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DE TAAK VAN DE EUROPESE 
INVESTERINGSBANK 

De EIB heeft tot took de verwezenlijking van de doelstellingen von de Europese Unie te  

bevorderen door longe-termiinkredieten te verstrekken voor uitvoerbcre investeringen. 

• De EIB werkt voor de Europese Unie 

De EIB is bij het Verdrog von Rom e opgericht. H oar ocndeeihouders zijn de iidstoten, wier 

ministers van Financiën zitting hebben in de Raad van Gouverneurs. 

• De Bonk biedt diensten met toegevoegde woorde 

- donkzij haar beoordeling en begeleiding von investeringsprojecten en -programma's. 

Teneinde voor steu n in aanmerking te komen moeten projecten en programma's op vier  

fundamentele terreinen uitvoerbaar zijn : economisch, technisch, milieutechnisch en finan-

cieel. leder investeringsproject wordt ααη een grondig onderzoek onderworpen en 

gevolgd tot het volledig is uitgevoerd; 

- dankzij hoar financiering. 

Door hoar kredietverlening en vermögen andere financiële steun ααη te trekken, verbreedt 

de Bank de reeks financieringsmogelijkheden. Door haar middelenopnamen helpt z ij de 

kapitaalmarkten in de hele Unie zieh verder te ontwikkelen. 

• De EIB biedt eersteklos voorwoorden 

De financieel zeer Sterke positie van de Bank is te danken ααη de kracht en de vastbera-

den inzet van haar aandeelhouders, haar professionele onafhankelijkheid en haar succes-

sen in het verleden en heden. Daarom kan zij middelen tegen de gunstigs te voorwaarden 

opnemen, waarvan zij haar eigen geldnemers laat profiteren. 

• De EIB werkt somen met andere partners 

Haar beleid wordt in nauwe samenwerking met de lidstaten en de instel'lingen van de 

Europese Unie vastgesteld. Bovendien werkt de EIB nauw somen met het bedrijfsleven, het 

bankwezen en de grote internationale organisaties die op hetzelfde terrein actief zijn. 

• De EIB heeft deskundig en ervoren personeel uit olle 

lidstaten van de Unie 

Het wordt gemotiveerd door de rechtstreekse deelname van de Bank ααη de opbouw van 

Europa. 
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BERICHT VAN DE PRESIDENT 

De Europese Investeringsbank heeff zieh in 1994 nag krachfiger ingezet voor de 
verwezenlijking van de economische doelstellingen van de Europe se Unie, zowel 
binnen de Unie als in een toenemend aanfal derde landen. Binnen de Unie heeft 
de HIB bijna 18 miljard ecu aan kredieten verstrekt voor ongeveer 4,5% van de 
bruto kapitaalinvesteringen in de twaalf lidstaten. Drie vierde van dit bedrag is  
gegaan naar regionale-ontwikkelingsgebieden of regio's die zieh in een 
industrieel omsehakelingsproees bevinden, wat wederom de hoge prioriteit 
aantoont die de Bank aan regionale ontwikkeling en integratie geeft. 

In de loop van 1994 heeft de Bank de speeifieke opdraehten die haar door de 
Europese Rood zijn toevertrouwd als onderdeel van het groei-initiatief van de 
Unie, ruimsehoots vervuld. De Bank heeft de 7 miljard ecu voor infrastrueturen 
van de leningfaeiliteit van Edinburgh vol ledig toegekend, waarmee de 
financiering van ruim 140 grate projeeten of regionale investeringsprogramma's 
is versneld. Samen met de Europese Commissie heeft zij een milj ard ecu voor 
gesubsidieerde leningen ten behoeve van werkseheppende investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf ter besehikking gesteld en als partner met de Commissie 
en meer dan 60 banken uit alle lidstaten een nieuw garantiemeehanisme 
ingesteld, het Europees Investeringsfonds, dot thons volledig operationeel is. Dit  
alles getuigt van de steeds grotere steun van de EIB aan de bevordering van de 
prioritaire economische doelstellingen van de Unie. 

Een ander b elangrijk aspect van 1994 voor de Bank was de financiering van 
transeuropese netwerken (TEN'sj. AI jarenlang is de financiering van grate 
infrastrueturen een van de specialiteiten van de EIB, zoals blijkt uit d e 23 miljard 
ecu die sedert 1990 is verstrekt voor infrastr ueturen met een Europese dimensie. 
De Bank heeft zieh nu gebenden v ia een " speciaal TEN-Ioket " krachtige steun te  
verlenen ander financiële voorwaarden die zijn toegesneden op de bijzondere 
behoeften van de prioritaire TEN-prajecten waarover de Europese Raad in 
december 1994 in Essen het ee ns is geworden. Dit engagement ligt meer in de 
lijn van de evolutie dan van een revolutie. De Bank heeft im mers al economisch, 
technisch en financieel onderzoek verriebt naar de meeste van de veertien 
belangrijke vervoersnetwerken en bijna 5% van de geraamde kosten ervan voor 
negen, reeds in de bouwfase verkerende projeeten toegekend. De Ban k heeft 
eveneens vijf projeeten voor de prioritaire energienetwerken onderzocht en  
hiervoor ruim 1,5 miljard ecu gereserveerd. Meewerken aan de financiering van 
TEN'S, en in het bijzonde r ernaar streven de particulière sector hierbij ook 
financieel te betrekken, zai een van de hoogste prioriteiten van 
de Bank in 1995 zijn. 

Buiten de Europese Unie speelt de EIB ook een grotere rol : er zijn in 1994 in 
zo'n zestig landen leningovereenko msten voor in t otaal bijna 2,25 miljard ecu  
getekend. De kredietverlening in d e ACS-landen (Afrika, het Caribisch gebied en  
de Stille Oceaanj is meer dan verdubbeld ; die in Midden- en Oost-Europa is  
toegenomen tot bijna 1 miljard ecu ; in de niet-lidstaten rond de Middellandse 
Zee bleefde Bank b elangrijke steun verlenen aan met name regionale 
samenwerking en milieubescherming en zij zette haar in 1993 van start gegane 
financieringsactiviteiten in Azië en Latijns-Amerika voort. 

De rol van de Bank in het kader van het samenwerkingsbeleid van de Unie met  
niet-lidstaten zaI nag verder toenemen, niet in de laatste plaats in de landen die 
streven naar toetreding. De Bank aanva ardt ook de opdracht, ter ondersteuning 



De Directie tijdens een van hacr 
wekelijkse bijeenkomsten met de leidinggevende 

functionorissen von de Bank (van links naar rechts:  
Luis Marti, Panagiotis-Loukas Gennimatas, 

Wolfgang Roth, Sir Brian Unwin,  
Corneille Brück, Massimo Ponzellini,  

Ariane Obolensky). 

van het politieke vredesproces kredieten te verlenen in de Gazasfrook en op de  
Westelljke Jordaanoever. Ten slotte zol de EIB eveneens in Zuid -Ahiko octief 
worden, ηυ er nieuwe betrekkingen tussen dit land en de Europese Unie tot stand  
zijn gekomen. 

De Bank is uiteroord versterkt door de nieuwe lidstoten Oostenrijk, Finland en  
Zweden, die nu oondeelhouders von de EIB zijn geworden. Wij heten hen en de 
nieuwe medewerkers uit deze landen von horte welkom. De toetreding von deze 
drie landen heeft het geplootst kopitool von de Bank gebrocht von 57,6 miljord 
ecu op 62 miljord ecu, woormee het stotutoir bepoolde plafond voor EIB -
leningen is gestagen tot 155 miljord ecu. Aongezien eind 1994 het totool 
uitstoond bedrog oon leningen en garanties 106 miljord ecu bedroeg, heeft de 
Bank nag behoorlijke speelruimte voor steu n oon de economische en externe 
doelstellingen von de Unie. 

De omvong en toenemende diversiteit von de verrichtingen von de Bank, 
olsmede de steeds grotere rol die zij speelt bij de bevordering von de prioriteiten 

von de Unie, /eggen een zwore 
verontwoordelijkheid en druk op de 
Bank. Ik ben er echter von overtuigd dot  
zij ander hondhoving von de kwoliteit 
von hoor verrichtingen en von de hoge 
clossificotie op de internationale 
kopitoolmorkten oon deze uitdoging zol 
voldoen door de grate deskundigheid en  
inzet von hoor medewerkers. Ik neem 
doorom deze gelegenheid te boot am 
somen met mijn collego's von de Directie  
onze grate erkentelijkheid uit te spreken  
voor de voortdurende steun von onze  
Rood von Gouverneurs en Rood von  
Bewind, olsmede von ol diegenen binnen 

de Bank die het de EIB mogelijk moken zo'n woordevolle bijdroge te leveren tot  
de totstondkoming von het Europa von morgen. 

Sir Brian Unwin 
president en voorzitter von de Rood von bewind 



De EIB in 1994: Resultaten 

In een nog steeds mceilijke economische situatie heeft de EIB in 1994 het niveau von hoor octiviteiten opnieuw bevestigd 
door voor bijnc 20 miijard ecu con leningovereenkomsten te tekenen. In het cfgelopen joor heeft de EIB hoor 
finoncieringscopaciteit vooral gericht op investeringen die beontwoorden con de prioritaire doelstellingen van de Unie 
en zieh voorbereid op de komst van de nieuwe lidstaten Oostenrij k, Finland en Zweden. 

