

0,3 

Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την εκμετάλλευση 
ενός χρυσωρυχείου 
Δάνειο υπό αίρεση στη Development Finance Corpo
ration για την Ashland Gold Mines of Belize Ltd 0,3 • 

ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 

ΠΑΠΟΥΑΣΙΑ - ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ 

σε εκατομ. Ecu  

12,0 

Επέκταση και βελτίωση των δικτύων μεταφοράς 
ηλεκτρικού ρεύματος 
Δημόσιο για την Electricity Commission of Papua New  
Guinea 12,0 

ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 2,0 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, της αγρο-
τοβιομηχανίας, του τουρισμού και των μεταφορών 
Δάνειο υπό αίρεση στη Development Bank of Solomon  
Islands (DBSi) 

ΤΟΓΚΑ 

2,0 • 

2,0 

Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, της αγρο-
τοβιομηχανίας, του τουρισμού, των μεταφορών και 
των παραγωγικών υποδομών 
— Tonga Development Bank (TDB) 
— Δάνειο υπό αίρεση στην Tonga Development Bank 

1,0 * 
1,0 • 

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 

ΤΖΑΜΑΪΚΑ 

σε εκατομ. Ecu  

17,0 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων μετα
φοράς ηλεκτρικού ρεύματος 
Δημόσιο για την Jamaica Public Service Company (JPS) 9,0 

ΤΟΥΒΑΛΟΥ 0,5 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στον μεταποιητικό, αγροτοβιομηχανικό 
και τουριστικό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών 
Δάνειο υπό αίρεση στη Development Bank of Tuvalu 
(DBT) 0,5 

97 



YXE 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 
σε εκατομ. Ecu  

10,0 

Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, της 
αγροτοβιομηχανίας, της ενέργειας, της αλιείας, του 
τουρισμού και των παραγωγικών υποδομών 
— Société de Crédit et de Développemertt de i'Océa-
nie (SOCREDO) 
— Δάνειο υπό αίρεση στη SOCREDO 

ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ 

5,0 
5,0 

8,0 

Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, της 
αλιείας, των ορυχείων, του τουρισμού και των πα
ραγωγικών υποδομών 
— Banque Calédonienne d'investissement (SCI) 
— Δάνειο υπό αίρεση στη Banque Calédonienne d'In
vestissement (BCI) 

ΝΗΣΟΙ ΤΕΡΚΣ KAI ΚΑΪΚΟΣ 

4,0 * 

4,0 • 

0,15 

Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη δημιουργία ενός 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο 0,15 • 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΑΛΓΕΡΙΑ 

σε εκατομ. Ecu  

280,0 

Αγωγός αερίου Αλγερία-Ισπανία: τμήμα που συνδέει 
τα κοιτάσματα του Massi R'Mel με τα σύνορα Αλγερίας-
Μαρόκου 
Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τη Banque Algérienne 
de Développement 

Κατασκευή φράγματος στο Hammam Boughrara, 120  
χλμ. ανατολικώς του Οράν, για τις ανάγκες της πόλης 
σε πόσιμο νερό και νερό για τη βιομηχανία 
Δημόσιο εκπροσωπούμενο από την Banque Algé 
rienne de Développement 

Τμήμα Lakhdaria-Bouira του αυτοκινητόδρομου ανα-
τολής-δύσης (1η φάση) 
Δημόσιο εκπροσωπούμενο από την Banque Algé
rienne de Développement 

ΜΑΡΟΚΟ 

200,0 * 

βΟ,Ο * 

20,0 * 

110,0 

Ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου υψηλής και μέσης 
τάσης 
Office National de l'Electricité 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
μικρής και μεσαίας κλίμακας που συμβάλλουν στην 
αγροτική ανάπτυξη 
Caisse Nationale de Crédit Agrìcole 

ΤΥΝΗΣΙΑ 

60,0 . 

50,0 • 

95,0 

Κατασκευή του φράγματος της Zoultina, στο Oued 
Barbara, για σκοπούς άρδευσης και υδροδότησης 
Δημόσιο 60,0 * 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
τουριστικών επιχειρήσεων 
Banque nationale de Développement Touristique 35,0 * 

ΛΙΒΑΝΟΣ 71,0 

Ανοικοδόμηση και επισκευή του ηλεκτρικού δικτύου 
χαμηλής και μέσης τάσης 
Δημόσιο 45,0 * 

Επισκευή εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης 
Δημόσιο 16,0 * 

Επισκευή των εγκαταστάσεων του εμπορικού λιμένα 
της Βυρηττού 
Δημόσιο 10,0 * 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 42,5 

Κατασκευή ενός τυπογραφικού εργαστηρίου στην 
περιφέρεια του Καΐρου 
ΑΙ Abram Establishment 

Αξιοποίηση και εκμετάλλευση μιας φυτοκομικής 
μονάδας για την παραγωγή φρούτων και λαχανικών 
στην περιοχή της Nubarija, 60 χλμ. νοτίως της Αλε
ξάνδρειας 
— Les Jardins du Nil Agricultural Company 
— Δάνειο υπό αίρεση στην El Bustan Agricultural In 
vestment Company για τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο 
της εταιρείας Les Jardins du Nil Agricultural Company 

ΙΣΡΑΗΛ 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση επενδυτικών 
σχεδίων που συμβάλλουν στην προστασία του πε
ριβάλλοντος 
Industrial Development Bank of Israël 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ 

Ενίσχυση δύο υδραυλικών έργων στην κοιλάδα του 
Ιορδάνη 
Δημόσιο 

ΜΑΛΤΑ 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δια
χείριση και την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας 
και των ελιγμών προσέγγισης των αεροσκαφών στο 
διεθνή αερολιμένα της Luga  
Δημόσιο 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΠΟΛΩΝΙΑ 

35,0 * 

6,0 * 

1,5 • 

40,0 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
μικρού και μεσαίου μεγέθους στους τομείς της βιο
μηχανίας και του τουρισμού 
Industrial Development Bank of Israël 30,0 * 

10,0 * 

29,0 

Ενίσχυση των δικτύων εσωτερικών και διεθνών τηλε
πικοινωνιών 
Δημόσιο 20,0 * 

9,0 * 

13,0 

Επέκταση δικτύων συλλογής και σταθμών επεξερ
γασίας υγρών αποβλήτων 
Δημόσιο 7,0 * 

6,0 * 

σε εκατομ. Ecu  

263,0 

Επισκευή και εκσυγχρονισμός του πολωνικού τμήμα
τος της σιδηροδρομικής γραμμής Βαρσοβία-Βερολίνο 
Σιδηρόδρομοι του Πολωνικού Κράτους (Ρ.Κ.Ρ.) 200,0 * 

Συνολικό δάνειο στην Πολωνική Τράττεζα Αναπτύξεως 
για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων στους τομείς της 
βιομηχανίας, του τουρισμού και των υπηρεσιών 50,0 • 

Δάσωση 17 000 εκταρίων πρώην γεωργικής γης 
Δημοκρατία της Πολωνίας 13,0 * 

-Ο-
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ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 165,0 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 81,0 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση εγκαταστάσεων πα
ραγωγής αυτοκινήτων στο Mlada Boloslav 
Skoda, automobilova a.s. 100,0 * 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση του τηλεφωνικού 
δικτύου 
SPT — Telekom 65,0 * 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 119,0 

Επισκευή των οδικών αξόνων που συνδέουν το Βου
κουρέστι με τις γειτονικές χώρες και με τις κύριες 
πόλεις της χώρας 
Ρουμανική Δημοκρατία 

Συνολικό δάνειο APEX στο Δημόσιο, μέσω του Υπουρ
γείου Οικονομικών, για τη χρηματοδότηση επενδύσε
ων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, του 
τουρισμού και των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 
επενδύσεων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και 
την προστασία του περιβάλλοντος 

Επισκευή και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων 
ελέγχου και ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας 
Ρουμανική Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών για 
τη Romatsa R.A. 

ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Βελτίωση του ηλεκτρικού δικτύου και μελέτη σκο
πιμότητας σχετικά με τη διασύνδεσή του με το 
ευρωπαϊκό δίκτυο 
Magyar Villamos Muvek Reszvenytarsasag (Ουγγρικές  
επιχειρήσεις ηλεκτρισμού) 

65,0 

30,0 * 

24,0 * 

110,0 

Επέκταση υπόγειας δεξαμενής αποθήκευσης αερίου 
40 χλμ. βορείως της Μπρατισλάβα 
Pozagaz, a.s. 55,0 * 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση του τηλεφωνικού 
δικτύου 
Slovenske Telekomunikacie 45,0 * 

Επισκευή οδοστρωμάτων και βελτίωση του οδικού 
δικτύου 
Σλοβακική Δημοκρατία 10,0 * 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 92,0 

Κατασκευή και επισκευή διαφόρων οδών διαμετακο
μιστικής κυκλοφορίας και παράκαμψη της αστικής πε
ριοχής βορείως της Βουδαπέστης 
Δημοκρατία της Ουγγαρίας 72,0 * 

20,0 * 

Επισκευή και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων 
ελέγχου και ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας 
Δημοκρατία της Βουλγαρίας 30,0 • 

Συνολικό δάνειο APEX στην Εθνική Τράπεζα της 
Βουλγαρίας για τη χρηματοδότηση επενδύσεων επι
χειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρι
σμού και των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 
επενδύσεων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και 
την προστασία του περιβάλλοντος 

Επισκευή μεγάλων οδικών αξόνων διαμετακομιστικής 
κυκλοφορίας 
Δημοκρατία της Βουλγαρίας 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

30,0 * 

21,0 * 

47,0 

Επισκευή και εκσυγχρονισμός των κύριων τμημάτων 
του σλοβενικού σιδηροδρομικού δικτύου 
Slovenske Zeleznice 

ΕΣΘΟΝΙΑ 

47,0 * 

5,0 

Συνολικό δάνειο μέσω της Κεντρικής Τράπεζας της 
Εσθονίας για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων στους 
τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και των υπηρε
σιών 5,0 * 

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 

σε εκατομ. Ecu  

44,0 

Κατασκευή ενός φράγματος και ενός υδροηλεκτρικού 
σταθμού ανατολικώς της πρωτεύουσας και τοποθέ
τηση γραμμών υψηλής τάσης με σκοπό τη σύνδεση 
με τα δίκτυα της Νικαράγουα και του Παναμά 
tnstìtuto Costarricense de Electricidad 44,0 

ΑΣΙΑ 
ΙΝΔΙΑ 

σε εκατομ. Ecu  

55,0 

Κατασκευή συστήματος ελέγχου και διαχείρισης του 
δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος στη νότια 
Ινδία 
Power Grid Cor poration of India 55,0 
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Πίνακας A: Ύψος των χρηματοδοτικών συμβάσεων που υπογράφηκαν κατά την περίοδο 1959-1993 
(σε εκστομ. Ecu) 

Στο εσωτερικό της Κοιλότητας Έξω από την Κοινότητα 

Έτη Σύνολο Σύνολο 
Δάνεια από 

ιδίους πόρους 
Δάνεια με εντολή 

και εγγυήσεις 
Δάνεια από 

πόρους του ΝΚΜ Σύνολο 
Δάνεια από 

ιδίους πόρους 
Πράξεις από πόρους 

προϋπολογισμού 

1959/1972 2 839,9 2 453,4 2 344,1 109,3 — 386,5 155,7 230,8 
1973/1980 14 547,9 12 553,0 11 946,2 132,1 474,7 1 994,9 1 381,5 613,4 
1981 3 838,9 3 352,3 2 539,3 282,1 530,9 486,6 396,4 90,2 
1982 4 694,6 4 243,0 3 452,6 — 790,4 451,6 410,2 41,4 
1983 5 946,1 5 466,1 4 168,3 97,6 1 200,2 480,0 427,2 52,8 
1984 6 902,6 6 194,4 5 012,8 — 1 181,6 708,2 620,7 87,5 
1985 7 117,9 6 458,3 5 574,5 — 883,8 659,6 584,3 75,3 
1986 7 556,1 7 071,1 6 678,1 — 393,0 485,0 381,8 103,2 
1987 7 848,6 7 450,3 7 003,4 — 446,9 398,3 188,8 209,5 
1988 10 180,0 9 479,8 8 938,3 185,0 356,5 700,2 520,1 180,1 
1989 12 246,0 11 634,2 11 555,9 78,3 611,8 485,9 125,9 
1990 13 338,9 12 626,0 12 549,9 52 5 23,6 712,9 669,0 43,9 
1991 15 393,3 14 477,3 14 438,1 — 39,2 916,0 781,5 134,5 
1992 17 032,5 16 139,7 16 066,0 73,7 892,8 764,3 128,5 
1993 19611,3 17 724,1 17 672,6 51,5 1 887,2 1 807,4 79,8 
Σύνολο 149 094,8 137 323,1 129 940,2 983,8 6 399,1 11 771,6 9 574,8 2 196,8 

Πίνακας Β: Ύψος των χρηματοδοτικών συμβάσεων που υπογράφηκαν κατά τις περιόδους 1989-1993 και 1959-1993 

1989-1993 1959-1993 

Σύνολο 
Από ιδίους 
πόρους (ή 

Από άλλους 
πόρους Σύνολο 

Από ιδίους 
πόρους (ή 

Από άλλους 
πόρους 

Χώρες μέλη 72 601,4 72 460,3 141,1 137 323,1 130 924,0 6 399,1 
Βέλγιο 
Δανία  
Γερμανία . . . . 
EUàç  
Ισπανία  
Γ αλλία  
Ιρλανδία  
Ιταλία  
Λουξεμδούργο . .  
Κάτω Χώρες . , .  
Πορτογαλία , . , 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Λοιπές (') 

1 181,3 
3 215,5 
6 780,6 
1 703,3 

12 851,9 
9 222,4 
1 333,1 

18 749,7 
83,1 

1 275,2 
5 271,7 
9 971,9 

961,7 

1 157,7 
3 215,5 
6 780,6 
1 703,3 

12 812,7 
9 222,4 
1 333,1 

18 704,0 
83,1 

1 272,0 
5 271,7 
9 942,6 

961,7 

23.6 

39,2 

45.7 

3,2 

29,4 

2 013,4 
6 059,5 
9 652,8 
4 143,4 

14 987,0 
18 594,9 
4 418,4 

46 884,0 
128,4 

1 821,1 
6 412,3 

20 543,9 

1 989,8 
5 513,7 
9 652,8 
3 837,3 

14 743,0 
17 344,9 
3 994,4 

43 797,2 
128,4 

1 817,9 
6 372,4 

20 068,1 

23,6 
545,8 

306,1 
244,0 

1 250,0 
424,0 

3 086,7 

3,2 
39,8 

475,8 

ΑΚΕ-ΥΧΕ 1 289,6 820,0 469,6 3 835,5 2 421,6 1 413,9 
Μεσόγειος 1 930,1 1 887,1 43,0 6 135,2 5 352,2 782,9 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 1 702,0 1 702,0 — 1 702,0 1 702,0 — 

Ασία και Λατινική Αμερική 99,0 99,0 — 99,0 99,0 — 

Σύνολο 77 622,1 76 968,4 653,7 149 094,8 140 498,8 8 596,0 

Τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι το τέλος 1985 και εκείνα που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα μέχρι το τέλος 1980 καταχωρούνται στις 
χορηγήσεις έκτος Κοινότητας. ^ ^ 

(') Χορηγήσεις εξομοιούμενες με χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας (6λ. σημείωση 5δ. σελ. 118). 