INVESTERINGSSTEUN IN DE 
EUROPESE UNIE: 

De kredietverlening in de lidstaten bedraagt 17 682 miljoen, waarmee de EIB in hetaf-
gelopen jaar heeft bijgedragen ααη de uitvoering van investeringsprojecten van in to-
taal zo'n 45 miijard, wat ongeveer 4,2% van de bruto-investeringen in vaste activa in de 
hele Unie betekent. 

VOORRANG AAN REGIONALE 
ONTWIKKELING: 

De financieringen ten behoeve van de regionale ontwikkeling en een versterking van de 
economische en sociale cohesie van de Unie maken 72% van de totale steun van de EIB 
in 1994 uit. De gefin ancierde investeringen komen aile regie's die voor steun uit de 
communautaire structuurfondsen in aanmerking kom en, ten goede, maar vooral de zoge-
naamde doelstelling 1-regie's. 

GROTE INZET VOOR TRANSEUROPESE 
NETWERKEN: 

De EIB heeft meege werkt ααη de vaststelling van prior itaire projecten voor de totstond-
koming van transeuropese netwerken (TEN's) en een "speciaol loket" geop end om haar  
financieringen zo goed mogelijk te kunnen aanpas sen ααη de specifieke behoeften van 
belangrijke Europese infras tructuren. In 1994 bedragen de kredieten hier voor 7,2 mii
jard. 

SNELLE TENUITVOERLEGGING VAN HET 
GRCEI-INITIATIEF: 

De EIB heeft de lenin gfaciliteit (7 miijard ecu) voor de infrastructuren nu volledi g uitge-
voerd en is begonnen met het verstrekken von gesubsidieerde leningen ααη werk-
scheppende kleine en middelgrote ondernemingen. Zi heeft samen met de Europese 
Commissie en het bonkwezen het Europees Investerings onds (EIF) opgericht, dot garan
ties ζαΙ verstrekken bij de financiering van Europese infrastructuren en van investeringen 
door het MKB. 

BESCHERMING VAN HET MILIEU VO OR 
EEN DUURZAME ONTWIKKELING: 

Er is bijno vijf miijard geïnvesteerd in milieuprojecten in alle economische sectoren. De 
leningen hebben vooral betrekking op openboor-vervoersprojecten waarmee het leefk li-
maat in stedelijke gebieden wordt verbeterd. 

GESTAGE TOENAME VAN DE 
FINANCIERINGEN IN PARTNERLANDEN: 

De EIB hee ft op grond van verschillende samenwerkingsovereenkomsten ruim 2,2 mii  
jard toegekend in partnerlanden in Midden- en Oost-Europa, het Middellandse-
Zeegebied, Afrika, hetCaribisch gebied en de Stille Oceaan, evenals in Latijns-Amerika 
en Azië. 

DUIDELIJKE AANWEZIGHEID OP DE 
KAPITAALMARKTEN: 

De EIB n eemt middeien op om deze weer uit te lenen en biedt de beleggers in de be-
longrijkste financiële centra ter wereld obligatieleningen die regelmatig de hoogste 
kredietclassificatie krijgen. Zo is in 1994 meer dan 14 miijard ecu tegen de best gel-
dende voorwaarden opgenomen en zonder winstoogmerk weer uitgeleend ten behoeve 
van projecten die bijdrogen tot de verwezenlijking von de doelsteliingen von de Unie. 

JAARVERSLAG 1994 - EIB 



DE EIB FINANCIERINGSINSTELLING VAN DE EUROPESE UNIE 
1994; Algemene beschouwing 

Als finanderingsinstelling van de Euro-  
pese Unie heeff de Europese investedngs-
bank tot took, een bijdrage te leveren 
aan de uitvoering van het beleid van de 
Unie, dat in het bijzonder is gericht op 
een evenwichtige ontwikkeling, integratie 

en economische en sociale samenhang  
van aile lidstaten. Daartoe neemt zi] om-
vangrijke middelen op de kapitaal-
markten op teneinde longs bancaire weg  
de financiering van investeringen te be-
vorderen. 

Buiten de Europese Unie voert de EIB in 
een aantal geografische gebieden de fi-
nanciële hoofdstukken uit van de akkoor-
den die de Europese Unie heeft gesloten 
in het kader van het ontwikkelingssamen-
werkingsbeleid. 

Het totaal van de in 1994 ondertekende 
financieringsovereenkomsten bedroogt 
19 928 miljoen (1) (19 611 miljoen in 
1993): 19 660 miljoen uit eigen mid
delen (zie noot Ib op biz. 129) en 267  
miljoen uit andere brennen. Hiervon is  
17 682 miljoen gegoon noor projecten  
op het grondgebied von de lidstaten  
van de Europese Unie, woorvon 26  
miljoen in de vorm von een garantie, 
en 2 246 miljoen noar projecten el 
ders. 

Het projectonderzoek bij de EIB heeft 
geleid tot de goedkeuring von kredie^  
verplichtingen von in totaal 23 miljard 
ecu, evenveel als in 1993. 

De uitbetalingen op kredieten uit eigen  
middelen zijn sedert 1990 op ongeveer 
hetzelfde niveau gebleven en bedra-
gen 15,4 miljard, waarvan 14,8 mil
jard in de lidstaten. 

Per 31 december 1994 bedroogt het 
totaal ααη uitstaande kredieten en ga

ranties uit eigen middelen 106,5 miljard 
per 31 december 1994, ofwel 185%  
van het geplaatst kapitaal (98 miljard 
eind 1993). De belangrijkste garanties 
bij de kredieten worden in de joorstuk-
ken genoemd (bIz. 85). 

De EIB heeft op longe en middellonge 
termijn een bedrag van 14 148 miljoen 
(14 224 miljoen in 1993) op de 
kapitaaimarkten opgenomen. Teneinde 
hoar middelen of te stemmen op de be-
hoeften van hoar geidnemers, heeft de 
EIB swaptronsocties verricht, woarna 
zij de beschikking hod over de beno-
digde vostrentende middelen (drie 
Vierde von het totaal) en middelen te-
gen variabele rente. 

Bijna vier vijfde van de opgenomen 
middelen betrof communautaire 
valuta's, waarvan meer dan de helft  
Italiaanse lires, Duitse marken, ponden 
sterling en Franse franken. 

Eind 1994 heeft het balanstotaal van 
de EIB de grens van 100 miljard ecu  
overschreden (102,8 miljard). Dit cij-
fer, evenals het optreden van de Bank 
in het afgelopen boekjaar, getuigt van 
de inzet van de EIB als financieringsin-
stelling van de Europese Unie. Dankzij 
hoar vermögen een omvongrijk volume 
ααη geldmiddelen tegen de best gel 
dende voorwaarden ααη te trekken en 
haar deskundigheid in, en ervaring met 
het vaststellen van economisch zinvolle  
investeringen kan zij krediet- 
voorwaarden bieden die optimaal zijn  
aangepast ααη de steeds verande- 
rende behoeften van de projectontwik- 
kelaars. 

( J j A lle gegevens i n dit verslag worden, tenzij sped- 
fiek an ders aa ngegeven, uitg edrukt in ecu en afge-
rond in miljoenen. 

Tobel 1 : Financieringsovereenkomsten getekend in 1 994, von 1 990 tot en met 1 994 en von 1 973 tot en met 1 994 
Verdeling naar herkomst der middelen en lokallsatie van het project 

1994 1990-1994 1973-1994 

miljoenen ecu % miljoenen ecu % miljoenen ecu % 
Kredieten uit eigen middelen en garanties 19 660,4 98,7 84 587,0 99,2 157 550,1 94,8 
binnen de Europese Unie 17681,9 88,7 78 586,3 92,1 146 152,5 87,9 
waarvan kredieten 17656,0 88,6 78 382,7 91,9 145 252,1 87,4 
waarvan garanties 25,8 203,6 0,2 900,4 0,5 
buiten de Europese Unie 1 9 78,5 9,9 6 000,7 7,0 11 397,6 6,9 

Financieringen uit andere brennen 267,1 1,3 719,6 0,8 8 635,3 5,2 
binnen de Europese Unie 62,8 0,1 6 399,1 3,9 
buiten de Europese Unie 267,1 1,3 656,8 0,8 2 236,2 1,3 
Totaal generaal 19 927,5 100,0 85 306,6 100,0 166 185,4 100,0 
binnen de Europese Unie 17681,9 88,7 78 649,0 92,2 152 551,6 91,8 
buiten de Europese Unie 2 245,6 11,3 6 657,5 7,8 13 633,8 8,2 

ALGEMENE BESCHOUWING 



De Icr edieten die in 1994 zijn goed ge-
keurd voor investeringen op het grondge-
bied van de lidstaten van de Europese 
Unie, bedragen in lotaol 16 624 miljoen. 
Dit bedrag is de som van de in 1994  
ondertekende overeenkomsten voor of-
zonderlijke leningen (zie biz. 99) en 
von de toewijzingen uit lopende glo
bale kredieten; het saldo von de nog  
toe te w ijzen bedragen uit globale le
ningen is hierin niet opgenomen (zie  
wenken voor de lezer op bIz. 129). 

De gefincncierde investeringen betreffen  
vele sectoren in alle landen van de Unie, 
met inbegrip von de nieuwe lidstaten. 

AI is de omvang van de financieringen 
nauwelijks gewijzigd, toch kan een toe-
name van de kredietverlening worden 
vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk, 
in Duitsland - voornamelijk in de ooste-
lijke deelstaten, in Frankrijk en, in min

dere mote, Griekenland en de Benelux.  
Er zijn eveneens projecten gefinoncierd 
buiten de Europese Unie, maar die 
voor haar van belang zijn, namelijk in 
Noorwegen en Marokko (zie wenken 
voor de le zer, noot 5d op bIz. 130). 

De EIB heeft zieh op vier hoofdlijnen 
gericht, die elkoar gedeeltelijk kruisen. 
Sommige financieringen zijn derhalve 
onder diverse posten opgenomen. 

- Ontwilckeling van de ärmere regie's 

Naar deze regio's is meer don 12 miljord 
gegaan, 72% van de octiviteiten in de lid
staten. De krediete n zijn vooral bes temd 
voor de minst ontwikkelde gebieden - 
voornamelijk in de landen die in aanmer-
king komen voor steun uit het Cohesie-
fonds en in de oostelijk e deels taten van 
Duitsland - wear meer dan een vierde van 
de Europese bevolking woont. 

Van 1990 tot en met 1994 heeft de EIB 
ruim 47 miljord bestemd voor kapitool-
investeringen in de regionole-
ontwikkelingsgebieden van bijna 150  
miljord, waarbij haar kredieten nauw 
zijn afgestemd op het subsidiebeleid 
van de Europese structuurfondsen. 

- Aanleg van vervoers- en energie-
netwerken 

De EIB heeft haar beleid voortgezet 
van financiering van intra 
communautaire infrastructuren die de 
toegankelijkheid van de verschillende 
regio's van de Unie verbeteren. 

Zo is meer dan 7 miljord toegekend 
voor investeringen in vervoer, telecom-
municotie, elektriciteitsnetten en gaslei-
dingen. 

Bedrag von de ond ertekende 
overeenkomsten '''  

(miljoenen ecu) 

1994: 19 927,5 1993: 19611,4 

bedrag % bedrag % 
615,3 3,5 Belglë 371,6 2,1 
849,7 4,8 Denemarken 875,5 4,9 

2 407,9 13,6 Duitsland 2 096,6 11,8 
534,7 3,0 Griekenland 511,1 2,9 

3011,5 17,0 Spanje 4 005,1 22,6 
2 477,4 14,0 Frankrijk 2 205,5 12,4 

291,1 1,6 lerland 388,2 2,2 
3 099,5 17,5 Italië 3 362,0 19,0 

5,1 0,0 Luxemburg 
399,5 2,3 Nederland 379,7 2,1 

1 109,7 6,3 Portugal 1 4 88,8 8,4 
2 454,7 13,9 Verenigd Koninkrijk 1 9 29,1 10,9 

89,5 0,5 Oostenrijk 72,5 0,4 
60,2 0,3 Finland 
15,3 0,1 Zweden 

260,8 1,5 Eiders Π 38,5 0,2 

17681,9 100,0 Unie 17 724,2 100,0 

461,6 20,6 ACS-LGO 225,7 12,0 
607,0 27,0 Midd.-Zee 680,5 36,1 
957,0 42,6 MOE 882,0 46,7 
220,0 9,8 ALA 99,0 5,2 

2 245,6 100,0 Buiten de Unie 1 887 ,2 100,0 

AIA 

MOE 

Midd.Zee 

ACS 

1994 

GR ES 

(') Zie voor de afkortingen bIz. 1 30 
i'j Projecten die buiten het grondgebied van de lidstaten worden uitgevoerd 
maar die van belang zijn voor de Europese Unie (zie noot 5d op bIz. 1 30) 

JAARVERSLAG 1 994 · EIB 



Omdat de EIB betrokken is bij de 
projectvoorbereiding van de uiterst be-
Icngrijke tronseuropese netwerken en  
gezien de uitzonderlijk grote omvong 
von sommige von derge lijke projecten, 
heeft zij besloten een "speciaal lokef" te  
openen wear zij hoor finoncierings-
voorwoorden zo nodig kon conpassen 
con de specifieke behoeften von zo'n 
project. 

- Steun ααη het herstel van d e economi-
sche groei 

Met hoor kredietverlening heeft de EIB 
in 1994 bijgedrogen tot de uitvoering 
von investeringen von in totaal z o'n 45  
miljard. 

Wat de infrastructuren betreft, heeft zij 
het uit hoofde van de tijdelijke lening-
faciliteit van Edinburgh beschikbare be-
drag van 7 miljard volledig besteed 
ααη 140 grootschalige investerings-
projecten of -progromma's op het ge-
bied von verbindingen, energie en mi-
lieubescherming. 

Zij heeft bovendien het mechanisme 
van rentesubsidies voor het werk-
scheppend MKB ten uitvoer gelegd met  
een eerste tranche ααη globale kredie-
ten voor in toto ol 650 miljoen. 

- Bijzondere aondocht voor het milieu en  
het MKB 

De EIB he eft 4,9 miljard bestemd voor 
investeringen in waterprojecten en  
ofvolbeheer, voorol van lokale overhe-
den, voor de ontwikkeling van het 
openbaar vervoer in stedelijke gebie-
den en voor de bestrijding von de lucht-
vervuiling door de industrie en bij de 
energieproduktie. 

Voorts is ruim 3,5 miljard gereserveerd 
voor energiebesporingsprojecten en  
voor de diversificotie van de energie-
bronnen. 

Ten slotte heeft d e EIB in een ongun-
stige economische context veel aon
docht besteed ααη de industrie en de 
dienstensector, en met name ααη pro

jecten von kleine en middelgrote onder-
nemingen (3,6 miljard). 

Buiten de Unie is de kredietverlen ing in 
het kader van het communautaire  
samenwerkingsbeleid met derde lan
den opnieuw in omvang toegenomen tot 
2 246 miljoen (1 887 miljoen in 1993),  
woorvon 1 979 miljoen uit eigen mid-
delen en 267 miljoen uit begrotings-
middelen (zie biz. 107). 

Deze toename is te danken ααη een 
verdubbeling van de financieringen in 
de landen in Afrika, het Caribisch ge-
bied en de Stille Oceaan (ACS-landen) 
en de landen en gebieden overzee 
(LGO), alsmede ααη de uitbreiding van 
de verrichtingen in Latijns-Amerika en  
Azië. Voorts heeft de EIB haar aanwe-
zigheid in Midden- en Oost-Europa ver
sterbt en het niveau van haar activitei-
ten in de landen ten zuiden van de 
Middellandse Zee in het kader van het 
vernieuwde Middellandse-Zeebeleid 
gehandhaafd. 

Uitbetalingen en toegekende kredieten van 1 986 tot en met 1 994  
(in miljoenen ecu) 
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DeEIB 
... en de doelstellingen van de Europese Unie 

Να een période van economische recessie 
heeft 1994 tekenen van hersfel getoond zan 
der merkbare inflatoire tendenzen. De besfrij-
ding van de werkioosheid heeft daarentegen 
niet de resultaten gegeven waarop men had  
gerekend en blijft, zoo/s ook door de Euro
pese Raad van Essen is benadrukt, de be-
langrijkste opdrachf van de Europese Unie en 
van haar lidstaten. 

In dat verband vormen ander meer de aanieg 
van de transeuropese netwerken, de uitvoe-
ring van de hervorming van de structuur-
fondsen, de voltooiing van de interne markt  
en de versterking van het concurrentie-
vermogen van het bedrijfsleven wezenlijke 
elementen van een Europese strategie voor 
groei en werkgelegenheid. 

1994 stand eveneens in het teken van de 
tweede fase van de Europese economische 
en monétaire unie met een grotere coordina- 
tie van het economisch beleid van de lidsta
ten, waarvan de grate richtsnoeren door de 
Europese Raad van Korfoe zijn aangegeven. 

Ten slotte is 1994 het jaar van de opening. 
Drie landen hebben ervoor gekozen per 1 ja-
nuari 1995 lid te worden van de Europese 
Unie, die tevens een nieuwe horizon in het 
verschiet heeft door een nauwere associatie 
met de Midden- en Oosteuropese landen en 
een versterbt partnerschap met de landen  
rond de Middellandse Zee. 

IN 1994 HEEFT DE EUROPESE UNIE 

EEN S TRATEGIE VOOR 

ECONOMISCHE G ROEI 

ONTWIKKELD EN Z ICH 

VOORBEREID OP D E KOMST V AN 

HAAR NIEUWE L IDSTATEN 

De EIB ois geëngageerde en octieve part
ner bij de Europese opbouw wordt steeds  
meer betrokken bij de voorberelding en uit-
voering von tolrijke communautaire 
beleidsbesluiten. Zo heeft de Europese 
Rood de EIB tij dens zijn meest recente bij-
eenkomsten verzocht dee! te nemen ααη de 
verwezenlijking von fundamentele doelstel
lingen voor zowel de lidstaten als voor 
derde landen. Tenuitvoerlegging van de tij-
delijke leningfaciliteit van Edinburgh ten  
behoeve van infrastructuren en het MKB, 
oprichting van het Europees Investerings-
fonds, somenwerking met het Cohesie-
fonds, beheer von het financieel mecha-
nisme van de EVA-landen en financiering  
van de transeuropese netwerken: dit zijn 
enkele recente voorbeelden van taken  
waarmee de EIB is belast of waarvoor een 
nauwe somenwerking met haar is vereist. 

In de afgelopen période is de somenwer 
king met de Europese Commissie en haar 
diensten, alsmede met de verschillende in-
stanties van de Raad hechter geworden en  
de president von de Bank heeft verschei-
dene zittingen van de Rood bijgewoond. 
De Bank heeft er eveneens waarde ααη ge-
hecht het Europees Parlement rechtstreeks 
te informeren, met name door op uitnodi-

ging van de bij de activiteiten van de EIB 
betrokken parlementaire commissies tekst 
en uitleg te komen geven. Dit geldt even
eens voor het Economisch en Sociool Co 
mité en voor het Comité der regie's. 