(ή Συμπεριλαμβανομένων των δανείων που χορηγήθηκαν ύστερα από εντολή και των εγγυήσεων, 
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Πίνακας Γ : Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά την ττερίοδο 1989-1993 
(ατομικά δάνεια και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

Κατανομή κατά χώρα και στόχο (σε εκοτομ. Ecu) 

Βιομηχανικοί στόχοι 

Κοινοτική Περιβάλλον 
Περιφερειακή υποδομή και Ενεργειακοί Διεθνής 

ανάπτυξη επικοινωνιών πλαίσιο ζωής στόχοι ανταγωνιστικότητα 

Βέλγιο 274,4 378,1 48,6 126,8 — 
Δανία 1 878,3 1 946,6 184,1 885,6 28,5 
Γερμανία 3 791,9 1 175,6 2 527,5 535,0 412,3 
Ελλάς 1 463,7 399,0 403,4 388,8 — 
Ισπανία 10 759,8 6 062,8 2 522,0 1 601,1 1 177,3 
faUia 5 858,5 2 557,8 1 005,7 192,6 979,5 
Ιρλανδία 1 332,6 374,4 242,9 340,8 — 
Ιταλία 11 724,0 3 071,4 3 069,3 4 022,3 1 738,6 
Λουξεμβούργο 23,7 59,5 — — — 
Κάτω Χώρες 219,6 399,4 240,3 359,3 68,9 
Πορτογαλία 5 123,9 1 318,6 563,8 674,6 230,4 
Ηνωμένο Βασίλειο 4 677,9 1 657,5 3 924,5 2 414,7 736,8 
Λοιπές (ή — 664,4 — 297,3 

Σύνολο 47128,3 20 065,1 14 732,2 11 839,0 5 372,3 

Επειδή ορισμένες χρηματοδοτήσεις ανταποκρίνονται σε περισσότερους του ενός στόχους, τα επιμέρους σύνολα δεν μπορούν να αθροιστούν. 

(') Βλ. πίνακα Β, σημ. 1, σελ. 100. 

Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 

651.2 
246,9 
819.3 
184,7 
913,9 

1 844,1 
38,5 

3 959,9 

307,6 
491,3 
214,0 

9 671,2 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη: 47 128 

(σε εκατομ. Ecu) 

Κοινοτικές 
υποδομές: 20 065 

Βιομηχανικοί στόχοι: 
15 043 

Περιβάλλον και πλαίσιο 

ζωής: 14 732 

Ενεργειακοί στόχοι; 
11 839 

Và Ενέργεια 

J Μεταφορές 

J Τηλεπικοινωνίες 

«I Λοιπές υποδομές 

•ι Βιομηχανία, γεωργία, 
υπηρεσίες 

_| Επίγειες μεταφορές 

J Εναέριες μεταφορές 

Jl Τηλεπικοινωνίες 

J[ Λοιπές υποδομές 

3 Ανταγωνιστικότητα ® 
και ολοκλήρωση Ατμόσφαιρα 

των επιχειρήσεων S Απόβλητα 

• MME εκτός ενισχυάμενων περιοχών j Πολεοδομία 

S MME σε ενισχυόμενες περιοχές J Λοιπά έργα 

y Ορθολογική χρήση 
της ενέργειας 

• Αξιοποίηση των 
εγχώριων πόρων 

• Διαφοροποίηση 
των εισαγωγών 

Πίνακας Δ: Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά την ττερίοδο 1989-1993 
(ατομικά δάνεια και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

Κατανομή κατά χώρα και τομέα 

Σύνολο 

Βέλγιο 1 166,6 
Δανία 3 231,9 
Γερμανία 6 393,6 
Ελλάς 1 465,0 
Ισπανία 12 893,3 
Γαλλία 8 436,6 
Ιρλανδία 1 332,6 
Ιταλία 18 340,1 
Λουξεμβούργο 83,1 
Κάτω Χώρες 1 190,7 
Πορτογαλία 5 123,9 
Ηνωμένο Βασίλειο 9 885,0 
Λοιπές C) 961,7 

Σύνολο 70 484,1 

(ή Βλ. πίνακα Β, σημ. 1, σελ. 100. 

Ατομικά 
δάνεια 

Πιστώσεις 
από συνολικά 

δάνεια 

515,3 
2 936,2 
3 215,2 
1 196,3 

11 666,1 
5 137,5 
1 294,1 

13 432,5 
83,1 

876,1 
4 556,0 
9 647,5 

961,7 

55 517,7 

651,3 
295,7 

3 178,4 
268.7 

1 227,2 
3 299,1 

38,5 
4 907,6 

314,6 
567.8 
217,5 

14 966,4 

Έργα υποδομής 

Μεταφορές 
Τηλεπικοι

νωνίες 
Περιβάλλον 

και λοιπά 

378,2 
1 483,7 

853,4 
623.4 

4911,9 
4 543,6 

321.5 
986,7 

404,5 
1 487,1 
1 743,4 

72,5 

17 810,0 

472,4 
638,4 

50,8 
2 434,8 

34.4 
199,8 

3 212,6 
59.5 

813,3 
427,0 
592,0 

8 935,0 

10,4 
138,6 

1 688,0 
175.0 

1 761,9 
489,5 
297.1 

1 794,1 

237,3 
133,9 

3 226,9 

9 952,8 

(σε εκατομ. Ecu) 

Βιομηχανία 
Υπηρεσίες 

Ενέργεια Γ εωργία 

126,8 
859.2 
506,8 
415,8 

1 225,9 
168.8 
381.9 

4 685,4 

126,1 
828,0 

2401,2 
297.3 

651.2 
278,0 

2 707,0 
199,9 

2 558,8 
3 200,3 

132.3 
7 661,3 

23,7 
422,8 

1 861,5 
2 066,4 

12 023,0 21763,3 
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Πίνακας E: Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1993 
(ατομικά δάνεια και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

Κατανομή κατά τομέα (ποσά σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο 
Ατομικά 

δάνεια Πιστώσεις από συνολικά δάνεια 

Ποσό % ΕΤΕπ Σύνολο ΕΤΕπ ΝΚΜ 
Ενέργεια και υποδομές  12 555,9 74,8 11 634,3 921,7 921,7 — 
Ενέργεια  . . 2 576,2 15,4 2 476,5 99,7 99,7 
Παραγωγή  . . 873,5 5,2 850,9 22,6 22,6 — 
Κλασσικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  . . 176.3 1,1 176,3 — — — 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  . . 10,5 0,1 3,4 7,1 7,1 — 
Γεωθερμική ενέργεια  . . 27,4 0,2 27,4 — — — 
Σταθμοί παραγωγής θερμότητας  . . 181,7 1,1 170,0 11.7 11,7 — 
Εκμετάλλευση υδρογονανθράκων  . . 438,6 2,6 436,3 2,3 2,3 — 
Στερεά καύσιμα  . . 39,0 0,2 37,5 1.5 1.5 — 
Μεταφορά, αποθήκευση, επανεπεξεργασία  959,6 5,7 957,0 2,6 2,6 — 
Ηλεκτρική ενέργεια  376,0 2,2 376,0 — — — 
Φυσικό αέριο και πετρέλαιο .... 557,2 3,3 554,6 2.6 2,6 — 
Πυρηνικά καύσιμα  26,4 0,2 26,4 — — — 
Διανομή  743,1 4,4 668,6 74,5 74,5 — 
Ηλεκτρική ενέργεια  412,9 2,5 405,9 7,0 7.0 — 
Φυσικό αέριο  279,5 1,7 222,5 57,0 57,0 — 
Θερμότητα  50,7 0,3 40,2 10,5 10,5 — 
Μεταφορές  5 073,9 30,2 4 902,7 171,2 171,2 
Σιδηροδρομικές  959,3 5,7 956,5 2,8 2,8 — 
Οδικές  2 774,7 16,5 2 703,2 71,5 71,5 — 
Θαλάσσιες  97,7 0,6 81,6 16.1 16,1 — 
Αστικές  774,0 4,6 703,0 71,0 71,0 — 
Εναέριες  432,9 2,6 428,0 4,9 4,9 — 
Συνδυασμένες και λοιπά έργα  35,3 0,2 30,4 4,9 4,9 — 
Τηλεπικοινωνίες  2 094,2 12,5 2 094,2 
Κλασσικά δίκτυα  1 927,3 11,5 1 927,3 — — 
Δορυφόροι και σταθμοί  15,1 0,1 15,1 — 
Διεθνή καλώδια  151,8 0,9 151,8 — 
Υδραυλικές υποδομές, στερεά απόβλητα . . . . 2 214,3 13,2 1 674,8 539.5 539,5 
Παροχή πόσιμου νερού  171,6 1,0 60,5 111,1 111,1 
Επεξεργασία λυμάτων  479,2 2,9 249,8 229,4 229,4 
Ύδρευση και αποχέτευση  797,3 4,8 686,5 110,8 110,8 
Επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων . 400,9 2,4 326,7 74,2 74,2 
Προγράμματα με πολλαπλούς στόχους . . 365,3 2,2 351,3 14,0 14,0 — 
Αστικές υποδομές  49,2 0,3 17,7 31,5 31,5 
Πολεοδομική ανάπλαση  40,2 0,2 17,7 22,5 22,5 
Δημόσια και διοικητικά κτίρια .... 2,0 — 2,0 2,0 
Σύνθετα πολεοδομικά προγράμματα  7,0 — 7,0 7,0 — 
Διάφορα έργα υποδομής  548,2 3,3 468,4 79,8 79,8 _ 
Σύνθετα έργα υποδομής  548,2 3,3 468,4 79,8 79,8 — 
Βιομηχανία, υπηρεσίες, γεωργία  4 223,5 25,2 2 491,8 1 731,7 1 705,9 25,8 
Βιομηχανία 
Εξορυκτική  

Βασικές μεταλλουργικές  
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . 
Μεταφορικών μέσων  
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού. . , 
Χημικές  
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη . 
Υαλου και κεραμικής  
Οικοδομικών υλικών  
Ξύλου  
Ειδών διατροφής  
Υφαντικών ειδών και δέρματος  
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων . , 
Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες . . .  
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού . , , 

Υττηρεσίες  

Τουρισμός, αναψυχή, υγεία  
Έρευνα και ανάπτυξη  

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και οργανισμούς 
Ανάκτηση και ανακύκλωση αποβλήτων . .  
Κέντρα κατάρτισης και εκπαίδευσης ....  
Χονδρικό εμπόριο  

Γεωργία, αλιεία, δασοκομία  

3 765,2 
11,6 
30,9 

241,6 
1 827,4 

174.0 
502,6 
111,6 
35,4 

188.4 
71,6 

216,2 
78.1 

211.1 
23,4 
41,3 

455.5 
175,1 
16,9 

227,5 
15.2 
1,0 

19,8 

2,9 

22,4 
0,1 
0,2 
1,4 

10,9 
1,0 
3.0 
0,7 
0,2 
1.1 
0,4 
1,3 
0,5 
1.3 
0,1 
0,2 

2,7 
1,0 
0,1 
1.4 
0,1 

0,1 

2 436,6 

1 787,2 
63,8 

361,4 
33,2 

77,8 
13.5 
10.6 
10.7 
78,4 

55,2 
38,5 
16,7 

1 328,6 
11,6 
30,9 

241,6 
40.2 

110,2 
141.2 
78,4 
35,4 

110,6 
58.1 

205.6 
67,4 

132.7 
23,4 
41.3 

400.3 
136,6 

0,2 
227,5 

15.2 
1,0 

19,8 

2,9 

1 309,6 
11,5 
30,9 

239,9 
40,0 

109,3 
140,9 
77.4 
34,9 

110,5 
58.0 

198.2 
66,2 

131.3 
19.5 
41.1 

393.5 
132.6 

0,2 
225.7 

15.2 

19,8 

2,9 

19,0 
0,1 

1.7 
0,2 
0,9 
0,3 
1,0 
0,5 
0,1 
0,1 
7,4 
1,2 
1,4 
3,9 
0,2 

6.8 
4,0 

1,8 

1,0 

Γενικό σύνολο 16 779,4 100,0 14 126,0 2 653,4 2 627,6 25,8 
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Πίνακας ΣΤ: Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά την περίοδο 1989-1993 
(ατομικά δάνεια και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

Κατανομή κατά τομέα (ποσά σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο 
Ατομικά 

δάνεια Πιστώσεις από συνολικά δάνειο 

Ποσό % ΕΤΕπ + ΝΚΜ Σύνολο ΕΤΕπ ΝΚΜ 

Ενέργεια και υποδομές  48 720,8 69,1 44 754,6 3 966,2 3 966,2 — 

Ενέργεια  
Παραγωγή  
Κλασσικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί.... 
Πυρηνικοί σταθμοί  
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  
Γεωθερμική και εναλλακτικές πηγές ενέργειας 
Σταθμοί παραγωγής θερμότητας  
Εκμετάλλευση υδρογονανθράκων  
Στερεά καύσιμα  
Μεταφορά, αποθήκευση, επανεπεξεργασία . 
Ηλεκτρική ενέργεια  
Φυσικό αέριο και πετρέλαιο  
Πυρηνικά καύσιμα  
Διανομή  
Ηλεκτρική ενέργεια  
Φυσικό αέριο  
Θερμότητα  

Μεταφορές  
Σιδηροδρομικές  
Οδικές  
Θαλάσσιες  
Αστικές  
Εναέριες  
Συνδυασμένες και λοιπά έργα  

Τηλεπικοινωνίες 
Κλασσικά δiκπJα 
Εξειδικευμένα 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 διοικητικά κτίρια  
Σύνθετα πολεοδομικά έργα  

Διάφορα έργα υποδομής  
Σύνθετα έργα υποδομής  
Γεωργική και δασική ανάπτυξη  

Βιομηχανία, υπηρεσίες, γεωργία . 

Βιομηχανία  
Εξορυκτική  
Βασικές μεταλλουργικές  
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . 
Μεταφορικών μέσων  
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . 
Χημικές  
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη 
Υάλου και κεραμικής  
Οικοδομικών υλικών  
Ξύλου  
Ειδών διατροφής  
Υφαντικών ειδών και δέρματος ...  
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων 
Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες .  
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού 

Υπηρεσίες 
Τουρισμός, αναψυχή, υγεία  
Έρευνα και ανάπτυξη  
Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και οργανισμούς 
Ανάκτηση και ανακύκλωση αποβλήτων . . 
Κέντρα κατάρτισης και εκπαίδευσης  
Προηγμένες υπηρεσίες πληροφόρησης . . .  
Χονδρικό εμπόριο  

Γεωργία, αλιεία, δασοκομία 

12 023,0 
5 710,8 
1620,4 

640,5 
31,6 

557,8 
2 765,0 

95,5 
2 705,9 
1 061,5 
1370,7 

273,7 
3 606,3 
2076,7 
1 392,4 

137,1 
17 810,0 
4 179,9 
7 246,1 

591,7 
2 409,9 
3 180,4 

202,0 
8 935,0 
7 410,7 

235,7 
798,7 
490,0 

17,1 
8,1 
2.3 

0,9 

0,8 
3.9 
0.1 
3.8 
1,5 
1.9 
0,4 
5,1 
2,9 
2.0 
0.2 

25,3 
5,9 

10,3 
0,8 
3.4 
4.5 
0,3 

12,7 
10,5 
0,3 
1.1 
0,7 

11 535,5 
5 553,9 
1592.3 

544.5 
30,6 

535.6 
2 758,3 

92,6 
2 697,2 
1058,6 
1364,8 

273.7 
3 284,4 
2044,5 
1 144,5 

95,5 
16 563,7 

4118,3 
6 607,7 

541,1 
1 949,0 
3 160,3 

187,3 
8 935,0 
7 410,7 

235,7 
798,7 
490,0 

487,5 
156,9 
28.1 

96,0 
1.0 

22.2 
6.7 
2,9 
8.8 
2,8 
6,0 

321.8 
32.3 

247.9 
41,6 

1246,3 
61,6 

638,4 
50,6 

460,9 
20,2 
14,6 

487,5 
156,9 
28.1 

96,0 
1,0 

22.2 
6.7 
2.9 
8.8 
2,8 
6,0 

321.8 
32.3 

247.9 
41,6 

1 246,3 
61,6 

638,4 
50,6 

460,9 
20,2 
14,6 

Γενικό σύνολο 

7 829,7 11,1 6025,7 1804,0 1804,0 — 
570,7 0,8 306,1 264,7 264,7 — 

2 323,4 3,3 1 287,9 1 035,5 1 035,5 — 
3141,8 4,5 2 953,2 188,7 188,7 — 

990,4 1,4 780,2 210,2 210,2 — 
803,3 1,1 698,5 104,9 104,9 — 
386,1 0,5 306,9 79,2 79,2 — 
145,9 0,2 121,5 24,3 24,3 — 
198,0 0,3 177,8 20,2 20,2 — 
14,5 7,5 6,9 6,9 — 
27,8 — 27,8 27,8 — 

1 737,0 2,5 1 387,8 349,2 349,2 — 
1 624,5 2,3 1 277,6 347,0 347,0 — 

112,4 0,2 110,2 2.2 2,2 — 

21 763,3 30,9 10 763,0 11 000,3 10 581,9 418,3 

18 621,3 26,4 9 923,0 8 698,3 8 341,0 357,3 
96,7 0,1 — 96,7 92,6 4,1 

248,0 0,4 37,0 211,0 207,7 3,3 
1 842,7 2,6 156,1 1 686,6 1 619,5 67,1 
5 231,1 7,4 4 983,2 248,0 232,5 15,4 
1 284,5 1,8 740,9 543,7 523,0 20,6 
2 717,8 3,9 2144,4 573,4 561,0 12,4 

681,4 1,0 165,0 516,4 492,1 24,3 
408,7 0,6 124,6 284,1 261,0 23,1 
728,0 1,0 159,1 568,9 557,5 11,4 
568,0 0,8 94,5 473,5 443,8 29,7 

1776,8 2,5 359,0 1 417,8 1 371,2 46,6 
628,1 0,9 22,4 605,7 581,1 24,6 

1 811,4 2,6 927,4 884,0 836,3 47,7 
176,8 0,3 9,5 167,2 149,6 17,6 
421,2 0,6 — 421,2 412,0 9,2 

3 015,8 4,3 837,0 2178,8 2119,8 59,0 
1 140,1 1,6 331,0 809,2 802,4 6.7 

146,3 0,2 132,4 13,9 13,9 — 
1 164,9 1,7 44,4 1 120,5 1 073,4 47,1 

80,4 0,1 — 80,4 76,8 3,6 
81,9 0,1 79,2 2,8 1.5 1,3 

250,0 0,4 250,0 — — — 
152,0 0,2 152,0 151,7 0,3 

126,2 0,2 3,1 123,2 121,1 2,0 

70 484,1 100,0 55 517,7 14 966,4 14 548,1 418,3 
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Πίνακας Ζ: Χρηματοδοτήσεις ττεριφερειακοΰ ενδιαφέροντος κατά το 1993 και κατά την περίοδο 1989-1993 

(ατομικά δάνεια και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) (σε εκατομ. Ecu) 

Χώρα 

1993 1989-1993 

Χώρα 
Περιφερειακή 

ανάπτυξη 

Περιοχές 
κοινοτικών 

δράσεων 

Περιοχές 
τον 

στόχου 1 
Περιφερειακή 

ανάπτυξη 

Περιοχές 
κοινοτικών 

δράσεων 

Περιοχές 
του 

στόχου 1 

Βέλγιο  . , 76,2 73,4 — 274,4 244,6 — 
Δανία  667,7 443,7 — 1 878,3 1 120,2 — 
Γ ερμανία  1 508,5 1 403,0 1201,7 3 791,8 3 215,5 2 302,9 Ελλάς  492,4 492,4 492,4 1 463,5 1 463,5 1 463,5 
Ισπανία  3 831,9 3 831,9 2 167,8 10 760,0 10 509,8 6 425,0 
Γ αλλία  1 135,7 904,1 91,6 5 858,5 4 645,8 187,4 
Ιρλανδία  407,2 407,2 407,2 1 332,6 1 332,6 1 332,6 
Ιταλία  2 084,7 2 056,6 1 549,5 11 723,9 11 465,5 8 053,5 
Λουξεμβούργο  — — — 23,7 23,7 — 
Κάτω Χώρες  15,3 14,7 — 219,7 157,7 — 
Πορτογαλία  1 317,9 1 317,9 1 317,9 5 123,8 5 123,8 5 123,8 
Ηνωμένο Βασίλειο  . . 924,7 716,8 — 4 678,1 4157,4 156,5 

Σύνολο 12 462,2 11 661,7 7 228,1 47128,3 43 460,1 25 045,2 

Πίνακας Η: Παρουσίαση των χρηματοδοτήσεων κατά περιφέρεια (το 1993 και κατά την περίοδο 1989-1993) 

(ατομικά δάνεια και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται η κατανομή των χρηματοδοτήσεων κατά περιφέρεια (NUTS 1 ή 2, ανάλογα με τη χώρα). Τα ατομικά 
δάνεια που αφορούν περισσότερες της μιας περιφέρειες έχουν κατά το δυνατόν αναλυθεί. 
Εκτιμήσεις EÜROSTAT 1991 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ανά κάτοικο εκφρασμένου σε σταθερή αγοραστική δύναμη (ΕΚ = 100).  
Πληθυσμός 1990 σε χιλιάδες κατοίκους, 

(ποσά σε εκατομ. Ecu) 

Bruxelles-Brussel 
Viaams Gewest . .  
Région wallonne . .  
Πολυπεριφερειακές 

Δανία 

Hovedstadsreglonen 
0st for Storebœlt 
Vest for Storebœlt .  
Πολυπεριφερειακές 

1993 1989-1993 

ΑΕγχΠ/κατ. Πληθυσμός Σύνολο 
Ατομικά 

δάνεια 

Πιστώσεις 
από 

συνολικά 
δάνεια Σύνολο 

Ατομικά 
δάνεια 

Πιστώσεις 
από 

συνολικά 
δάνεια 

Βέλγιο  108 9 967 465,3 346,6 118,7 1 166,6 515,3 651,3 

Γερμανία  

Hamburg 
Bremen 
Hessen  
Baden-Württemberg . . 
Bayern  
Nordrheln-Westfalen . . 
Saarland  
Niedersachsen  
Rheinland-Pfalz . . . .  
Schleswig-Holstein . . . 
Berlin * 
Brandenburg * , . . .  
Sachsen-Anhalt * . . .  
Mecklenburg-Vorpommern 
Sachsen *   
Thüringen * 
Πολυπεριφερειακές . . 

171 
109 
87 

962 
5 754 
3 251 

111 5 140 

1 720 
587 

2 833 

106 

209 
159 
149 
130 
127 
115 
112 
108 
104 
102 
95 
36 
35 
33 
33 
30 

63 232 

1641 
679 

5 718 
9 729 

11 337 
17248 
1 071 
7342 
3 735 
2 615 
2 118 
2 600 
3 000 
2 000 
4 900 
2 700 

68,2 
114,3 
17,5 

265,2 

891,6 

195.4 
375.3 
155.5 
165.4 

1 956,0 

39.0 
8.1 

132,6 
37.8 
70.1 

223,0 
13.9 

186.2 
9.2 

32,1 
7,8 

62,3 
371,6 
150.3 
386.5 
225.6 

55,0 
26,4 

265,2 

13,2 
87,9 
17,5 

843,2 48,4 

187.2 
372.3 
118.3 
165.4 

8,2 
3.0 

37,2 

1102,9 853,1 

30,3 8,7 
— 8,1 

118,7 13,9 
— 37,8 

52,4 17,7 
82,6 140,4 
8,9 5,0 
— 186,2 
— 9,2 
— 32,1 
— 7,8 
5,1 57,2 

257,2 114,4 
87,2 63,1 

297,2 89,3 
163,4 62,2 

130,3 
570.8 
111,6 
353.9 

3231,9 

717,1 
751,9 

1 114,5 
648,4 

6 393,6 

141,7 
48,0 

279.0 
396.2 
635.7 

1 587,0 
105.1 
524,4 
74,2 

102.8 
65,8 

211,4 
458.7 
211.3 
925,0 
480.4 
146.8 

93,5 
67,9 

353,9 

2 936,2 

666,9 
731,1 
889,8 
648,4 

36,8 
502,9 
111,6 

295,7 

50,2 
20,8 

224,7 

3215,2 3 178,4 

107,5 34,2 
— 48,0 

205,2 73,8 
146,8 249,4 
487,7 148,0 
451,2 1 135,8 
22,3 82,8 
48,6 475,8 

— 74,2 
17,9 84,9 
41,3 24,5 
85,4 126,0 

286,1 172,6 
105,7 105,6 
707,6 217,4 
355,1 125,3 
146,8 — 

. Εκτιμήσεις τον αντίστοιχου πληθυσμού, μη περιλαμβανόμενες στο σύνολο της χώρας. 
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Πίνακας Η: Π αρουσίαση των χρηματοδοτήσεων κατά -περιφέρεια (το 1993 και κατά την περίοδο 1989-1993) (συνέχεια) 

(ατομικά δάνεια και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) (ποσά σε εκατομ. Ecu) 

1993 

Πιστώσεις 
από 

1989-1993 

Πιστώσεις 
από 

Ατομικά συνολικά Ατομικά συνολικά 
ΑΕγχΠ/κατ. Πληθυσμός Σύνολο δάνεια δάνεια Σύνολο δάνεια δάνεια 

Ελλάς  ... 49 10 123 492,4 466,2 26,2 1 465,0 1 196,3 268,7 

Αττική  ... 55 3 477 127,5 123,2 4.3 399,8 353,3 46,5 
Κεντρική Ελλάς  ... 48 2 382 133,3 124,1 9,2 425,1 338,8 86,3 
Βόρεια Ελλάς . 46 3 286 51,7 45,4 6,3 229,7 167,9 61,8 
Νησιά  . . . 44 978 43,7 37,2 6,5 151,6 91,3 60,3 
Πολυπεριφερειακές  . . . — — 136,3 136,3 — 258,9 245,0 13,9 

Ισπανία  ... 80 38 959 3 924,7 3 835,7 89,0 12 893,3 11 666,1 1 227,2 

Baléares 106 682 150,9 150,9 — 225,2 214,6 10,6 
Navarra  100 521 83,2 83,1 0,1 225,3 210,6 14,7 
Madrid . too 4 878 449,0 444,3 4,7 1 856,5 1 732,5 124,0 
Cataluna 98 6 008 569,0 566,9 2,1 2227,0 2 083,9 143,1 
Pais Vasco 92 2 129 377,9 377,5 0,4 680,6 632,3 48,3 

Aragon  89 1213 16,5 11,4 5,1 116,8 82,5 34,3 

La Rioja  ... 87 260 11,8 11,8 — 45,3 38,3 7,0 

Comunidad Valenciana . . 80 3 787 409,0 402,1 6,9 1 111,8 985,7 126,1 

Canarias  ... 79 1485 16,1 13,4 2,7 179,4 145,2 34,2 

Cantabria . ... 77 527 95,3 94,8 0,5 240,8 228,7 12,1 

Murala  76 1027 134,1 132,5 1,6 394,8 342,2 52,6 

Asturias  75 1 126 170,2 170,1 0,1 319,5 300,7 18,8 

Castiiia-Leòn  ... 70 2 626 111,0 92,7 18,3 550,2 406,0 144,2 

Castilla-La Mancha .... 66 1 714 323,8 310,5 13,3 891,3 807,0 84,3 

Andaluda  62 6 920 514,2 490,3 23,9 2 078,2 1 834,6 243,6 

Gallala  61 2 804 214,2 207,1 7,1 574,7 487,6 87,1 

Extremadura  52 1 1 28 278,7 276,3 2,4 390,6 348,1 42,5 

Πολυπεριφερειακές  ... — - — 785,6 785,6 — 

Γ αλλία  115 57 880 1 719,2 1 150,1 569,1 8 436,6 5 137,5 3 299,1 

Île-de-France  . . . 172 10 633 177,0 125,5 51,5 707,2 418,4 288,8 

Alsace  117 1 619 52,6 22,7 29,9 269,6 86,2 183,4 

Champagne-Ardenne  115 1 341 4,5 — 4,5 217,2 182,5 34,7 

Rhône-Alpes  113 5 338 270,7 210,6 60,1 1 168,0 793,1 374,9 

Haute-Normandie  112 1 731 56,8 41,3 15,5 189,8 135,8 54,0 

Franche-Comté  108 1092 22,8 7,5 15,3 79,0 15,5 63,5 

Centre  , .. . 106 2 363 16,4 2,3 14,1 86,7 16,4 70,3 

Aquitaine  106 2 787 78,1 — 78,1 283,5 50,8 232,7 

Provence-Côte d'Azur . . . 105 4 250 26,7 — 26,7 544,2 287,5 256,7 

Bourgogne  102 1 602 54,5 45,0 9,5 129,7 89,1 40,6 

Pays de la Loire  101 3 048 97,1 58,0 39,1 472,1 233,5 238,6 

Picardie  98 1804 91,7 79,6 12,1 248,5 203,8 44,7 

Basse-Normandie  98 1385 8,2 — 8,2 79,2 8,7 70,5 

MidI-Pyrénées  98 2 423 29,7 16,6 13,1 436,8 288,0 148,8 

Lorraine  96 2 293 54,9 29,3 25,6 248,4 36,4 212,0 

Auvergne  ... 95 1314 10,1 — 10,1 90,5 22,4 68,1 

Bretagne  ... 94 2 784 34,3 — 34,3 311,6 11.0 300,6 

Poltou-Charentes  93 1588 21,6 10,2 11,4 81,2 22,6 58,6 

Nord — Pas-de-Calais . . .. . .. 93 3 945 260,6 240,9 19,7 1 768,2 1533,8 234,4 

Limousin  90 719 0,7 — 0,7 35,3 — 35,3 

Languedoc-Roussillon . . . 88 2 113 70,8 — 70,8 218,9 28,7 190,2 

Corse  83 249 0,3 — 0,3 1,8 — 1,8 

DOM  .... 45 1460 91,3 72,6 18,7 186,3 90,5 95,8 

Πολυπεριφερειακές  ... — — 188,1 188,1 — 582,8 582,8 — 

Ιρλανδία  . .. 72 3 503 407,2 388,2 19,0 1 332,6 1 294,1 38,5 
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Πίνακας Η: Παρουσίαση των χρηματοδοτήσεων κατά ττεριφέρεια (το 1993 και κατά την ττερίοδο 

(ατομικά δάνεια και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

1989-1993) (συνέχεια^ 

(ποσά σε εκατομ, Ecu) 

1993 
Πιστώσεις 

από 

Lisboa e Vole do Tejo 
Norte 
Algorve 
Centro  
Alentejo 
Açores  
Madeira ....  
Πολυπεριφερειακές 

Ηνωμένο Βασίλειο . . 