DE EIB, E EN ACTIEVE P ARTNER 

DE EUROPESE OPBOUW... 

Door oldus deel te nemen ααη de  
besluitvormingsprocessen en de Europese 
ofgevoordigden te informeren, geeft de  
EIB er blijk van, ααη hoar took ten behoeve 
von de Europese Unie te willen voldoen 
zonder hoar onafhankelijkheid op te ge
ven. De diensten van de Bank zetten zieh  
op alle niveaus in om haar roi te versterben  
en zo, noast haar gebruikelijke activiteiten,  
te kunnen voldoen ααη de extra verzoe- 
ken. 

De EIB stelt haar ervaring en deskundig-
heid in dienst van het communautaire be
leid in de lidstaten en van de ontwikkeling 
van talrijke partnerlanden. Door steun te  
geven ααη de uitvoering van goede inves-
teringen, bij te dragen tot de integrotie en  
een evenwichtige ontwikkeling van de Eu
ropese Unie, alsmede tot een duurzome 
groei die leidt tot nieuwe werkgelegen
heid, werkt de EIB ααη de vooruitgang en  
het welzijn van de Europese burgers. 

... IS BETROKKEN BIJ DE 

VASTSTELIING EN 

VERWEZENLIJKING VAN TALRIJKE 

COMMUNAUTAIRE  

DOELSTELLINGEN 
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HET SPECIALE LOKET VOOR T RANSEUROPESE NETWERKEN: PASSENDE VOORWAARDEN VOOR BUITENGEWOON GROTE PROJECTEN 

De grote vervoers netten van hat derde millennium worden in hat 
Europa van vandaag aangelegd, Voor de uitvoering ervan, die 
meestal in meer dan één land plaatsvindt en waarbij soms kun st-
werken van uitzonderlijke omvang moeten worden gebouwd, is  
hat noodzokelijk dat er passend e oplossingen worden gevonden 
voor de tolrijke an moeilijke administratieve of tecfiniscfie obsto -
kels an voorscf iriften. De volfooiing ervan vergt nationale an com 
munautaire financiële overheids- en particulière steun, EIB-
leningen an subsidies. 

De EIB is in de fielft van de lidstaten de belangrijkste bancaire  
financieringsbron voor de grote infrostr ucturen an heeft jarenlong 
de uitvoering von vervoersinfrostructuren von communautair be
lang gesteund. Zij besteedt aanzienlijke bedragen ααη talrijke 
projecten als de hogesnelheldstrein, de Kanaaltunnel, de vaste  
verbinding over de Grote Belt of vele autosnelwegen. 

Zij fieeft eveneens in een aantal landen de telecommunicatie, be-
langrijke gasleidingen die aardgas van de aardgasvelden in de 
Noordzee, uit Rusland an uit Algerije aanvoeren, evena ls de kop-
peling van gas- an elektriciteitsnetten binnen de Europese Unie ge-
financierd, 

- een financieringsplan te bieden dat de door voorol particulière  
banken an projectontwikkelaars gelopen risico's beperkt dankzij 
fierfinancieringsfaciliteiten (waarbij banken fiun verplichtingen 
naar gelang de op de markten beschikbare looptijden kunnen fier-
financieren), voorfinancieringen (wa arbij de rente vanaf de toe-
kenning van de lening tot ααη de datum van daadwerkelijke be-
schikbaarstelling van de middelen wordt "bevroren") an de 
ondertekening vooraf van kaderovereenkomsten voor de financie 
ring (waarbij de aanwending van de middelen is gebenden ααη  
bepaalde voorwaarden naar gelang de vordering van fiet pro 
ject); 

- fioar financieringen uit te breiden tot delen van netwerken die 
beantwoorden ααη de beoogde doelstellingen, ongeacfit de 
plaats van uitvoering op fiet grondgebied von de Unie; 

- vonof de beginfase von de project en deal te nemen ααη de ont-
wikkeling an uitwerking om samen met fiet Europees Investerings-
fonds (Elp) en fiat Europese bankwezen vooraf de voor ieder pro 
ject meest geëigende contractuele an financiële structuren vast te  
stellen en zo ten volle haar rol van katalysator van grond ige be-
sprekingen te speien. 

De Europese Road van Essen heeft de projectenlijst van uiterst  
belangrijke transeuropese netwerken vastgesteld (zie kader op  
biz. 28) an de EIB verzocht haar inspanningen op dit terrain nog te 
verbogen. De Bonk heeft erop gewezen dot ieder project zijn 
eigen beperkingen heeft en afzonderlijk moet worden onderzocht 
op zijn economische, technische en financiële aspecten, maar 
toch een aantal maatregelen getroffen om in voorkomend geval 
hoar financieringsvoorwoorden te kunnen aanpassen ααη de 
specifieke behoeften van iede r overheids- of particulier project op 
hat gebied von vervoer, telecommunicatie en energie,  
aismede van milieubeschermingsmaatregelen van transeuro pese 
oard. 

De maatregelen, die vallen ondar hat zogenaomde "speciale iokef,  
kunnen worden getroffen bij projecten die deal uitmoken van een 
van de netwerken in de Unie of daoromheen, in Midden- en Oost-
Europa, hat Middellandse-Zeegebied en de Alpen. 

Teneinde dergelijke voor de Europese Unie belangrijke projecten 
waarvoor bijzondere finoncieringsbehoeften bestoon vonwege 
hun ongebruikelijk grote omvang, bijzond er lange bouwfases an 
inkomsten die vaak pas veel later worden verkregen, te staunen, is  
de Bank bereid in voorkom ende gevallen: 

- de looptijd van haar kredieten te verlengen an een langer uits tel 
van aflossing van de hoofdsom an zelfs van de rentebetaling toe te  
staan om de afbetolingstermijnen beter of te stemmen op de inves-
teringen an de verwachte inkomsten; 

De wens om de kenmerken von haar kredieten ααη dergelijke pro
jecten ααη te passen ligt in hat verlengde van haar optreden tan 
behoeve van de aanleg van belangrijke Europese vervo ers- an 
energienetwerken in samenwerking met de projectontwikkelaars 
an alle belanghebbende partijen. De EIB heeft meer in hat bijzon
der de economische, technische en financiële beoordeling van de 
meeste van de veertie n prioritaire TEN-projecten die in Ess en zijn 
vastgesteld, verriebt. Zij heeft eind februari 1995 al zo'n 4,3 mil-
jard vastgelegd voor de financiering van een aantal van deze pro
jecten of van delen ervan die thans worden uitgevoerd, zoals 
voorzieningen op hat Italiaanse traject van de Brenner-
hogesnelheidslijn; de MST Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam-
Londen; de hoofdspoorlijn Cork-Dublin-Belfast in lerland; de verbe-
tering in lerland van de voor de ontwikkeling von de verbinding 
lerlond-Verenigd Koninkrijk-Benelux noodzokelijke vervoerscapa-
citeit; de uitbreiding von de luchthoven Malpensa bij Milaan an 
talrijke delen van autosnelwegen in Griekenlond, Sponje, Portugal 
an Finland. Eind februari 1995 zijn reads leningovereenkomsten 
voor diverse f ases von deze projecten getekend voor in totaal 3,3  
miljard. 

Op het gebied van de transeuropese energienetwerken heeft de 
EIB bij no 1,5 miljard vastgelegd voor de gasleiding Moghreb-
Spanje, met inbegrip von de Algerijnse an Morokkaanse delen, an 
voor de ontwikkeling van de gasnette n in Griekenland an Portu
gal, waarvoor reads eerder kredieten zijn toegekend, evenals 
voor de onderlinge koppeling von de stroo mnetten van Spanje en  
Partugal. 
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In december 1994 heeft de Europese 
Road van Essen zijn in juni op Korfoe ver-
kloorde steun c on de vorming von trons-
europese netwerken |TEN's) bevestigd en 
een lijst prioritaire projecten op het gebied 
von vervoer en energie goedgekeurd. 

Noost het accent op een snelle start van de  
uiterst belang rijke vervoersprojecten heeft 
de Europese Road het belong onderstreept 
van de beheersystemen voor het vervoer, 
of het nu goat om de ontwikkeling von mul-
timodole netwerken of om luchtver-
keerscontrole- en -veiligheidssystemen. 

Het hele joor heeft de EIB actief meege-
werkt ααη het verslog von de persoonlijke 
vertegenwoordigers von de stootshoofden 
en regeringsleiders (de zogenoomde 
"werkgroep-Christophersen") over de vost-
stelling van de TEN's en de financierings-
mogelijkheden van de vereiste belangrijke 
investeringen, vooral voor de prioritaire  
projecten (zie kaart op biz. 28). 

De EIB heeft tijdens de bijeenkomst von de  
Rood van Essen hoar steun ααη dit initiatief 
bevestigd met hoar toe zegging, in het ver-
lengde van hoar actie ten behoeve van in-
frastructuren van gemeenschappelijk be
long omvangrijke finonciële middelen op 
te nemen. 

Von 1990 tot en met 1994 heeft de EIB bij-
voorbeeld met kredieten von in totool meer 
don 23 miljord bijgedrogen tot de uitvoe-
ring van verbindingsinfrastructuren in olle 

lidstoten, w oorvon de investeringen in to-
tool zo'n 87 miljord bedrogen. 