South East 
East Anglia 
South West 
East Midlands 
Scotland 
North West 
West Midlands 
Yorkshire and Humberside 
North 
Wales 
Northern Ireland . . . . 
Πολυπεριφερειακές 

82 
54 
52 
42 
36 

3 305 
3 453 

338 
1 732 

550 
254 
271 

815,7 
96,8 
33,3 
12,1 
0,1 

37.7 
9,0 

313,2 

811,0 
87,6 
33,1 

8,1 

37,0 

313,2 

4,7 
9,2 
0,2 
4.0 
0,1 
0,7 
9,0 

1 969,1 
978,3 
109.8 
634,1 
362,5 
191.9 
28,9 

849,3 

57411 1 910,9 1 865,1 45,8 9 865,0 

117 
99 
94 
94 
94 
90 
89 
88 
86 
83 
74 

17 458 
2 059 
4 667 
4 019 
5 102 
6 389 
5 219 
4 952 
3 075 
2 881 
1589 

421.3 
36,7 
54,6 
145.5 
225.4 
69,3 
128.6 
186,8 
81.5 
90.6 

470.7 

413.3 
33.4 
46.8 
141.4 
225,4 
59.5 
123,9 
185,3 
81,5 
83.9 

470,7 

8.0 
3,3 
7,8 
4.1 

9,8 
4,7 
1,5 

6,7 

2 238,9 
167,2 
551.6 
352.7 

1 466,9 
804,9 
518.8 
645,4 
827,0 
766,8 
156,6 

9 647,5 

2 190,6 
157.3 
536,1 
328.7 

1 448,9 
768.8 
499.5 
633,8 
814.4 
744,7 
156.6 

1989-1993 
Πιστώσεις 

οπό 
Ατομικά συνολικά Ατομικά συνολικά 

ΑΕγχΠ/κατ. Πληθυσμός Σύνολο δάνεια δάνεια Σύνολο δάνεια δάνεια 

Ιταλία  . . . . 106 57 663 3 270,3 2 455,7 814,6 18 340,1 13432,5 4 907,6 

Lombardia  . . . . 139 8 926 248,5 165,3 83,2 1 642,4 894,8 747,6 
Valle d'Aosta  . . . . 133 116 5,2 — 5.2 19,6 14,4 5,2 
Emilia-Romagna   132 3 925 231,8 118,4 113,4 1 262,3 742,3 520,0 
Trentino-Alto Adige . . 126 889 42,7 10,1 32,6 360,6 83,2 277,4 
Friuli-Venezia Giulia . . . 125 1202 19,6 8,4 11,2 421,8 344,8 77,0 
Piemonte  123 4 357 195,0 107,4 87,6 1 638,9 1 174,4 464,5 
Lazio  121 5 181 163,3 114,4 48,9 1 318,4 1 035,1 283,3 
Veneto  . .. . 120 4 392 126,7 67,0 59,7 917,3 513,2 404,1 
Liguria  , . . 120 1 723 39,8 14,7 25,1 381,9 274,9 107,0 
Toscana  . 113 3 562 148,9 73,8 75,1 884,9 539,7 345,2 
Marche . . , 108 1433 47,7 14,7 33,0 383,9 136,1 247,8 
Umbria . , 102 822 69,4 12,3 57,1 269,4 92,3 177,1 
Abruzzi  . . . 93 1269 214,4 151,5 62,9 1 015,1 762,2 252,9 
Molise . 81 336 48,3 47,1 1,2 231,4 195,8 35,6 
Sardegna  77 1 661 53,9 49,2 4,7 904,9 776,6 128,3 
Puglia  76 4 076 121,1 93,9 27,2 1 240,2 1 051,1 189,1 
Campania  73 5 831 224,9 178,6 46,3 1 398,0 1 084,3 313,7 
Sicilia  ,. 70 5 185 301,2 275,6 25,6 1 305,3 1 103,1 202,2 
Basilicata  67 624 409,9 397,7 12,2 920,0 837,2 82,8 
Calabria  . . . . 59 2 153 120,0 117,8 2,2 698,6 657,7 40,9 
Πολυπεριφερειακές ... . . . . — 437,8 437,8 1 125,3 1 119,3 6,0 

Λουξεμβούργο  . . 131 381 — — — 83,1 83,1 — 
Κάτω Χώρες  ... 104 14 947 313,0 271,4 41,6 1190,7 876,1 314,6 

West-Nederlond  ... 111 6 996 16,9 — 16,9 193,4 68,2 125,2 
Noord-Nederland  ... 106 1 596 4,2 — 4,2 32,2 — 32,2 
Zuid-Nederlond  100 3 306 285,4 271,4 14,0 500,3 424,9 75,4 
Oost-Nederland  ... 91 3 050 6,5 — 6,5 117,3 35,6 81,7 
Πολυπεριφερειακές . . . . ... — — 347,4 347,4 

Πορτογαλία  . 60 9 377 1 317,8 1 289,9 27.9 5 123,9 4 556,0 567.8 

1 806,6 
790,4 
97.8 

469,0 
345,0 
187,0 
10.9 

849,3 

162,5 
187,9 
12,0 

165,1 
17,5 
4,9 

18,0 

217,5 

48,3 
9,9 

15.5 
24,0 
18.0 
36.1 
19,3 
11.6 
12,6 
22,1 

Λοιπές  — 111,0 111,0 — 961,7 961,7 — 
Σύνολο  — — 16 779,4 14126,0 2 653,4 70 484,1 55 517,7 14 966,4 

- : Δεν διατίθενται στοιχεία. 
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Πίνακας Θ: Πιστώσεις που χορηγήθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά το 1993  
για επενδύσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους (*) 

Συνθετική παρουσίαση (ποσά σε εκοτομ. Ecu) 

Σύνολο Από ιδίους πόρους Από πόρους του ΝΚΜ 

Αριθμός Ποσό Αριθμός Ποσό Αριθμός Ποσό 

Σύνολο πιστώσεων 1993 (*) . .. 6 094 2 653,4 6 023 2 627,6 71 25,8 

Περιφερειακή ανάπτυξη  3 696 1 744,9 3 696 1 744,9 — — 
Έργα υποδομής  593 691,0 593 691,0 — — 
Βιομηχανία, γεωργία, υπηρεσίες . . . 3103 1 053,9 3103 1 053,9 — — 
Ενεργειακοί στόχοι  44 117,2 44 117,2 — — 
MME εκτός ενισχυόμενων περιοχών . 2189 600,9 2118 575,1 71 25,8 
Περιβάλλον  616 761,0 616 761,0 

Επειδή ορισμένες πιστώσεις ανταποκρίνονται σε περισσότερους του ενός στόχους, τα επιμέρους σύνολα δεν μπορούν να αθροιστούν. 

Πίνακας I: Π ιστώσεις που χορηγήθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά το 1993 (*) 

Κατανομή κατά περιφέρεια και στόχο (ποσά σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο 
Περιφερειακή 

ανάπτυξη 
Εκτός ενισχυόμενων 

περιοχών 

Περιφέρεια Αριθμός Ποσό 
Έργα 

υποδομής Βιομηχανία 

Από 
ιδίους 

πόρους 

Από 
πόρους 

του ΝΚΜ Ενέργεια Περιβάλλον 

Βέλγιο  177 118,7 0,1 49,8 68,9 — — — 

Vlaams Gewest  86 87,9 39,1 48,9 — — — 
Région Wallonne  77 17,6 0,1 10,7 6,8 — — — 
Bruxelles-Brussel  14 13,2 — 13,2 

~ 

Δανία 197 48,4 — 8,8 22,5 — 4,8 12,2 

Vest for Storebaelt . . . . 131 37,2 8,4 17,1 — 4,8 7,0 

Hovedstadsregionen . . . . 
0st for Storebœlt  

55 
11 

8,2 
3,0 0,5 

5,1 
0,4 

3,2 
2,1 

Γ ερμανία  363 853,1 366.6 277,0 44,6 — 38.1 566,9 

Niedersachsen  
Nordrhein-Westfalen . . . 
Sachsen-Anhalt  
Sachsen  
Mecklenburg-Vorpommern . 
Thüringen  
Brandenburg  
Baden-Württemberg . . ,  
Schleswig-Holstein . , 
Bayern  
Hessen  
Rheinland-Pfalz ... 
Hamburg  
Bremen  
Berlin  
Saarland  

81 
72 
31 
46 
24 
21 
26 
21 
8 

12 
3 
6 
3 
3 
5 
1 

186,2 
140,4 
114,4 
89,3 
63.1 
62.2 
57,2 
37.8 
32,1 
17,7 
13.9 

9,2 
8.7 
8,1 
7.8 
5,0 

132,6 
36,7 
29,3 
6,5 

54.2 
39.3 
24,3 

32,1 

2,4 

7,1 
2,1 

7,6 
16,4 
85,1 
82,8 

8,9 
22.8 
32.9 

5,3 

3.5 
0,9 
5.6 
5,0 

10,9 

23,7 

0,3 
8,8 
1,0 

10,3 

17,6 

10,2 

173,0 
114,3 

62.5 
28.6 
35,2 
48.7 
25.4 
14,2 
25,0 
15.5 

5,2 
8,2 
5,1 

6,0 

107 



Πίνακας I: Πιστώσεις ττου χορηγήθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά το 1993 (*) (συνέχεια) 

Κατανομή κατά περιφέρεια και στόχο (ποσό σε εκατομ. Ecu) 

Περιφέρεια 

Σύνολο 
Περιφερειακή 

ανάπτυξη 
Εκτός ενισχυόμενων 

περιοχών 

Ενέργεια Περιβάλλον Περιφέρεια Αριθμός Ποσό 
Έργα 

υποδομής Βιομηχανία 

Από 
ιδίους 

πόρους 

Από 
πόρους 

του ΝΚΜ Ενέργεια Περιβάλλον 

Ελλάς 25 26,2 3,7 22,5 — — — — 

Κεντρική Ελλάς  7 9,2 — 9,2 — 
Νησιά  5 6,5 3,7 2,7 — — — 
Βόρεια Ελλάς '. . 8 6,3 — 6,3 — — — 
Αττική  5 4,3 — 4,3 — — — — 

Ισπανία 169 89,1 65,5 10,0 9,3 4,3 — — 

Andalucia 39 23,9 21,7 1,5 0,8 
Castina Leon  20 18,3 17,8 0,4 — 0,2 
Casti ila-La Mancha  18 13,3 10,4 2,6 — 0,3 
Gallcla  8 7,1 6,6 0,5 — 
Comunidad Valenclana . , . . 22 6,9 2,6 3,6 — 0,7 
Aragón  2 5,1 1,8 — 3,2 — 
Madrid  20 4,7 — — 4,3 0,4 
Canarias  5 2,7 2,7 0,1 
Extremadura  5 2,4 2,0 0,1 0,2 _ 
Cataluna  16 2,1 — — 1,7 0,4 
Murcia  6 1,6 — 0,3 1,3 
Cantab ria   2 0,5 — 0,5 _ 
Pais Vasco  4 0,4 — 0,4 _ 
Asturias  1 0,1 — 0,1 __ _ 
Navarra  1 0,1 0.1 — — 

Γ αλλία  3 458 569,1 247.3 163,4 131,5 — 1,5 145,3 

Aquitaine  
Languedoc-Roussillon  
Rhône-Alpes . . . .  
Ile-de-France . . . .  
Pays de la Loire , , 
Bretagne  
Alsace  
Provence-Côte d'Azur 
Lorraine  
Nord - Pas-de-Calais 
Martinique  
Haute-Normandie . .  
Franche-Comté . . . 
Centre  
Midi-Pyrénées , . . . 
Picardie  
Poitou-Charentes . . 
Auvergne  
Bourgogne  
Basse-Normandie . .  
Champagne-Ardenne . 
Limousin  
Corse  

175 
105 
466 
489 
169 
243 
246 
247 
205 
242 
51 
92 
88 
101 
93 
112 
63 
53 
70 
66 
64 
14 
4 

78,1 
70.8 
60,1 
51.5 
39,1 
34,3 
29.9 
26,7 
25.6 
19.7 
18,7 
15,5 
15.3 
14,1 
13,1 
12,1 
11.4 
10,1 
9,5 
8.2 
4,5 
0,7 
0,3 

68,1 
63,9 
11,7 

26,1 
22,6 
2,1 
4.5 

12,1 
3.6 
5.0 
0,8 
1,8 
0,5 
6.1 
0,8 
7,0 
7,5 
1.2 
1.3 
0,5 

10.0 
6,9 
13,2 

11,5 
11,7 
8,7 

22,2 
13.5 
16.1 
13.6 
6,0 
3.7 
0,6 
7.0 
4.8 
4,4 
1,3 
1,7 
2,2 
3.1 
0,7 
0,3 

25,8 
47,6 
1,5 

17,4 

5,5 
9.0 
10,3 

6,2 

0,5 
5.1 
1,9 
0,6 

1,5 

8,7 
7.4 

21.0 
3,9 

26.1 
11,5 
3.3 
4.5 
12,3 
3.6 
5.0 
3,9 
2.6 
3.1 
6,1 
1,1 
5.4 
8,3 
2.7 
4,1 
0,8 

Ιρλανδία 19,0 19,0 
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Πίνακας I: Πιστώσεις που χορηγήθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά το 1993 (*) (συνέχεια) 

Κατανομή κατά περιφέρεια και στόχο (ποσά σε εκαταμ. Ecu) 

Περιφερειακή Εκτός ενισχυόμενων 
Σύνολο ανάπτυξη περιοχών 

Από Από 
Εργα ιδίους πόρους 

Περιφέρεια Αριθμός Ποσό υποδομής Βιομηχανία πόρους του ΝΚΜ Ενέργεια Περιβάλλον 

Ιταλία 1314 814,6 7,8 457,8 257,3 — 72,7 29,5 

Emilia-Romagna  134 113,4 — 51,4 49,6 — 8,6 3,7 
Piemonte  79 87,6 — 5,5 64,2 — 12,5 5,4 
Lombardia  110 83,2 — 3,0 50,1 — 22,8 7,3 
Tosoana  111 75,1 — 35,1 20,1 — 10,7 9,1 
Abruzzi  88 62,9 1,8 61,1 — — — — 
Veneto  106 59,7 — 1,7 55,3 — 0,3 2,4 
Umbria  90 57,1 — 57,1 — — — 1,6 
Lazio  61 48,9 — 43,2 3,6 — 2,1 — 
Campania  127 46,3 — 46,3 — — — -
Marche  53 33,0 — 33,0 — — — — 
Trentino-Alto Adige  52 32,6 — 31,2 — • — 1,4 — 
Puglia  99 27,2 — 27,2 — — — — 
Sicilia  53 25,6 2,2 23,4 — — 5,1 — 
Liguria  56 25,1 — 18,1 7,0 — — — 
Basilicata  25 12,2 — 12,2 — — — — 
Friuli-Venezia Giulia  12 11,2 3,8 — 7,5 — 3,8 — 
Valle d'Aosta  1 5,2 — — — — 5,2 — 
Sardegna  26 4,7 — 4,7 — — — — 
Calabria  23 2,2 — 2,2 — — — — 
Molise  8 1,2 — 1,2 — — — — 

Κάτω Χώρες  199 41,5 — 15,3 19,2 — — 7,0 

West-Nederland  81 16,9 8,4 6,8 — — 1.8 
Zuid-Nederland  48 14,0 — 1,4 9,6 — — 3,0 
Oost-Nederland  41 6,5 — 1,7 2,5 — — 2,3 
Noord-Nederland  29 4,2 — 3,9 0,4 — — — 

Πορτογαλία 102 28,0 0,1 27,9 — — — — 

Norte 43 9,2 0,1 9,1 — — — — 
Madeira  1 9,0 — 9,0 — — — — 
Lisboa e Vale do Tejo .... 27 4,7 — 4,7 — — — — 
Centro  25 4,0 — 4,0 — — — — 
Açores  1 0,7 — 0,7 — — — — 
Algarve  3 0,2 — 0,2 — — — — 
Alentejo  2 0,1 — 0,1 

Ηνωμένο Βασίλειο 82 45,9 — 2,4 21,9 21,5 — — 

North West  11 9,8 — 0,5 9,0 0,3 — — 
South East 11 8,0 — — 5.3 2,6 — — 
South West 3 7,8 — — 0,7 7,1 — — 
Wales  9 6,7 — 1,1 5,6 — — — 
West Midlands 8 4,7 — 0,6 0,1 4,0 — — 
East Midlands 20 4,1 — 0,1 0,8 3,1 — — 
East Anglia 13 3,3 - — — 3,3 — — 
Yorkshire and Humberslde 7 1,5 — 0,2 0,2 1,1 — 

Γενικό σύνολο 6 094 2 653,4 691,1 1 053,9 575,1 25,8 117,2 761,0 

Επειδή ορισμένες πιστώσεις ανταποκρίνονται σε περισσότερους του ενός στόχους, τα επιμέρους σύνολα δεν μπορούν να αθροιστούν. 
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Πίνακας Κ: Πιστώσεις ττου χορηγήθηκαν αττό εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά την περίοδο 1989-1993 
για επενδύσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους (*) 

Συνθετική παρουσίαση (ποσά σε εκοτομ. Ecu) 

Σύνολο Από ιδίους πόρους Από πόρους του ΝΚΜ 
Αριθμός Ποσό Αριθμός Ποσό Αριθμός Ποσό 

Σύνολο πιστώσεων 1989-1993 (*) 40 528 14 966,4 39 414 14 548,1 1114 418,3 

Περιφερειακή ανάπτυξη  25 601 9 320,0 25 601 9 320,0 
Έργα υποδομής  2 791 2 935,3 2 791 2935,3 — — 
Βιομηχανία, γεωργία, υπηρεσίες . . . 22810 6384,7 22810 6384,7 — — 
Ενεργειακοί στόχοι  376 664,0 376 664,0 — — 
Προηγμένη τεχνολογία  511 326,4 511 326,4 — — 
MME εκτός ενισχυόμενων περιοχών 13 366 3 671,4 12 252 3 253,1 1 114 418,3 
Περιβάλλον  1931 2 603,7 1931 2 603,7 — — 
Υποδομές κοινοτικού ενδιαφέροντος 39 31,5 39 31,5 — — 

(•) Επειδή ορισμένες πιστώσεις ανταποκρίνονται σε περισσότερους του ενός στόχους, τα επιμέρους σύνολα δεν μπορούν να αθροιστούν. 

Πίνακας Λ: Πιστώσεις που χορηγήθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά την περίοδο 1989-1993 (*) 

Κατανομή κατά περιφέρεια και στόχο (ποσά σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο 
Περιφερειακή 

ανάπτυξη 
Εκτός ενισχυόμενων 

περιοχών 

Από Από 
Περιφέρεια 

Εργα ιδίους πόρους Προηγμένη Κοινοτικές 
Περιφέρεια Αριθμός Ποσό υποδομής Βιομηχανία πόρους του ΝΚΜ τεχνολογία Ενέργεια Περιβάλλον υποδομές 

Βέλγιο  874 651,3 0,1 236,1 391,5 23,6 — — — — 

Vlaams Gewest 538 502,9 _ 155,5 329,4 18,1 
Région Wallone  284 111,6 0,1 80,6 27,4 3,5 — — — — 
Bmxelles-Brussel  52 36,8 — — 34,8 2,1 — — — — 

Δανία  864 295,7 7,9 94,8 121,3 31.1 — 4,8 37,7 4,8 

Vest vor Storebœlt . 611 224,7 _ 91,3 89,6 22,7 4,8 11,8 4,8 
Hovedstadsregionen . , , . 194 50,2 6,3 — 30,1 6,8 — — 13,4 — 
0st for Storebaelt 59 20,8 1,6 3,5 1,6 1,6 — — 12,5 — 

Γ ερμανία  2 625 3 178,4 1 004,8 901,3 220,6 — 58,4 147,3 2 013,3 — 

Nordrhein-Westfaien .... 694 1 135,8 327,6 108,3 88,3 4,6 23,8 860,7 
Niedersachsen  280 475,8 287,8 105,6 6,5 — 16,4 344,1 
Baden-Württemberg . . . , 576 249,4 0,1 2,2 64,3 — 53,8 12,9 130,0 
Sachsen  232 217,4 21,2 196,2 — — — — 60,3 
Sachsen-Anhalt  110 172,6 35,9 136,8 — — — 10,3 83,4 
Bayern  122 148,0 — 25,8 16,3 — — 14,8 101,1 
Brandenburg  110 126,0 42,1 83,9 — — — 10,2 51,2 
Thüringen  105 125,3 53,7 71,7 — — 74,5 _ 
Mecklenburg-Vorpommern 97 105,6 67,1 38,5 — — — 20,1 50,0 
Schleswig-Holstein . . , . 56 84,9 68,2 6,7 — — — 21,9 55,3 
Saarland  34 82,8 62,2 20,6 — — — 70,4 _ 
Rheinland-Pfalz .... 66 74,2 7,7 20,4 12,2 — 2,6 41,2 — 
Hessen  70 73,8 — 16,5 33,0 — — 38,3 
Bremen  22 48,0 28,4 19,6 — — — 14,4 18,5 
Hamburg 26 34,2 0,7 26,1 — — — — 20,9 
Berlin  25 24,5 2,1 22,4 — — — — 13,3 — 

Επειδή ορισμένες πιστώσεις ανταποκρίνονται σε περισσότερους του ενός στόχους, τα επιμέρους σύνολα δεν μπορούν να αθροιστούν. 

no 



Πίνακας Λ: Π ιστώσεις που χορηγήθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά την περίοδο 1989-1993 (*) (συνέχεια) 
Κατανομή κατά περιφέρεια και στόχο (ποσά σε εκστομ. Ecu) 

Περιφερειακή Εκτός ενισχυόμενων 
Σύνολο ανάπτυξη περιοχών 

Από Από 
Εργα ιδίους πόρους Προηγμένη Κοινοτικές 

Περιφέρεια Αριθμός Ποσό υποδομής Βιομηχανία πόρους του ΝΚΜ τεχνολογία Ενέργεια Περιβάλλον υποδομές 

EUâç 335 268,7 83,3 184,1 — 1,3 — 14,6 27,9 — 

Κεντρική Ελλάς 88 86,3 22,6 63,4 — 0,3 — 1,5 15,3 — 
Βόρεια Ελλάς 90 61,8 18,7 43,1 — — — 5,3 2,6 — 
Νησιά 94 60,3 35,1 25,2 — 0,1 — 6,4 9,9 — 
Αττική 61 46,5 7,0 38,6 — 0,9 — 1,4 — — 
Πολυπεριφερειακές 2 13,9 — 13,9 — — 

Ισπανία 2 764 1 227,2 311,0 596,3 244,8 72,9 — — 2,3 — 

Andalucia 457 243,6 66,9 161,5 1,7 13,5 — — — — 
Castilla-León 317 144,2 60,7 71,0 5,9 6,6 — — — — 
Cataluna 367 143,1 2,3 34,2 92,3 14,2 — — — — 
Comunidad Valenciana .... 343 126,1 21,1 97,1 2,5 5,3 — — — — 
Madrid 277 124,0 1,9 7,8 97,9 14,2 — — 2,1 — 
Galicia 114 87,1 67,3 17,6 0,1 2,1 — — — — 
Castilla-La Mancha 228 84,3 31,9 41,8 3,1 7,4 — — — — 
Murcia 110 52,6 11,0 36,6 1,5 3,4 — — 0,2 — 
Pais Vasco 101 48,3 0,8 41,1 6,0 0,5 — — — — 
Extremadura 123 42,5 23,1 19,1 - 0,3 - - - -
Aragòn 77 34,3 3,0 14,0 16,4 0,9 — — — — 
Canarias 78 34,2 8,2 24,2 — 1,7 — — — — 
Asturias 54 18,8 9,7 8,8 0,2 — — — — 
Navarra 44 14,7 1,9 0,9 10,5 1,4 — — 
Cantabria 33 12,1 1,0 10,8 — 0,3 — — — — 
Baléares 14 10,6 — 8,7 1,6 0,3 — — — 
La Rioja 27 7,0 0,2 1,0 5,0 0,8 — — — — 

Γαλλία 21037 3 299,1 1395,8 1 119,1 649,5 93,7 1,1 2,8 257,6 10,6 

Rhône-Aipes 2 948 374,9 151,3 75,3 113,9 14,6 0,3 - 37,6 0,6 
Bretagne 1 468 300,6 130,4 165,4 — 4,9 — — 21,7 -
îie-de-France 3 311 288,8 — — 264,1 17,8 0,5 1,0 5,1 0,4 
Provence-Côte d'Azur .... 1 409 256,7 138,8 113,2 2,0 2,6 — 5,8 0,2 
Pays de la Loire 1 135 238,6 115,3 104,3 14,2 4,8 - - 33,6 0,4 
Nord - Pas-de-Calais .... 1 122 234,4 126,0 106,4 — 2,0 — — 4,4 3,4 
Aquitaine 868 232,7 169,2 61,6 - 1,9 0,3 — 16,2 0,6 
Lorraine 1 290 212,0 77,1 127,3 0,5 7,1 - - 35,2 1,3 
Languedoc-Roussillon .... 495 190,2 147,9 41,9 — 0,4 8,1 0,7 
Alsace 1 348 183,4 13,8 82,4 82,9 2,7 — — 19,8 — 
Midi-Pyrénées 683 148,8 98,0 50,2 - 0,7 - - 9,8 0,2 
Basse-Normandie 505 70,5 37,8 17,0 10,2 2,7 4,4 
Centre 736 70,3 1,2 6,4 47,4 12,4 - 0,3 3,7 0,8 
Auvergne 353 68,1 42,3 19,6 3,3 2,0 8,7 
Franche-Comté 530 63,5 9,5 14,0 35,0 4,3 11,0 
Poitou-Charentes 342 58,6 33,2 24,5 - 0,9 — 1,5 10,4 0,9 
Haute-Normandie 558 54,0 3,1 18,7 26,0 3,1 3,9 
Picardie 529 44,7 7,8 11,7 24,3 0,7 - - 2,5 -
Martinique 121 42,3 16,6 25,4 — 0,3 — — 5,0 — 
Bourgogne 453 40,6 6,6 11,4 18,9 1,9 — - 7,8 0,6 
Réunion 113 39,9 31,2 8,7 - - - - - -
Limousin 177 35,3 24,4 10,8 - 0,2 - - 2,2 -
Champagne-Ardenne 479 34,7 1,0 21,3 7,0 5,1 — 0,8 0,5 
Guadeioupe 27 8,8 8,6 0,2 
Guyane 7 4,8 4,8 0,1 
Corse 30 1,8 -1.3-0,5 - - - -

(·) Επειδή ορισμένες πιστώσεις ανταποκρίνονται σε περισσότερους του ενός στόχους, τα επιμέρους σύνολα δεν μπορούν να αθροιστούν σωρευτικά. 
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Πίνακας Λ: Πιστώσεις που χορηγήθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά την περίοδο 1989-1993 {*) (συνέχεια) 

Περιφέρεια 

Ιρλανδία 

Κατανομή κατά περιφέρεια και στόχο 

Αριθμός 

59 

Περιφερειακή 
Σύνολα ανάπτυξη 

Έργα 
Ποσό υποδομής Βιομηχανία 

38,5 — 38,5 

Εκτός ενισχυόμενων 
περιοχών 

Από 
ιδίους 

Από 
πόρους Προηγμένη 

(ποσά σε εκατομ. Ecu) 