In het licht von hoar ervoring denkt de EIB 
in stoat te zijn ααη de kredietbehoeften 
voor projecten te kunnen beontwoorden, 
wonneer deze voldoen ααη hoar criteria 
von economische gere chtvoordigdheid, fi 
nonciële hoolbaorheid en geboden garan 
ties. Rekening houdend met de ongebruike-
lijk grote omvong von sommige TEN-
projecten en met de bijzondere 
finoncieringsbehoeften die hieruit voort-
vloeien, heeft de Bonk voorgesteld pas 
sende finoncieringsvoorwaorden te bie-
den, gegroepeerd onder de benoming 
"speciool loket" - zie koder hiernoast -. 

De EIB heeft eveneens, in wederzijds be
long, de verbindingen met de partner 
landen, vooral in Midden- en Oost-Europa 
en in het Middellondse-Zeegebied in over-
weging genomen, evenols de financiering 
von mootregelen ter bescherming van het 
milieu, voor zover deze passen in het ko-
der von tronseuropese projecten. 

Bovendien zol het Europees Investerings-
fonds (EIF ), dot in juni 1 994 door de EIB, 
de Europese Commissie en het bonkwezen 
is opgericht (zie biz. 14), een belongrijk 
deel von zijn octiviteiten wijden ααη de  
toekenning von garanties die de financie
ring von dergelijke netwerken zullen bevor  
deren en de overige finonciële partners 
voldoende woorborgen bieden. 

NAUW BETROKKEN BIJ DE 
VASTSTELLING VAN DE  

TRANSEUROPESE N ETWERKEN... 

... G EBRUIKT DE EIB HAAR  

ERVARING MET H ET AANTREKKEN 

VAN DE NOODZAKELIJKE 

FINANCIËLE MIDDELEN... 

... E N P AST ZU HAAR  

VOORWAARDEN A AN DE  

BUZONDERE KENMERKEN VAN 

BEPAALDE PROJECTEN AAN 

De grotere steun ααη de oonleg von net
werken op het hele grondgebied von de  
Unie post eveneen s in het streve n von de  
EIB, een bijdroge te leveren ααη de orde-
ning en evenwichtige ontwikkeling von de  
verschillende regie's von de Europese Unie  
teneinde de economische en sociale sa  
menhang te versterken. 

Hoar optreden ten behoeve von de regio 
nale ontwikkeling, de belongrijkste took 
die de Bonk is toebedeeld bij ortikel 198 E  
von het Verdrog betreffende de Europese 
Unie en oongevuld in het Protocol betref 
fende de economische en sociale samen  
hang, vindt grotendeels ploots in nouwe of-
stemming op de subsidies uit de  
communautaire structuurfondsen. 
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HET EUROPEES INVESTERINGSFONDS 

Het Europees Investeringsfonds (EIE) dot sinds jun i 1994 operotio-
neel is, ste unt met de toekenning van garanties de uitvoering van 
grote infrastructuurprojecten, met name de projecten die deel uit-
maken van de transeuropese netwerken, alsmede investeringen 
van het midden- en kleinbedriji. 

Het EIF heeft een bijzondere siructuur door de herkomst van zijn le-  
den. Publiekrechtelijke en particulière communautaire en natio  
nale partners werken samen ter ondersteuning, met nieuwe Instru
menten, van belangrijke investeringen ten behoeve van het 
economische herstel en een evenwichtige ontwikkeling van de E u-
ropese Unie. 

Tijdens de Europese Raad van Edinburgh is men overeengeko-
men, in het kader van het groei-initiatief een Europees Investerings
fonds in het leven te roepen. De oprichtende Algemen e Vergade-
ring von het EIF heeft op 14 juni 1994 in Luxemburg 
plaatsgevonden. De Algemene Vergadering bestoot uit verteg en-
woordigers van de EIB, de Euro pese Commissie en 58 finonciële  
instellingen die op het kapitool hebben ingeschr even en die af-
komstig zijn uit de twoolf lidstaten van de Eu ropese Unie. 

De intergouvernementele conferentie von 25 moart 1993 hod no  
goedkeuring von het Europ ees Parlement een akte tot w ijziging 
van het Protocol betreffende de Statuten van de EIB aangenomen, 
waarbij de Raad van Gouv erneurs van de Bank de bevoegdheid 
kreeg het EIF op te richten. Να ratificatie door de lidstaten heeft de 
Raad van Gouverneurs von de Bank op 25 mei 1994 hiertoe be-
sloten. 

ministrotieve kosten, het vormen van de reserves en ten slotte ook, 
in een latere fase, het uitkeren van dividend. Deelnemingen in het 
kapitaal van ondernemingen die bij de aanleg van transeuropese 
netwerken zijn betrokken, of indirect ten behoeve van het MKB, 
zijn in een later stadium voorzien. 

Op 31 december 1994 had het EIF zes garantie-overeenkomsten 
getekend voor in totaal 513 miljoen ecu ten behoeve van 
investeringsprojecten in vier lidstaten van de Europese Unie. 

De garanties zijn verstrekt bij vijf leningen van de EIB voor de fi
nanciering van grote infrastructuurprojecten. Twee ervan zijn prio 
ritaire TEN-projecten: de luchthaven Malpensa in Italië en een 
gasleiding in Portugal. De overige drie hebben betrekking op 
telecommunicatienetten en gasleidingen in Italië en ap 
mobilofoonsystemen in Griekenland. Een zesde transa ctie betreft 
de bevordering van het MKB met behulp van een garantie bij een 
lening van de groep Banque Populaire. 

Vanwege hun toet reding tot de Europese Unie ζαΙ het EIF zijn acti-
viteiten uitbreiden tot Gostenrijk, Finland en Zweden, wier finon 
ciële instellingen zieh kunnen voegen bi j de reeds bestaande le-
den van het Fonds. 

European Investment Fund 
FEI · FIE 

Net EIF werkt op autonome bosis; het heeft een eigen rechtspersoon-
lijkheid en zijn boekhouding is gescheide n von die von de EIB. 

Het oorspronkelijk mootschappelijk kopitool is vastgesteld op 2 mil-
jord ecu. Op 14 juni 1994 was hierop voor in totaal 1,7 miljard 
ingetekend door de EIB (800 miljoen), de Europese Commissie na  
mens de Europese Unie (600 miljoen) en 58 banken en finonciële  
instellingen (300 miljoen). Er stoat nog een bedrag von 300 mil
joen open voor deelnome door andere finonciële instellingen. 

Het EIF handelt op basis van bancaire criteria. Zijn activiteiten be-
staan momenteel uit het vers trekken van Rn ancieringsgoranties. De  
provisies die het hiervoor ontvan gt dienen ter dekking van de ad-

Het EIF is gevestigd in Luxemburg en wordt geleid door een Finan-
cieel Comité von drie leden: de heren E. Greppi (voorzitter), 
F. Lagrange en D. McGlue. Het Comité legt verontwoording of 
ααη de Rood von Toezicht onder leiding van Sir Brian Unwin, pre
sident van de EIB en vertegenwoordigers van de EIB, de Europese 
Commissie en de deelnemende finonciële instellingen. 

De activiteiten van het EIF worden uitvoerig beschreven in zijn jaa rverslag 
dat bij zijn voorlopig hoofdkantoor verkrijgbaar is: 

ρ/α Europese Investeringsbank 
100, boulevard Konrad Adenauer - L - 2950 Luxemburg 
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Zo heeft de EIB deelgenomen ααη de 
programmavaststelling van de tweede fase  
van de hervorming van de structuur-
fondsen voor de période 1994-1999 en  
daarbij evenals voorheen getracht, met  
haar kredieten de impact van de com 
munautaire subsidies zo groot mogelijk te  
moken. 

In een période van vaak nog oarzeiende 
groei, over het algemeen te grote 
Overheidsschulden en een hordnekkig 
hoge werkloosheid is een dergelijke opti-
malisering bijzonder belongrijk en post ui-
teraord in een meerjorenplonning. 

In 1994 heeft de EIB bijna drie vierde von 
haar kredieten toegekend ααη investerin-
gen in de regionale ontwikkeling, waar-
voor vaak ook andere communautaire  
steun is verkregen. Voorts heeft zij bijge-
dragen tot de evaluatie von een aontai 
milieu- en vervoersprojecten in de vier prio 
ritaire landen die steun krijgen uit het 
Cohesiefonds. 

In diezelfde vier landen heeft de Bank het 
financieel mechanisme van de Europese 

Economische Ruimte (EER) geleidelijkaan 
ten uitvoer gelegd. 

Dit mechanisme is bestemd voor  
investeringssteun op hetgebied van milieu, 
vervoer, onderwijs en opleiding en voor  
MKB-projecten in Griekenland, Portugal,  
lerland en in de arme regie's von Sponje.  
Voor de période 1994 tot en met 1998 is 
500 miljoen ααη subsidies en ααη rente-
subsidies van 2% bij kredieten van de EIB 
voor in totoal 1,5 miljord gereserveerd. De  
EIB heeft in 1994 de opdrocht oanvoord 
om voor rekening von de EER su bsidies en 
rentesubsidies toe te kennen in Portugal, 
Spanje, lerland en Griekenland. 

Bovendien heeft de Bank het besluit van de  
Europese Road van Essen verwelkomd om 
het vredesproces in Noord-lerland te steu-
nen. Er ζαΙ een meerjorenprogrammo voor 
ontwikkelingssteun worden uitgevoerd met, 
noost communautaire bijstand, EIB-
financieringen voor oanvullende steun in 
Noord-lerland en in de grensregio's van 
de lerse Republiek. 