Κοινοτικές 
πόρους του ΝΚΜ τεχνολογία Ενέργεια Περιβάλλον υποδομές 

Ιταλία 9 158 4 907,6 61,2 2 518,3 1 392,6 106,4 266,9 480,0 241,7 16,1 

Lombardia  758 747,6 _ 5,6 409,0 39,9 101,8 124,8 104,7 
Emilia-Romagna  582 520,0 — 60,4 301,4 13,2 35,0 73,9 39,1 
Piemonte  414 464,5 — 5,5 261,4 12,3 76,8 84,2 33,8 
Veneto  570 404,1 4,9 42,2 244,4 28,9 18,8 38,2 19,0 16,1 
Tosoana  555 345,2 — 171,3 116,4 10,0 14,9 33,6 27,4 
Campania  987 313,7 2,0 311,7 — — — 1,9 
Lazio  312 283,3 4,3 242,4 10,0 0,4 7,3 17,6 5,7 
Trentino-Alto Adige  481 277,4 5,1 264,1 — — — 13,3 
Abruzzi  474 252,9 2,6 250,3 — — — 0,8 
Marche . , , , 540 247,8 1,7 242,2 0,3 — 5,0 5,2 
Sicilia  796 202,2 10,4 191,8 — — — 16,3 6,2 
Puglia  954 189,1 13,1 176,0 — — — 13.1 
Umbria  295 177,1 1,3 171,0 2,7 — 7,3 10,4 2,3 
Sardegna  569 128,3 — 128,3 — — — __ 
Liguria  226 107,0 4,5 57,9 32,4 1,8 14,9 
Basilicata  231 82,8 0,3 82,5 — — 0,3 _ 
Friuli-Venezia Giulia  147 77,0 4,4 45,1 14,6 — — 14,0 3,4 
Calabria  190 40,9 6,7 34,3 — — — 6,7 
Molise  71 35,6 — 35,6 — — — _ 
Πολυπεριφερειακές βόρεια χώρα 2 5,6 — — — — — 5,6 
Valle d'Aosta , 1 5,2 — — — — 5,2 
Πολυπεριφερειακές Mezzogiorno 3 0,4 — 0,4 — — — — — 

Κάτω Χώρες 

West-Nederland ,  
Oost-Nederland . 
Zuid-Nederland . 
Noord-Nederland 

532 314,6 

223 
127 
120 

62 

125,2 
81,7 
75,4 
32,2 

— 102,2 

— 29,2 
— 33,7 
— 13,0 
— 26,4 

205,3 — 

94,3 — 
45,8 -
59,5 -
5,8 

7,0 

1,8 
2,3 
3,0 

Πορτογαλία 1922 567,8 71,2 4%,6 — — — 14,5 12,7 — 

Centre 587 165,1 15,8 149,2 _ _ 4,8 0,2 
Norte 668 187,9 29,0 158,9 — 9,7 _ 
Lisboa e Vaie do Tejo . , 492 162,5 19,0 143,5 0,1 12,4 _ 
Alentejo  98 17,5 1,3 16,1 _ 
Aigarve  46 12,0 2,7 9,3 _ 
Madeira , , , 11 18,0 — 18,0 _ _ 
Açores  20 4,9 3,3 1,7 — — — — — — 

Ηνωμένο Βασίλειο 358 217,5 — 97,4 27,4 89,1 — — 3,5 — 

South East 86 48,3 5,3 42,9 
North West 46 36,1 — 23,1 11,3 1,7 _ 
East Midlands 52 24,0 — 10,7 0,8 12,5 _ 
Wales 31 22,1 — 16,5 5,6 _ 
West Midlands 37 19,3 — 9,7 0,1 9,5 _ _ 
Scotland 17 18,0 — 16,7 1,3 _ 
South West 21 15,5 — 1,7 0,9 12,8 _ 
North , , , 15 12,6 — 10,5 1,7 0,5 _ _ 
Yorkshire and Humberside , 25 11,6 — 8,6 0,2 2,8 _ 
East Angiia 28 9,9 — — — 6,4 — 3,5 

Γενικό σύνολο 40 528 14 966,4 2 935,3 6 384,7 3 253,1 418,3 326,4 664,0 2 603,7 31,5 

(*) Επειδή ορισμένες πιστώσεις ανταποκρίνονται σε περισσότερους του ενός στόχους, τα επιμέρους σύνολα δεν μπορούν να αθροιστούν. 
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Πίνακας M: Χορηγήσεις στα κράτη ΑΚΕ και στις ΥΧΕ κατά την περίοδο 1976-1993 

(Συμβάσεις του Λομέ) 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου (σε εκστομ. Ecu) 

Σύνολο Από ιδίους πόρους Από πόρους προϋπολογισμού 

Σύνολο 
Λομέ 

II + III \ομέ IV Σύνολο 
Λομέ 

I + II + III Λομέ I V Σύνολο 
Λομέ 

I + II + III Λομέ IV 

557,8 1 759,5 1 418,6 340,9 1108,6 891,7 216,9 
290,5 883,2 684,7 198,5 413,7 321,7 92,0 
132,5 433,0 303,0 130,0 6,6 4,1 2,5 

6,5 196,2 190,7 5,5 6,9 5,9 1,0 
20,0 57,0 37,0 20,0 41,3 41,3 — 
13,6 46,0 33,0 13,0 41,3 40,7 0,6 

— 15,0 15,0 — 34,8 34,8 — 
25,0 40,0 25,0 15,0 38,5 28,5 10,0 

— 20,7 20,7 — 17,1 17,1 — 
43,0 26,9 11,9 15,0 50,8 22,8 28,0 
5,2 8,0 8,0 — 33,5 28,3 5,2 
— 13,5 13,5 — 18,4 18,4 — 
— 16,0 16,0 — 15,2 15,2 — 
8,0 — — — 15,5 7,5 8,0 

10,0 — — — 40,3 30,3 10,0 
— 10,9 10,9 — 3,1 3,1 — 

10,4 — — — 18,8 8,4 10,4 
4,3 — — — 12,4 8,1 4,3 

12,0 — — — 19,3 7,3 12,0 
8,8 247,5 246,: 1,5 164,7 157,5 7,3 
1,5 129,8 128,3 1,5 6,0 6,0 — 
7,0 50,0 50,0 — 45,2 38,2 7,0 
— 28,1 28,1 — 29,8 29,8 — 
— 32,0 32,0 — 2,5 2,5 — 
— — — 20,6 20,6 — 
— — — — 17,7 17,7 — 
— — — — 17,7 17,7 — 
— — — — 15,1 15,1 — 
— 7,6 7,6 — 1,7 1,7 — 
— — — — 6,0 6,0 — 
0,3 — — — 2,4 2,1 0,3 

57,3 199,4 179,4 20,0 234,5 197,2 37,3 
25,3 186,9 166,9 20,0 16,3 11,0 5,3 
20,6 5,0 5,0 — 60,8 40,3 20,6 
6,0 — — — 50,0 44,0 6,0 
— — — — 38,7 38,7 — 
5,4 — — — 31,4 26,0 5,4 

— — — 25,2 25,2 — 
— 1,5 1,5 — 6,1 6,1 — 
— 6,0 6,0 — 0,5 0,5 — 
— — — 5,5 5,5 — 

187,3 415,4 308,5 106,9 258,7 178,3 50,4 
85,1 183,0 105,0 78,0 12,7 5,6 7,1 
10,0 42,0 42,0 — 39,9 29,9 10,0 
16.9 76,4 59,5 16,9 8,3 8,3 — 
29,8 32,5 32,5 — 60,7 30,9 29,8 
6,5 — — — 61,1 54,6 6,5 

17,1 56,5 44,5 12,0 12,1 7,0 5,1 
8,0 25,0 25,0 — 16,2 8,2 8,0 
6,4 — — — 21,4 15,0 6,4 

— — 12,6 12,6 — 
3,1 — — — 7,1 4,0 3,1 
2,0 — — — 4,2 2,2 2,0 
2,5 — — — 2,5 — 2,5 

14,0 14,0 — 14,0 37,0 37,0 — 
92,0 224,7 150,7 74,0 75,3 57,3 18,0 
38,0 92,0 54,0 38,0 2,9 2,9 — 
29,0 64,3 38,3 26,0 10,4 7,4 3,0 
10,0 34,3 24,3 10,0 1,1 1.1 — 

— 17,6 17,6 — — — — 
5,0 — — — 16,2 11,2 5,0 

6,0 6,0 — 3,6 3,6 — 
— 3,0 3,0 — 6,0 6,0 — 

— — — 7,3 7,3 — 
— 4,5 4,5 — 1,9 1,9 — 
1,5 — — — 6,7 5,2 1,5 
3,0 3,0 3,0 — 5,0 2.0 3,0 
2,5 — — — 7,3 4,8 2,5 

— — — 1,5 1,5 — 
3,0 — — — 3,0 — 3,0 

— — — 2,5 2,5 

ΑΦΡΙΚΗ 2 868,1 2 310,3 
Δυτική Αφρική 1296,9 1 006,4 
Νιγηρία 439,6 307,1 
Ακτή Ελεφαντοστού .... 203,1 196,6 
Γκάνα 98,3 78,3 
Σενεγάλη 87,3 73,7 
Περιφερειακή 49,8 49,8 
Μαυριτανία 78,5 53,5 
Τόγκο 37,8 37,8 
Γουινέα 77,7 34,7 
Μπουρκίνα Φάσο 41,5 36,3 
Μπενίν 31,9 31,9 
Νίγηρ 31,2 31,2 
Σιέρα Λεόνε 15,5 7,5 
Μαλί 40,3 30,3 
Λιβερία 14,0 14,0 
Πράσινο Ακρωτήριο .... 18,8 8,4 
Γκάμπια 12,4 8,1 
Γουινέα Μπισάου 19,3 7,3 

Κεντρική και Ισημερινή Αφρική 412,2 403,5 
Καμερούν 135,8 134,3 
Ζαΐρ 95,2 88,2 
Κονγκό 57,9 57,9 
Γκαμπόν 34,5 34,5 
Μπουρούντι 20,6 20,6 
Τσαντ 17,7 17,7 
Ρουάντα 17,7 17,7 
Κεντραφρική 15,1 15,1 
Περιφερειακή 9,3 9,3 
Ισημερινή Γουινέα 6,0 6,0 
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ... 2,4 2,1 

Ανατολική Αφρική 433,9 376,6 
Κένυα 203,2 177,9 
Τανζανία 65,8 45,3 
Αιθιοπία 50,0 44,0 
Σουδάν 38,7 38,7 
Ουγκάντα 31,4 26,0 
Σομαλία 25,2 25,2 
Σεϋχέλλες 7,6 7,6 
Περιφερειακή 6,5 6,5 
Τζιμπουτί 5,5 5,5 

Μεσημβρινή Αφρική .... 674,1 486,8 
Ζιμπάμπουε 195,7 110,6 
Ζάμπια 81,9 71,9 
Μποτσουάνα 84,7 67,8 
Μαλάουι 93,2 63,4 
Μαδαγασκάρη 61,1 54,6 
Μαυρίκιος 68,6 51,5 
Σουαζιλάνδη 41,2 33,2 
Μοζαμβίκη 21,4 15,0 
Λεσότο 12,6 12,6 
Αγκόλα 7,1 4,0 
Κομόρες 4,2 2,2 
Ναμίμπια 2,5 

Πολυπεριφερειακό σχέδιο. 51,0 

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 299,9 
Τρινιδάδ και Τομπάγκο . . 94,9 
Τζαμάικα 74,6 
Μπαρμπάντος 35,4 
Μπαχάμας 17,6 
Γουιάνα 16,2 
Αγία Λούκια 9,6 
Αγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 9,0 
Σούριναμ 7,3 
Μπελίζ 6,4 
Γρενάδα 6,7 
Περιφερειακή 8,0 
Δομινίκα 7,3 
Αντίγκουα 1,5 
Δομινικανή Δημοκρατία ... 3,0 
Αγιος Χριστόφορος-Νέβις 2,5 

37,0 
207,9 

56,9 
45,6 
25,4 
17,6 
11,2 
9,6 
9,0 
7.3 
6.4 
5,2 
5,0 
4,8 
1.5 

2,5 
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Πίνακας M; Χορηγήσεις στα κράτη ΑΚΕ και στις ΥΧΕ κατά την ττερίοδο 1976-1993 (συνέχεια) 

(Συμβάσεις του Λομέ) 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου (σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο Από ιδίους πόρους Από πόρους προϋπολογισμού 

Σύνολο 
Λομέ 

+ II + III Λομέ IV Σύνολο 
Λομέ 

I + II + III Λομέ IV Σύνολο 
Λομέ 

I + II + III Λομέ I V 
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 232,1 210,1 22,0 181,4 164,4 17,0 50,7 45,7 5,0 
Παπουασία-Νέα Γουινέα , . 121,1 107,1 14,0 99,9 87,9 12,0 21,2 19,2 2,0 
Φίτζι  88,3 83,3 5,0 79,5 74,5 5,0 8,8 8,8 — 
Δυτικές Σαμόες 7,5 7,5 — — — — 7,5 7,5 — 
Τόνγκα  7,1 6,1 1,0 2,0 2,0 — 5,1 4,1 1,0 
Βανουάτου  3,0 3,0 — — — — 3,0 3,0 — 
Νήσοι Σολομώντος  4,2 2,2 2,0 — — — 4,2 2,2 2,0 
Κιριμπάτι  0,2 0,2 — — 0,2 0.2 — 
Τουβαλού  0,6 0,6 — — 0,6 0,6 

Σύνολο κρατών ΑΚΕ 3 400,1 2 728,3 671,8 2165,5 1 733,6 431.9 1234,6 994,7 239.9 
ΥΧΕ 98,7 69,7 29,0 64,9 46,4 18,5 33,8 23,3 10,5 
Γαλλική Πολυνησία .... 26,4 16,4 10,0 16,0 11,0 5,0 10,4 5,4 5,0 
Ολλανδικές Αντίλλες .... 22,6 15,6 7,0 19,8 12,8 7,0 2,8 2,8 — 
Νέα Καληδονία  15,0 11,0 4,0 7,0 7,0 — 8,0 4,0 4,0 
Νήσοι Κάυμαν  8,5 6,0 2,5 8,0 6,0 2,0 0,5 0,5 
Αρούμπα  7,0 5,0 2,0 3,3 1,3 2,0 3,7 3,7 — 
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι , 8,4 8,4 — 7,4 7,4 — 1,0 1,0 — 
Ανγκουίλα  1,5 1,5 — — — — 1,5 1,5 — 
Μονσεράτ  3,3 3,3 — 0,9 0,9 — 2,4 2,4 — 
Περιφερειακή — Δυτικές Ινδίες 1,0 1,0 — — — — 1,0 1,0 — 
Νήσοι Φώλκλαντ  2,7 0,2 2,5 2,5 — 2,5 0,2 0,2 — 
Νήσοι Τερκς και Κάικος 0,2 0,2 — — — 0,2 0,2 — 
Μαγιότ  2,2 1,2 1.0 2,2 1,2 1,0 
Γενικό σύνολο 3 498,8 2 798,0 700,8 2 230,4 1 780,0 450,4 1 268,4 1 018,0 250,4 