STEUN A AN DE REGIONALE  

ONTWIKKELING VAN DE UNIE  

BLIJFT HET HOOFDDOEL V AN DE  

EIB 

Lokalisering van de kredieten 
van de EIB en v an de subsidies 

uit het EFRO 
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In 1994 heeft de EIB de actie ter onder-
steuning van de economische activiteit of-
gerond, die sedert 1993 op verzoek von 
de Europese Rood von Edinburgh van de-
cember 1992 werd gevoerd. 

- Het Europees Investeringsfonds, bestemd 
om via de toekenning van garanties de fi
nanciering van transeuropese 
infrastructuurnetwerken en van investerin-
gen van het MKB te vergemakkelijken, 
heeft zijn oprichtende Algemene Vergade-
ring op 14 juni 1994 gehouden (zie kader 
hiernoost). Eind 1994 zijn reeds garanties  
voor in totoal 711 miljoen goedgekeurd. 

- De 7 miljord von de tijdelijke lening-
faciliteit von Edinburgh ter bespoediging 
van de financiering van infrastructuren is 

volledig aangewend voor bijna 140 pro-
jecten (zie kader op biz. 22). 

De bij de tenuitvoerlegging von deze foci-
liteit opgedane ervaring toont ααη hoe be 
longrijk de voorwaarden ervan voor de  
projectontwikkeloors waren, vooral op de  
twee grote actieterreinen von de EIB, na-
melijk de regionale ontwikkeling en de  
verbindingsnetten. 

De Rood von Bewind heeft eind 1994 be-
sloten de voorschriften betreffende de cu-
mulatie van leningen en subsidies in de  
prioritaire regie's te versoepelen en de fi
nanciering mogelijk te moken van infra
structuren die zorgen voor de toegang tot 
de netwerken in de overige regie's. 

GESLAAGDE INITIATIEVEN TER 
ONDERSTEUNING V AN HET 

HERSTEL VAN DE GROEI 
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DE BIB EN DE UITBREIDING VAN DE EUROPESE UNIE 

Sedert 1 januari 1995 heeft de Europese Unie drie nieuwe lldsta-
ten: Oostenrijk, Finland en Zweden. De E IB teit dus voorto on ook 
vijftien leden-aandeelhouders. 

No Denemorken, lerlcnd en het Verenigd Koninkrijk in 1973,  
Griekenland in 1981, Sponje en Portugal in 1986 en de Duitse 
hereniging in 1990 ziet de EIB dus opnieuw haar actieterrein ver-
breed. 

De laatste uitbreiding is het resultaat van het bes luit van de Euro 
pese Rood van Edinburgh, eind 1992, om begin 1993 de onder-
handelingen te starten met de kandidaat-lidstaten. Να de afron-
ding van de besprekingen, maart 1994, kon het Europees  
Parlement op 4 mei 1994 zijn goedkeuring geven ααη de 
Toetredingsverdragen. 

Oostenrijk, Finland en Zweden hebben per referendum de 
toetredingsvoorwaarden aanvaard; vervolgens hebben hun natio
nale parlementen en die van de twaaif lidstate n de Verdragen ge-
ratificeerd. 

De snelheid waarmee het toetredingsproces heeft plaatsgevonden 
is grotendeels te danken ααη de economische en sociale str uctuur 
van de kandidaat-leden, die veel lijkt o p die von de Twoolf, als-
mede ααη hun aanvaarding van het acquis communautaire en van 
de ondertekening in 1992 van de overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte waarbij reeds veel problemen kon-
den worden opgelost. 

De Europese Unie strekt zieh voortoon uit over een oppervlokte 
van 3,24 miljoen km', teIt 366 miljoen inwoners en haar rijkdom, 
in termen van het B NP, is met ongeveer 7% toegenomen. 

Voor de EIB heeft de toetreding van deze drie landen gevolgen 
voor haar structuur, haar kapitaal en haar activiteiten. 

Wat de structuur betreft, beschik ken de nieuwe leden ieder over  
een zetel in de Rood von Gouverneurs; zij hebben Ieder een be-

windvoerder aongewezen in de Rood van Bewind en gezamenlijk 
een plaatsvervangend bewindvoerder. Begin 1995 heeft de Rood  
van Gouverneurs besloten de Directie van de Bank met éé n vice- 
president uit te breiden. Ten slotte heeft de EIB begin dit jaar de 
eerste onderdanen uit de nieuwe lidstaten in haar personeelsbe-
stand opgenomen. 

De nieuwe lidstaten dragen voor 7,1% bij in het kapitaal von de 
Bank, voornamelijk op basis van hun BBP. Het geplaatst kapitaal is  
derhalve verhoogd tot 62 miljard, zodot het p lafond voor uit-
stoonde kredieten en garanties van de Ba nk is gestegen van 144  
tot 155 miljard. De weging van de lidstaten van hun deelname in 
het kapitaal is gewijzigd: Zweden wordt in grootte de achtste ααη-  
deelhouder, Oostenrijk en Finland de tiende en elfde (zie overzicht 
van he t gepla atst kapi taal op biz. 96 van de jaarstukken). Het ge  
stört kapitaal blijft onveranderd op 7,5% en de betolingen van de 
nieuwe leden zullen in acht gelijke tranches tot en met oktober 
1998 geschieden. Ten slotte dragen de nieuwe lidstaten in gelijke 
mate bij tot de reserves en voorzieningen. 

Op het gebied von de activ iteiten doen zieh geen wezenlijke pro
blemen voor, daar de Rood von Gouverneurs von de EIB in het ka-
der van de betrekkin gen met de E VA-landen op 8 aprii 1994 toe- 
stemming hod verleend voor het toekennen van kredieten en 
garanties in deze landen voor maximoal 500 miljoen per jaar ge-
durende een période von twee jaar. 

De EIB h eeft derhalve de gelegenheid gehad haar betrekkingen 
met de econo mische en finonciële kringen in deze landen te ont-
wikkelen en onderzoek naar een aantal projecten t e verrichten. 

Eind 1994 zijn er in Oostenrijk, Finland en Zweden projecten ge-
finoncierd voor in totaol 165 miljoen. 

De Bank was overigens al op de finonciële markten in Oostenrijk  
en Zweden oanwezig. Er ζαΙ gebruik worden gemookt van de  
reeds bestaande banden met overheden, bankwezen en bedrijf s-
leven om de activiteiten op het gebied von kredietverlening en 
middelenopnamen in de drie nieuwe lidstaten snel uit te breiden. 

1958-1972 1973-1980 1981-1985 1986-1994 1995-
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Tijdens de Europese Rood van Kopenha 
gen is besloten tot uitbreiding van de  
leningfaciliteit van Edinburgh tot het werk-
scheppend midden- en kleinbedrijf . Nodot 
het Europees Parlement de voorwaarden 
ervan had bestudeerd, heeft de Raad van 
ministers in aprii 1994 de EIB met het be-
heer ervan belast. Να de ondertekening in 
juni 1994 van een samenwerkingsakkoord 
met de Commissie heeft men kunnen ααη- 
vangen met het verstrekken van 
investeringssteun ααη het MKB. 

De EIB kan op grond von deze faciliteit tot  
moximaai één miijard ecu ααη globale kre- 
dieten verstrekken met rentesubsidies uit  
begrotingsmiddelen van de Europese  
Unie. De kleine en middelgrote onderne-
mingen die nieuwe banen scheppen kun
nen toew ijzingen uit deze globale kredie-
ten krijgen, waarvan het bedrag maximaal 
30 000 ecu per nieuwe arbeidsplaats mag  
zijn, plus een rentesubsidie van 2% gedu-
rende vijf jaar. 

Eind 1 994 is reeds een eerste tranche van 
650 miljoen ecu toegekend ααη instellin-
gen in aile landen van de Unie. Eind fe-
bruari 1995 zijn verzoeken voor toewijzin
gen van in totaal 324 miljoen 
geregistreerd. Verwocht wordt dat de 
tweede tranche van 350 miljoen, woor-
voor ook het MKB in de drie nieuwe lidsta-
ten in aanmerking komt, in de loop van 
1995 ζαΙ worden toegewezen. 

Voor het MKB en voor grotere ondernemin-
gen vormt de totstondkoming van de in
terne markt een van de sieutels tot een gro-

ter concurrentievermogen van het 
Europese bedrijfsleven, zoals ook de be-
vordering van immateriële investeringen 
(verbetering van onderzoek en technologi 
sche ontwikkeling, onderwijs en beroeps-
opleiding). 

Ααη al deze kernpunten besteedt de EIB de 
grootste aandacht bij de beoordeling van 
de projecten die haar worden voorgelegd. 
Van veel gefinancierde investeringen vor-
men deze aspecten ook een belan grijk be-
standdeel. 

Het MKB speelt in het lokale economische 
leven en b ij het scheppen van nieuwe ba
nen een wezenlijke roi. Moor al is het 
reactie- en aanpassingsvermogen van 
kleine en m iddelgrote ondernemingen op-
merkelijk groot, toch zijn zij ook het mees t 
kwetsboor in moeilijke tijden. Bovendien 
beschikken z ij niet over bijzondere moge-
lijkheden om toegan g tot de verschillende 
finoncieringsbronnen te krijgen. 