Πίνακας Ν: Κράτη ΑΚΕ και ΥΧΕ κατά την περίοδο 1976-1993 

(χορηγήσεις και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια)   

Κατανομή κατά τομέα (ποσά σε εκατομ. Ecu) 

Λομέ IV Λομέ I + II + 

Ποσό 
Χορηγήσεις 

% 

Πιστώσεις από 
συνολικά δάνεια 

Αριθμός Ποσό Ποσό 
Χορηγήσεις 

% 

Πιστώσεις από 
συνολικά δάνεια 

Αριθμός Ποσό 
Ενέργεια 230,9 32,9 — — 669,0 23,9 10 5,7 
Παραγωγή 135,4 19,3 420,2 15,0 6 2,5 
Κλασσικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  45,4 6,5 — — 158,4 5,7 3 1,8 
Υδροηλεκτρικοί και γεωθερμικοί σταθμοί . . . 35,0 5,0 — — 229,3 8,2 3 0,7 
Υδρογονάνθρακες ... 55,0 7,8 — — 32,5 1,2 
Μεταφορά και διανομή 95,5 13,6 — — 218,8 7,8 4 3,2 
Ηλεκτρική ενέργεια  93,0 13,3 — — 205,8 7,4 3 3,0 
Πετρέλαιο  2,5 0,4 — — 13,0 0,5 1 0,2 
Αναδιάρθρωση του τομέα — — — — 30,0 1,1 
Υποδομές 124,7 17,8 — — 461,6 16,5 5 2,0 
Μεταφορές 35,0 5,0 116,6 4,2 4 1,0 
Σιδηροδρομικές  — — — 10,0 0,4 
Θαλάσσιες  16,0 2,3 — — 68,1 2,4 3 0,8 
Εναέριες  19,0 2,7 — — 38,5 1,4 1 0,2 
Τηλεπικοινωνίες 21,5 3,1 — — 158,5 5,7 1 1,0 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) 66,7 9,5 — — 185,5 6,6 
Γεωργική και δασική ανάπτυξη  1,5 0,2 — — 1,0 

6,6 
— — 

Βιομηχανία, γεωργία, υ·πηρεσίες 345,2 49,3 121 42,8 1 667,4 59,6 1145 456.0 
Βιομηχανία 149,2 21,3 81 27,6 1 011,0 36,1 803 368,2 
Εξορυκτική  36,4 5,2 3 2,4 248,7 8,9 24 11,9 
Βασικές μεταλλουργικές  15,0 2,1 — — 47,5 1,7 9 4,0 Χημικές  41,0 5,9 5 1.8 68,5 2,4 60 32,3 
Ειδών διατροφής. . . 23,1 3,3 25 11,2 351,8 12,6 188 87,1 
Υφαντικών ειδών και δέρματος . . . 23,0 3,3 5 0,5 112,8 4.0 119 76,4 
Διάφορες μεταποιητικές Βιομηχανίες .... 10,7 1,5 43 11.8 156,8 5,6 403 156,6 
Υποστήριξη της Βιομηχανίας  — — 25,0 0,9 
Γεωργία, δάση, αλιεία — — 16 3,9 3,5 0,1 32 11,5 
Υττηρεσίες 6.2 0,9 24 11,3 65,5 2,3 298 72,0 
Συνολικά δάνεια  189,2 27,0 — 551,8 19,7 
Τράπεζες ανάπτυξης 0,6 0,1 — — 35,6 1,3 12 4,4 
Σύνολο 700,8 100,0 121 42,8 2 798,0 100,0 1160 463,7 
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Πίνακας - : Χορηγήσεις στις μεσογειακές χώρες κατά την ττερίοδο 1989-1993 

Κατανομή κατά χώρα (ποσά σε εκστομ. Ecu) 

Σύνολο 

Ποσό % 

Από ιδίους Από πόρους 
πόρους προϋπολογισμού 

Ποσό Ποσό 

Αλγερία  
Μαρόκο  
Τυνησία  
Αίγυπτος  
Ιορδανία  
Λίβανος  
Συρία  
Ισραήλ  
Μάλτα  
Κύπρος  
Πρώην Γιουγκοσλαβία 

Σύνολο 

518,0 
302,0 
246,0 
313,2 
77,0 
71,0 
20.4 
97,0 
25.5 
20,0 

240,0 

1 930,1 

26,8 
15.6 
12.7 
16,2 

4.0 
3,7 
1.1 
5,0 
1,3 
1,0 

12,4 

100,0 

514,0 
291,0 
236,0 
303,7 

76,0 
71,0 
20,4 
97,0 
23,0 
15,0 

240,0 

1 887,1 

4,0 
11,0 
10,0 
9,5 
1,0 

2,5 
5,0 

43,0 

Πίνακας Ο: Μεσογειακές χώρες κατά την περίοδο 1989-1993 
(χορηγήσεις και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

Κατανομή κατά τομέα 

Ενέργεια 

Μεταφορές  
Σιδηροδρομικές  
Οδικές  
Θαλάσσιες  
Εναέριες  
Τηλεπικοινωνίες 
Υδραυλικές υποδομές, στερεά απόβλητα 
Διάφορα έργα υποδομής 

Βιομηχανία, γεωργία, υττηρεσίες 

Βιομηχανία 
Γεωργία, δάση, αλιεία 
Υττηρεσίες 
Συνολικά δάνεια 
Τράπεζες ανάπτυξης . 

Σύνολο 

Χορηγήσεις 

Ποσό 

477,7 

362,0 
60,0 

286,0 
10,0 
6,0 

100,0 
335,0 
224,4 

431,0 

119,0 
7,5 
3,0 

299,2 
2,4 

1 930,1 

24,8 

18,8 
3.1 

14,8 
0,5 
0,3 
5.2 

17,4 
11,6 

22,3 

6,2 
0,4 
0,2 

15,5 
0,1 

100,0 

(ποσά σε εκστομ. Ecu) 

Αριθμός 

875 

356 
406 
113 

Πιστώσεις από 
συνολικά δάνεια 

881 

Ποσό 

Παραγωγή 45,0 2,3 — — 
Κλασσικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  45,0 2,3 
Μεταφορά και διανομή  432,7 22,4 
Ηλεκτρική ενέργεια  , . 207,7 10,8 
Φυσικό αέριο  .... 225,0 11,7 

Υποδομές  1021,4 52,9 6 14,2 

0,4 

0,4 

13,8 

217,9 

141,9 
26,4 
49,6 

232,1 

Πίνακας Π: Χορηγήσεις στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την περίοδο 1990-1993 

Κατανομή κατά χώρα και τομέα (ποσά σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο Τομέας 

Ποσό % Ενέργεια Μεταφορές Τηλεπικοινωνίες 
Βιομηχανία, 
Δασοκομία 

Συνολικά 
δάνεια 

Ουγγαρία  
Πολωνία  
Βουλγαρία  
Σλοβακική Δημοκρατία . , , 
Τσεχική Δημοκρατία , , , . 
Ρουμανία  
Εσθονία  
Σλοβενία  

397,0 
553,0 
196,0 
138,0 
222,0 
144,0 

5,0 
47,0 

23,3 
32,5 
11,5 

8,1 
13,0 
8,5 
0,3 
2,8 

70,0 
50,0 
45,0 
55,0 

25,0 

142,0 
270,0 

51,0 
10,0 

89,0 

47,0 

80,0 
70,0 
70,0 
45,0 
65,0 

13,0 

100,0 

105,0 
150,0 
30,0 
28,0 
57,0 
30,0 
5,0 

Σύνολο 1 702,0 100,0 245,0 609,0 330,0 113,0 405,0 
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Πίνακας Ρ: Αντληθέντες κατά το 1993 πόροι 
(ποσά σε εκατομμύρια) 

Μήνας Τόπος Νόμισμα Ποσό σε Ποσά σε Διάρκεια Ονομαστικό 
έκδοσης έκδοσης εγγραφής εθνικά νόμισμα Ecu (σε έτη) επιτόκιο (%) 

Μεσομακροπρόθεσμες πράξεις (πριν από τις πράξεις ανταλλαγής) 

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Ιανουάριος Λουξεμβούργο USD 250 206,5 10 κυμαινόμενο 
Λουξεμβούργο USD 400 330,3 3 5,000 
Λουξεμβούργο USD 300 247,8 7 6,500 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP 400 501,1 10 8,000 
Φεβρουάριος Γερμανία DEM 300 153,4 10 κυμαινόμενο 

Γερμανία DEM 500 255,7 5 6,625 
Ισπανία ESP 10 000 72,1 10 11,700 

Λουξεμβούργο ITL 300 000 167,8 7 12,750 
Λουξεμβούργο LUF 1 500 37,3 7 7,000 
Λουξεμβούργο ITL 400 000 223,8 10 12,200 
Λουξεμβούργο FRF 3 000 449,9 8 8,000 
Λουξεμβούργο JPY 50 000 331,0 10 4,625 
Λουξεμβούργο ITL 200 000 111,9 3 κυμαινόμενο 
Λουξεμβούργο ITL 200 000 111,9 5 κυμαινόμενο 

Πορτογαλία PTE 10 000 56,3 5 12,500 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP 200 250,6 4 κυμαινόμενο 

Μάρτιος Γ ερμανία DEM 1 500 767,0 7 6,250 
Ισπανία ESP 15 000 108,2 5 11,250 

Λουξεμβούργο ECU 500 500,0 7 7,750 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP 200 250,6 10 8,000 
Ηνωμένο Βασίλειο CAD 350 227,9 7 7,500 
Ηνωμένο Βασίλειο CAD 200 130,2 5 7,250 

Ελβετία CHE 300 170,2 6 4,500 
Απρίλιος Ισπανία ESP 15 000 108,3 10 11,250 

Λουξεμβούργο CAD 300 198,7 10 7,750 
Λουξεμβούργο ECU 150 150,0 7 7,750 
Λουξεμβούργο ITL 300 000 156,3 5 10,500 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP 218 272,9 6 7,000 
Μάιος Ιρλανδία IEP 50 62,7 10 7,875 

Λουξεμβούργο FRF 2 000 303,9 5 6,750 
Λουξεμβούργο LUF 1 500 37,5 5 7,000 
Λουξεμβούργο ITL 300 000 156,3 3 κυμαινόμενο 

Πορτογαλία PTE 10 000 55,9 5 12,000 
Ελβετία CHF 250 139,2 7 4,625 

Ιούνιος Ισπανία ESP 10 000 72,2 5 11,250 
Λουξεμβούργο FRF 2 000 303,9 5 6,750 
Λουξεμβούργο USD 500 416,2 5 5,250 

Ιούλιος Γ ερμανία DEM 500 255,0 5 6,375 
Ισπανία ESP 15 000 100,2 10 9,·850 

Λουξεμβούργο ITL 1 000 000 561,3 5 10,150 
Λουξεμβούργο JPY 40 000 326,3 5 4,250 
Λουξεμβούργο ITL 500 000 280,7 4 κυμαινόμενο 
Λουξεμβούργο FRF 2 000 302,5 6 6,250 

Κάτω Χώρες NLG 500 227,4 10 6,625 
Πορτογαλία PTE 15 000 80,4 7 10,125 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP 400 519,8 10 8,000 
Αύγουστος Γ ερμανία DEM 500 255,0 4 6,000 

Λουξεμβούργο LUF 1 000 24,8 6 6,250 
Ηνωμένο Βασίλειο IEP 50 62,2 10 7,750 

Σεπτέμβριος Ισπανία ESP 40 000 267,1 3 8,300 
Ηνωμένο Βασίλειο CAD 125 84,1 4 6,000 
Ηνωμένο Βασίλειο CAD 500 336,4 7 6,625 

Οκτώβριος Γ ερμανία DEM 500 261,9 5 5,750 
Λουξεμβούργο FRF 2 000 300,3 11 6,125 

Νοέμβριος Ισπανία ESP 20 000 129,7 10 8,125 
Λουξεμβούργο ITL 500 000 268,7 3 7,625 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP 400 512,7 6 6,000 
Δεκέμβριος Ισπανία ESP 20 000 129,7 5 7,900 

Λουξεμβούργο USD 500 425,2 5 5,000 
Λουξεμβούργο CAD 100 63,8 15 7,000 
Λουξεμβούργο FRF 1000 150,2 11 6,125 

Πορτογαλία PIE 10 000 50,9 5 8,875 
62 πράξεις 14 071,5 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

1 πράξη CHF 250 144,0 4 4,500 
Γενικό σύνολο 14 215,5 
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Πίνακας Σ: Αντληθέντες κατά την -περίοδο 1989-1993 πόροι 
(ποσά σε εκατομ. Ecu) 

1989 1990 1991 1992 1993 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 
Κοινοτικά νομίσματα 
ECU 1 839 20,4 1 765 16,1 2 500 18,3 1 937 14,9 960 6,8 
DEM 959 10,6 1 124 10,2 1 198 8,8 1 583 12,2 1 948 13,7 
FRF 1 164 12,9 1 114 10,1 1 378 10,1 1 461 11,3 1 811 12,7 
GBP 1 769 19,6 1 331 12,1 1 837 13,4 1 428 11,0 2 639 18,6 
ITE 626 6,9 851 7,7 1 466 10,7 1 326 10,2 2 039 14,3 
BEF 346 3,8 330 3,0 166 1,2 238 1,8 — — 
NLG ΠΙ/Ι^ 317 3,5 528 4,8 369 2,7 303 2,3 227 1,6 
υΐ\ΐ\ 
IEP 

0 
52 0,6 125 0,9 

LUE 92 1,0 52 0,5 24 0,2 49 0,4 100 0,7 
ESP 701 7,8 614 5,6 813 5,9 648 5,0 1 241 8,7 
PTE 86 1,0 124 1,1 250 1,8 85 0,7 243 1,7 

Σύνολο 7 954 88,0 7 833 71,2 10 002 73,2 9 058 69,8 11333 79,7 
από τα οποία: 

σταθερό επιτόκιο 7 206 79,8 6 055 55,1 6 812 49,8 5 962 46,0 9 886 69,5 
κυμαινόμενο επιτόκιο 748 8,3 1778 16,2 3190 23,3 3 096 23,9 1447 10,2 