Doorom hecht de EIB er veel waorde ααη  
te voldoen ααη de in 1994 toegenomen 
kredietvraag van voornamelijk de kleinste  
bedrijven in de regionale-
ontwikkelingsgebieden, wat kan duiden 
op een verbetering van hun situatie. 

Ten slotte ζαΙ de EIB deelnemen ααη de 
steun van de Unie ααη de Portugese textiel-
industrie opdot deze zieh kan aanpassen 
ααη de nieuwe GATT-regels. De steu n om-
vot communautaire subsidies, waarvan 
een deel in d e vorm van rentesubsidies bij 
kredieten van de EIB. 

DE ACTIES TEN BEHOEVE VAN 
WERKGELEGENHEID EN 

C0NCURRENT1EKRACHT ZUN  

VOORAL GERICHT OP HET MKB 

De integratie van milieu-overwegingen op 
de verschillende communautaire beleids-
terreinen, zoals is aangegeven in het Ve r-
drag betreffende de Europese Unie, is op-
nieuw tot uitdrukking gekomen in het vijfde 
actieprogromma voor het milieu. Het pro
gramma omvat naast wetgeving de toe-
zegging, acties van economische a ard te 
steunen. 

De toetreding van nieuwe lidstaten wier mi-
lieubeleid en -acties tot de meest geavan-
ceerde ter wereld behoren, zol ongetwij-
feld een nieuw elan ααη het Europese 
optreden op dit terrein geven. Deze op 
duurzame ontwikkeling gerichte oanpok 
treft men ααη in de hervorming van de 
structuurfondsen en in de actie-
mogelijkheden van het cohesiefonds. 

DE U NIE HEEFT BAAT B IJ DE 

DESKUNDIGHEID VAN HAAR  

NIEUWE L EDEN OP MILIEUGEBIED 
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EEN STEEDS BREDER GAMMA 
AAN MILIEUPROJECTEN 

De Europese Raad van Essen heeft belcng-
stelling getoond voor een netwerksgewijze 
canpok von bepoolde milleuproblemen en 
de EIB heeft hiervoor maotregelen in het 
koder von de tronseuropese netwerken ge 
troffen, wooronder passende financierin-
gen via hoar speciaal loket (zie biz. 12). 

Dit besluit past in de praktijk van de Bank, 
die niet alleen de invloed op het milieu van 
alle haar voorgelegde projecten nagaat, 
maar eveneens in hoar economische ana
lyse de milieu-aspecten betrekt. 

Het toenemend aantal financieringen, met 
name op initiotief van de lokale overhe-
den, alsmede de uitbreiding ervan tot tal-
rijke sectoren (voorol de industrie en de  
energie), geven blijk von een doodwerke- 
lijke integrotie van het milieu in alle econo 
mische octiviteiten. 

prioriteiten in het Middellondse-
Zeegebied. Zij vormt ook een von de we-
zenlijke bestonddelen von de actie von de 
EIB in Midden- en Oost-Europo, waar zij 
wordt geconfronteerd met de enorme om-
vang van latente behoeften. 

Het milieu is van nature een uitstekend ter-
rein voor internationale samenwerking 
waaraan de EIB actief deelneemt. Dot 
geldt voor het in 1988 gelonceerde Pro-
gramma van technische bijstand ten be-
hoeve van het milieu in het Middellandse-
Zeegebied (METAP), de sedert 1992 
ontwikkelde initiatieven voor het herstel 
von de Oostzee en meer recent voor de so-
nering von het stroomgebied von de Elbe 
en voor de bescherming en een duurzoam 
gebruik von de Donau (zie jaarverslag 
1993, biz. 24). 

Dezelfde benaderingswijze geldt voor niet-
lidstoten. Milieubescherming is een von de 

1995, T OETREDING 

VAN O OSTENRIJK, F INLAND 

EN Z WEDEN 

Op 1 jonuari 1995 heeft de toetreding tot 
de Europese Unie von Oostenrijk, Finland 
en Zweden een nieuwe fase van de Euro
pese integrotie ingeluid. 

De drie nieuwe lidstaten zijn tegelijkertijd 
leden van de EIB geworden. De Bonk heeft 
in het afgelopen joor ol de nodige mootre-
gelen voor hun komst kunnen treffen en 
hoar contocten met de projectontwikke-
loors in deze landen kunnen intensiveren  
om hoar octiviteiten door te ontwikkelen 
(zie kader op biz. 1 6). 

Met het vooruitzicht van toetreding von 
deze landen was reeds rekening gehou-
den bij de oprichting van de Europese eco
nomische ruimte (EER), die op 1 jonuori 
1994 in working is getreden. De EER, be-
stoonde uit de Europese Unie en de landen 

van de Europese Vrijhandelsassociatie 
(EVA), vormt 's werelds grootste geïnte- 
greerde economische regio. 

Tijdens hun bijeenkomst in decomber  
1993 hodden de vertegenwoordigers van 
de lidstaten van de Europese Unie en van 
de EVA de wens geuit dot de EIB hoar octi 
viteiten vorder zou ontwikkelen, met name 
ten behoove von de infrostructuren en de  
tronseuropese netwerken in de kondidoot-
londen, wooronder toon ook nog Noorwe-
gen, moor ook in de overige EVA-londen. 

Να goedkeuring in aprii 1994 door de  
Rood von Gouverneurs von de Bonk om 
twee joor long voor moximool 500 miljoen 
per joar kredieten en garanties te verstrek-
ken, is in 1994 voor 265 miljoen oonge-
wend. 
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In 1994 stond de verdieping van de be-
trekkingen tussen de Europese Unie en de  
partnerlanden centraal in de discussie, wat 
met name tot uiting komt in de conclusies 
van de Europese Road van Essen ααη het 
einde van het jaar. 

Zijn vroegere standpunten bevestigend, 
heeft de Europese Rood verklaard dot "na 
de uitbreiding tot vijftien landen op 1 ja-
nuori 1995 de Europese Unie de uitvoe- 
ring (ζαΙ) beginnen van haar programma  
ter voorbereiding van de toetreding van 
alle Europese landen waarmee zij Europa-
ove ree η ko m sten heeft gesloten". 

Zo kunnen de geossocieerde landen in 
Midden- en Oost-Europo die zulks wensen, 
lid van de Europese Unie worden zodro zij 
in stoat zijn te voldoen ααη de hiervoor 
noodzakelijke voorwaarden. Bovendien is  
aangegeven dot de Baltische staten en Slo-
venië snel zullen worden opgenomen in 
deze toenoderingsstrotegie, die bedoelde 
landen wil voorbereiden op hun integratie 
in de interne markt. De steun van de Euro
pese Unie ααη de economische ontwikke-
ling van de betrokken landen vormt hierbij 
een van de kernpunten. De EIB le vert ook 
haar bijdrage: haar Rood van Gouver
neurs heeft op 2 mei 1994 toestemming 
verleend, tot eind 1996 voor in totool 3  
miljord ααη kredieten te verstrekken, die  
zijn voorzien van de communautaire ga
rantie. 

Bijzondere aandacht wordt besteed ααη  
grensoverschrijdende projecten die zowel 
in de industrie als bij de infrastructuren de  
integratie- en omschokelingsinsponningen 
ondersteunen. Voor de infrastructuur-
projecten kunnen zo nodig de onder het 
"speciale lokef vollende voorwaarden 
worden geboden, die zijn ingevoerd voor 
de financiering van de transeuropese net-
werken. 

Het optreden van de EIB in deze landen  
geschiedt in overleg of in samenwerking 
met derden, in het bijzonder met het com

munautaire programma Phare, de EBWO 
en de V^ereldbank. 

BUITEN D E UNIE TREEDT DE EIB IN 

DIVERSE GROTE REGIO'S 0P„, 

Wat de activiteiten van Euratom betreft, 
woorvon de besluiten tot middelenopnamen 
en kredietverlening vollen onder de verant-
woordelijkheid von de Europese Commis-
sie, heeft de EIB op uitnodiging van de Rood  
van ministers op 19 juli 1994 een mondoot 
van beperkte draagwijdte aanvaard betref 
fende de formulering van beoordelingen 
van uitsiuitend financiële en economische 
aspecten van nucléaire veiligheid in som-
mige Midden- en Oosteuropese landen, Rus-
land, Oekraïne en Armenië. 

In het Middellondse-Zeegebied wil de Euro
pese Unie komen tot een Euromediterroon 
portnerschop dot op den duur kan uitmon-
den in een vrijhandeiszone, een factor  
voor welvaart en vrede. De EIB sp eelt een 
wezenlijke roi bij de uitvoering von het 
Middellandse-Zeebeleid uit hoofde von de 
financiële samenwerking en neemt volledig 
deel ααη dit portnerschop. 

Voorts heeft de Rood van Gouverneurs de 
Bank op 30 november 1994 gemachtigd 
projecten te finoncieren in de Gazastrook 
en op de Westelijke Jordoonoever ois on-
dersteuning von het vredesproces in het 
Nabije Oosten en von de somenwerkings-
pogingen in de regio. 

In de landen in Afrika, het Caribisch gebied 
en de Stille Oceaan neemt de EIB cl lange tijd 
deel ααη het ontwikkelingsbeleid, waarbij zij 
zieh grotendeels rieht op de ontwikkeling van 
een actieve industriële sector. Zij zet hoar  
actie voort in het kader van de financiële 
samenwerking no de herziening, halverwege 
de looptijd, van de vierde Overeenkomst van 
Lomé die geldt sedert 1994. Tot de centrale 
thema's behoort de vaststelling van het ni
veau van financiële samenwerking, wooron-
der, noost omvangrijke niet-terugvorderbare 
steun, ook leningen uit eigen middelen van 
de EIB en steun in d e vorm van risicokapitaal 
uit begrotingsmiddelen. 