Νομίσματα τρίτων χωρών 
USD 385 4,3 1 574 14,3 2 262 16,5 1 529 11,8 1 502 10,6 
CHF 264 2,9 818 7,4 782 5,7 947 7,3 453 3,2 
JPY 432 4,8 771 7,0 627 4,6 1 440 11,1 657 4,6 
CAD — — 278 2,0 

Σύνολο 1080 12 0 3163 28 8 3 670 26,8 3 916 30,2 2 891 20,3 
από τα οποία: 
σταθερό επιτόκιο 1 080 12,0 3 084 28,0 3 413 25,0 2 924 22,5 2 808 19,7 
κυμαινόμενο επιτόκιο 79 0,7 257 1,9 992 7,6 83 0,6 

Γ ενικό σύνολο 9 034 100.0 10 996 100,0 13 672 100,0 12 974 100,0 14 224 100,0 
από τα οποία: 

σταθερό επιτόκιο 8 286 91,7 9139 83,1 10 225 74,8 8 886 68,5 12 695 89,2 
κυμαινόμενο επιτόκιο 748 8,3 1 857 16,9 3 447 25,2 4 087 31,5 1529 10,8 

Πίνακας Τ: Αντληση πόρων σε Ecu κατά την περίοδο 1981-1993 
(ποσά σε εκατομ. Ecu) 

Δανεισμός σταθερού επιτοκίου Δανεισμός κυμαινόμενου επιτοκίου 

Έτος 

Πριν από τις 
πράξεις 

ανταλλαγής 

Μετά τις 
πράξεις 

ανταλλαγής 

Μετά τις 
πράξεις 

ανταλλαγής 
Commercial 

paper 
Πιστοποιητικά 

καταθέσεων Σύνολο 

Πόροι 
αντληθέντες 

σε Ecu (Α) 

Σύνολο 
αντληθέντων 

πόρων (Β) 
Α/Β 

σε % 

1981 85,0 85,0 — — — — 85,0 2 309,7 3,7 
1982 112,0 112,0 — — — — 112,0 3 205,2 3.5 
1983 230,0 230,0 — — — — 230,0 3 619,4 6,4 
1984 455,0 455,0 — — 100,0 100,0 555,0 4 360,9 12,7 
1985 720,0 720,0 — — — — 730,6 5 709,1 12,8 
1986 827,0 897,0 - — — — 897,0 6 785,5 13,2 
1987 675,0 807,4 — — — — 807,4 5 592,7 14,4 
1988 959,0 993,0 82,9 — 252,5 335,4 1 328,4 7 666,1 17,3 
1989 1 395,0 1 526,0 75,1 200,0 37,5 312,6 1 838,6 9 034,5 20,4 
1990 1 271,8 1 254,9 — 500,0 10,0 510,0 1 764,9 10 995,6 16,1 
1991 1 550,0 1 550,0 450,0 500,0 — 950,0 2 500,0 13 672,3 18,3 
1992 1 130,0 1 130,0 806,5 — 806,5 1 936,5 12 973,6 14,9 
1993 650,0 500,0 460,2 — 460,2 960,2 14 223,8 6,8 

Σύνολο 10 059,8 10 260,3 1 874,7 1 200,0 400,0 3 474,7 13 745,6 100 148,4 13,7 

Στο σύνολο του 1985 συμπεριλαμβάνονται 10,6 εκατομμύρια υπό μορφή συμμετοχών τρίτων σε δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 
1. Ecu: Ολα τα αναφερόμενα στην έκθεση ποσά εκφράζονται σε Ecu, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη. 

2. Λογιστική μονάδα: Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, ως λογιστική μονάδα της Τράπεζας ορίζεται το Εου που χρησιμοποιούν 
οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες (6λ. επίσης Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σημείωση Α, σημείο 1 ), 

3. Κώδικας ISO: Για τις συντομογραφίες των ονομάτων των χωρών και των νομισμάτων, η Τράπεζα εφαρμόζει τον κώδικα του Διεθνούς 
Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) (6λ, παρακάτω πίνακες). 

Βέλγιο 
Δανία 
Γερμανία 

BE  
DK 
DE 

Ελλάς GR  
Ισπανία ES  
Γ αλλία FR 

Ιρλανδία ΙΕ 
Ιταλία IT 
Λουξεμβούργο LU 

Κάτω Χώρες NL  
Πορτογαλία ΡΤ 
Ηνωμένο Βασιλείο GB 

Ηνωμένες Πολιτείες US  
Ελβετία OH 
Ιαπωνία JP 

4. Τιμές μετατροπής 

α) Στατιστικές: Για την τήρηση των στατιστικών της στοιχείων σχετικά με τη χρηματοδοτική και τη δανειοληπτική της δραστηριότητα, η 
Τράπεζα χρησιμοποιεί κάθε τρίμηνο τις τιμές μετατροπής που ίσχυαν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου τριμήνου. Για το 
1993, οι τιμές μετατροπής ήσαν: 

lo τρίμηνο 
(στις 31.12. 1992) 

2ο τρίμηνο 
(στις 31. 03. 1993) 

3ο τρίμηνο 
(στις 30. 06. 1993) 

4ο τρίμηνο 
(στις 30. 09. 1993) 

1 Ecu = ECU 
Βελγικά φράγκα BEF 40,1777 39,9566 40,2885 41,2142 
Δανικές κορόνες DKK 7,57479 7,45075 7,53871 7,70951 
Γερμανικά μάρκα DEM 1,95560 1,94002 1,96043 1,90894 
Δραχμές GRD 260,198 264,827 267,111 275,463 
Πεσέτες ESP 138,648 138,516 149,776 154,237 
Γαλλικά φράγκα FRF 6,66782 6,58153 6,61219 6,65990 
Ιρλανδικές λίρες IEP 0,743157 0,797060 0,804108 0,816295 
Ιταλικές λίρες ITI 1 787,42 1 919,87 1781,51 1 860,65 
Φράγκα Λουξεμβούργου LUE 40,1/// 39,9566 40,2885 41,2142 
Ολλανδικά φιορίνια NLG 2,19669 2,18087 2,19868 2,14392 
Εσκούδα PTE 177,760 178,878 186,523 196,657 
Λίρες στερλίνες GBP 0,798221 0,798809 0,769571 0,780124 
Δολάρια ΗΠΛ USD 1,21090 1,20125 1,16105 1,17604 
Ελβετικά φράγκα CHF 1,76307 1,79587 1,73577 1,66938 
Γιεν JPY 151,060 138,084 122,572 123,837 

6) Λογιστικές: 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 υπό μορφή πιστώσεων, 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 κατά το παρελθόν, τις υπογραφείσες χρηματοδοτικές συμβάσεις: ατομικά δάνεια (και, ενδεχομένως, εγγυήσεις) και 
συνολικά δάνεια, 

— αφετέρου, τις χρηματοδοτήσεις που πραγματοποιήθηκαν: ατομικά δάνεια και πιστώσεις χορηγηθείσες από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια. 

Προκειμένου να υπάρχει 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: Οι χορηγήσεις της Τράπεζας στο εσωτερικό της Κοινότητας πρέπει να ανταποκρίνονται σε ένα ή περισσότερους 
κοινοτικούς στόχους. Ως εκ τούτου, τα ποσά των πινάκων που αναφέρονται σε διαφορετικούς στόχους δεν είναι αθροίσιμα μεταξύ τους. 

γ) Χώρες: Κάτα κανόνα, στους πίνακες που αφορούν τη δραστηριότητα της Τράπεζας στο εσωτερικό της Κοινότητας, οι χώρες παρουσιά
ζονται με αλφαβητική σειρά, με βάση την ονομασία τους στην εθνική τους γλώσσα. 

δ) Λοιπές χορηγήσεις: Χρηματοδοτικές παρεμβάσεις εξομοιούμενες με χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας. Τα έργα που εκτε

λούνται έξω από τα ευρωπαϊκά εδάφη των κρατών μελών, αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Κοινότητα, εξομοιούνται με έργα που 

εκτελούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας. Το Συμβούλιο των Διοικητών μπορεί να επιτρέψει, κατά περίπτωση, τη χρηματοδότηση παρό

μοιων έργων, δυνάμει του άρθρου 18, παράγραφος 1, εδάφιο δεύτερο του Καταστατικού της Τράπεζας. Το άρθρο αυτό επιτρέπει επίσης 
τη χορήγηση δανείων σε χώρες εκτός Κοινότητας, στα πλαίσια ειδικών συμφωνιών και πρωτοκόλλων. 

ε) Ίδιοι πόροι: Οι «ίδιοι πόροι» της Τράπεζας, όπως καλούνται στην ορολογία της, συνίστανται κατά κύριο λόγο από το προϊόν του δανει
σμού της από τις αγορές κεφαλαίων και περιλαμβάνουν επίσης τα ίδια κεφάλαιά της (καταβεβλημένο κεφάλαιο και αποθεματικά). Ο όρος 
«ίδιοι πόροι» υιοθετήθηκε για να γίνεται διάκριση μεταξύ των πόρων αυτών και των πόρων που η Τράπεζα διαχειρίζεται κατόπιν εντολής 
της Κοινότητας ή των κρατών μελών. Ενώ οι πράξεις της Τράπεζας από τους ιδίους πόρους της καταχωρούνται στον ισολογισμό της, οι 
πράξεις κατόπιν εντολής, οι οποίες αποτελούν επίσης αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητάς της, καταχωρούνται σε ένα λογαριασμό 
διαχείρισης καταπιστευθέντων κεφαλαίων, που καλείται «Ειδικό Τμήμα». 
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6. Αναπροσαρμογές, αθροίσεις και στρογγυλοποιήσεις: Λόγω στατιστικών αναπροσαρμογών, τα ποσά που αφορούν προηγούμενες 
χρήσεις μπορούν να διαφέρουν ελαφρά από εκείνα που είχαν δημοσιευτεί προγενέστερα. 

Τα ποσά εκφράζονται σε τρέχουσες τιμές και με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η σωρευτική άθροιση τους σε μεγάλη περίο
δο πρέπει να ερμηνεύεται με προσοχή. Πράγματι, τα στοιχεία των διαφόρων ετών επηρεάζονται από τις σημειωθείσες διακυμάνσεις των 
τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Οι διαφορές που ενδεχομένως προκύπτουν κατά τη σύγκριση συνολικών ποσών με τα αθροίσματα των επιμέρους ποσών οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 

7. Αποπληθωριστής: Ο αποπληθωριστής που εφαρμόζεται στη δραστηριότητα της Τράπεζας είναι ένας σύνθετος δείκτης, που υπολο
γίζεται με βάση τους εθνικούς δείκτες αποπληθωρισμού των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (ΛΕΠΚ). Οι δείκτες αυτοί δι
ορθώνονται με βάση το δείκτη μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών των εθνικών νομισμάτων έναντι του Ecu, και σταθμίζονται με 
βάση το μερίδιο κάθε κράτους μέλους στις χορηγήσεις της Τράπεζας από ιδίους πόρους της. Ο αποπληθωριστής αυτός είναι μηδενικός 
για τη χρήση 1993. 

Συντομογραφίες και αρκτικόλεξα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο 

Κοινότητα ή ΕΚ 
Επιτροπή των ΕΚ 
Συμβούλιο 
ΑΕγχΠ 
ΑΕΠ 
ΑΕΠΚ 
ΑΚΕ 
ΑΛΑ 
ASEAN 
EE 
ΕΖΕΙ 
ΕΤΑΑ 
ΕΤΑΕ 
ΕΤΠΑ 
ΕΟΧ 
LIFE 
LIEFE 
ΜΑΤΙ F 
ΜΕΤΑΡ 
MME 
ΝΚΜ 
00X4 
ΥΧΕ 
ΧΚΑΕ 

= Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
= Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
= Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
= Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
= Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
= Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 
= Αφρική Καραϊβική, Ειρηνικός 
= Ασία και Λατινική Αμερική 
= Association of South East Asian Nations/Σύνδεσμος Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας 
= Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
= Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών 
= Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη 
= Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
= Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
= Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 
= Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον 
= London International Financial Futures Exchanges  
= Marché à terme International de France 
= Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για την προστασία του περιβάλλοντος στη Μεσόγειο 
= Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
= Νέο Κοινοτικό Μέσο 
= Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
= Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη 
= Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

= μη σημαντικό στοιχείο 
= άνευ αντικειμένου 
= προς υπόμνηση 
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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 Rome  
Τηλ. 4719-1 — Τέλεξ 611130 bankeu i  
Τελεφάξ 487 34 38 

Γραφείο Αθήνας 
Λεωφόρος Αμαλίας 12, GR-10557 Αθήνα 
Τηλ. 3220 773-4-5 — Τέλεξ 222126 bkeu gr  
Τελεφάξ 3220 776 

Γραφείο Λισσαβώνας 
Avenida da Liberdade, 144-156, 8°, Ρ-1200 Lisbon 
Τηλ. 342 89 89 ή 342 88 48 — Τελεφάξ 347 04 87 

Γ ραφείο Λονδίνου 
68, Pall Mall — London SW1Y 5ES 
Τηλ. 071-839 3351 — Τελεφάξ 071-930 99 29 

Γραφείο Μαδρίτης 
Calle José Ortega y Gasset, 29 — E-28006 Madrid  
Τηλ. 431 13 40 — Τελεφάξ 431 13 83 

Γ ραφείο Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles  
Τηλ. 230 98 90 — 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 
Περιοδικό δελτίο πληροφοριών  
(DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Η Ε υρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων — Έκδοση 1994 
Ετήσιο φυλλάδιο 
1994, 20 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 στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης του Λοηέ 
1991, 20. σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Δυνατότητες χρηματοδότησης στις τρίτες μεσογειακές χώρες 
1992, 20 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Προστασία του περιβάλλοντος (θεματική σειρά) 
1990, 8 σελίδες (DA, DE, EN. ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Επικοινωνίες (θεματική σειρά) 
1991, 12 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Χρηματοδοτώντας το μέλλον της Ευρώτπις (ρόλος και δραστηριότητα της ΕΤΕπ —  
πολύπτυχο) 

1992 (DA, DE. EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεξα Επενδύσεων εκφράζει τις ευχαριστίες της στους επενδυτές που 
επέτρεψαν τη λήψη των φωτογραφιών που περιέχονται σ' αυτή την έκθεση. 

Τις φωτογραφίες έλαβαν: Ciba / G. Pass (εξώφυλλο), R. Reuter (σελ. 9), SAPRR / P. Pettier  
- La Vie du Rail / C. Recoura (σελ. 38), FIAT Ge. Va. SpA (σελ. 45), SNAM SpA - Pierre  
Fabre Audiovisuel (σελ. 48), SPT Telecom a.s. (σελ. 55), Φωτοθήκη ΕΤΕπ. 

Τυπώθηκε από τη: 
Saarbrücker Druckhaus der Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrück en 
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