... STEUNT PROJECTEN DIE MET 

EUROPESE P ARTNERS OF IN 

REGIONALE S AMENWERKING 

WORDEN UITGEVOERD... 

... EN B EVORDERT INVESTERINGEN 

VAN GEMEENSCHAPPEÜJK BELANG  

EN MILIEUPROJECTEN 
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De betrekkingen tussen de Unie en Zuld-
Afrika sinds dit land de democrotische 
weg is opgegcan, zouden de ElB ertoe 
kunnen brengen uit eigen middelen kredie-
ten te goon verstrekken in het koder von 
het voorlopige ckkoord von november 
1994. 

Ten slotte hebben de octiviteiten von de ElB 
in Latijns-Amerika en Azië, die in 1993 von 
start zijn gegaan, zieh aanzienlijk uitge-

breid na de goedkeuring van diverse 
kaderakkoorden met een aantal landen.  
De investeringen moeten voldoen ααη het 
criterium van wederzijds belang, zoals bij-
dragen tot de uitvoering van bepaaide 
grote doelstellingen d ie als zodanig door  
de betrokken landen en de Europese Unie 
zijn erkend, bijvoorbeeld milieubescher-
ming, of somenwerking met het bedrijfsle-
ven in de lidstaten. 

IN 1994 STABIÜTEIT VAN H ET 

WISSELKOERSSTELSEL EN S TIJGING 

VAN D E L ANGE-TERMUNRENTE 

DE E CU B LIJFT EEN 

VAN D E BELANGRIJKSTE 

UITBETALINGSVALUTA'S VAN DE ElB 

De tweede fase van de economische en 
monétaire Unie, die op 1 januari 1994 is  
ingegaan, betekende het begin van een 
grotere convergentie van het economisch 
beleid van de lidstaten en van het toezicht 
op het begrotingsbeleid, zoals is bepaaid 
in het Verdrag betreffende de Europese 
Unie. 

Het Europees Monetair Instituut (EMI), dot  
op diezelfde datum is opgericht, heeft  
deelgenomen ααη de coördinatie van het 
monétaire beleid van de centrale banken 
en voorbereidend onderzoek in gang ge-
zet met het oog op de invoering van het Eu
ropees stelsel van centrale banken (ESC B). 

In tegenstelling tot de onrust in 1 993 en de 
nieuwe spanningen die begin maart 1995  
hebben geleid tot de devaluotie van de pe 
seta en de escudo, heeft het wisselkoers-
mechanisme van het Europese monétaire  
stelsel in de loop van 1994 geen grote 
spanningen gekend, ook al zijn enkele 
valuta's wel tijdelijk ααη schommelingen 
onderhevig geweest. 

Door de onrust op de obligotiemarkten en  
de hernieuwde belangstelling van veel be-

leggers voor de nationale markten, be-
draagt de som van de internationale emis-
sies in ecu siechts 5,8 miljard tegenover 
bijna 7 miljard in 1993, 19 miljard in 
1992, 27 miljard in 1991 en 15 miljard in 
1990. 

De ElB heeft in 1994 een opleving van de 
vraag naar uitbetalingen in ecu vastge-
steld, de op drie na belangrijkste 
uitbetalingsvaluta met 10% van het totaal. 

Maar omdat zij over grote ecu-voorraden 
beschikte vanwege omvongrijke kasstro-
men en vervroegde oflossingen, heeft de 
ElB s iechts één in ecu luidende lening van 
300 miljoen geplaatst, tegenover 650 mil-
joen in 1993 en 1 450 miljoen in 1992.  
Zij is niettemin op de korte-termijnmarkt ac-
tief gebleven met haar commercial paper- 
en notesprogramma's. 

Eind 1994 bedroeg de som von de in ecu  
opgenomen middelen van de ElB bijna 10  
miljard, dat is ongeveer 12% van haar por 
tefeuille. 
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KREDIETVERLENING IN DE EUROPESE UNIE 

90 91 92 93 9a 

Toegekende kre-
dieten: de krediet-
verlening in de  
lidstaten van de  
Europese Unie  

bedraagt 16 624 miljoen tegenover 
16 779 miljoen in 1993. Zij omvat ener-
zijds de 190 projecten die zijn gefinan-
cierd met afzonderlijke leningen waar-
voor in hef afgelopen jaar 

overeenkomsten zijn gefekend (13 861 
miljoenj en anderzijds 7 712 toewijzin-
gen uif lopende globale krediefen (2 763 
miljoenj, waarvan de verdeling naar sec
tor en communautaire beleidsdoelstelling 
pas bij de eindbestemming bekend is. 

Deze voor de uitvoerige analyse gekozen 
operationele presentatie moet warden 

onderscheiden van het overzicht van de  
onderfekende leningovereenkomsten 
(17 682 miijoen in 1994 tegenover 
17 724 miljoen in 1993j welke de afzon
derlijke leningen (13 861 miljoen) en de  
globaal-kredietovereenkomsten die in de  
loop van het jaar met banken en finan-
ciële instellingen zijn getekend (3 821 
miljoenj, omvat. 

VERDELING NAAR SE CTOR 

A! is de financieringsactiviteit in de af
gelopen drie jaor over het olgemeen 
op hetzelfde niveou gebleven, toch zijn 
er uiteenlopende ontwikkelingen in de  
verschillende sectoren. Zo is er een dui-
delijke toenome von de steun oon de  
sectoren vervoer en energie, terwiji de  
steun oon de telecommunicotiesector 
min of meer gelijk is gebleven, er min
der kredieten werden verstrekt voor 
ofvolwoterzuivering en ofvol-
verwerking en de octiviteiten ten be-
hoeve von de industrie- en de diensten- 
sector verder zijn ofgenomen. 

in 1994 heeft de finonciering von infro-
structuren 78% von de totole octiviteit 
uitgemookt. 

De finonciering von verbindings-
infrastructuren bedroogt 7 792 miljoen, 
tegenover 7 168 miljoen in 1993; zij 
mookt 47% von het totoolbedrog uit. 

De steun ten behoeve von het vervoer 
(5 637 miljoen) betreft enkele uitzon-
derlijk grote kunstwerken (Konooltunnel 
en voste verbinding over de Grote 
Belt), wegen en outosnelwegen, spoor-
lijnen, stodsvervoer en hoven- en 
luchthoveninfrostructuren. De tronsoc-
ties ten behoeve von de telecommuni-
catie, telefoon netten en sotelliet-
verbindingen, belopen 2 155 miljoen. 

De kredieten voor het water- en afvol-
beheer bedrogen in totool 1 432 mil
joen, woorvon 462 miljoen voor tol-

rijke kleinere voorzieningen, een 
odempouze no twee joren von uitzon-
derlijk grote octiviteit. 

Ten slotte is voor diverse infrastructuren 
von lokole overheden, voorol in stede-
lijke gebieden, 422 miljoen ter beschik-
king gesteld. 

In de energiesector is 3 384 miljoen toe-
gekend (20% von de octiviteit) tegen
over 2 576 miljoen in 1993. Deze op-
merkelijke toenome is voorol te donken 

Verdeling von de kredietverlening 
noor sector:  

75 819 miljoen von 1990  
tot en met 1994 
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oon de steun oon belongrijke investe-
ringen in de elektriciteitsopwekking 
(1112 miljoen) en in de oordolie- en 
goswinning (565 miljoen), evenols oon 
een verdere verbetering von de 
elektriciteits- en oordgosnetten (1 707  
miljoen). 

Noor de industrie, de dienstverlening en 
de londbouw is 3 594 miljoen gegoon 
(4 224 miljoen in 1993), dot wil zeg-
gen 22% von de totole octiviteit, het-
geen opnieuw de stognotie von de in-
vesteringen weerspiegeit, zools ol in de 
ofgelopen joren is vostgesteld. 

De ofzonderlijke leningen moken de 
helft von het totool uit (1 798 miljoen). 
Zij hebben betrekking op een breed  
scolo oon investeringen, voorol in de 
outoindustrie, de chemie en petroche-
mie, in popierfobrieken en drukkerijen. 
Een oonzienlijk deel von de gefinon-
cierde projecten omvat een significant  
milieubestonddeel. 

De financiering von investeringen von 
bescheiden omvong, voornomelijk von 
het MKB, vertonen doorentegen een 
licht herstel. In het afgelopen boekjoor 
zijn hiervoor 6 822 toewijzingen uit lo
pende globole kredieten verricht voor 
in totool 1 797 miljoen (woorvon 19  
miljoen uit middelen von het NCL), 
voornomelijk in de industrie (3 819 toe
wijzingen voor 1 336 miljoen), moor  
ook in de dienstensector (2 990 toewij
zingen voor 458 miljoen) en inciden-
teel in de londbouwsector (13 toewij
zingen, 2 miljoen). 

JAARVERSLAG 1994 - ElB 21 



DE LENINGFACILITEIT VAN EDINBURGH TEN BEHOEVE VAN INFRASTRÜCTUREN: EEN BALANS 

Teneinde de financiering von infrostructuren ter ondersteuning von 
het economisch herstei te bespoedigen had de Europese Raad van 
Edinburgh de EIB eind 1992 gevraagd een tijdelijk krediet-
instrument van 5 miljard over een période van twee jaar uit te voe-

Juni 1993 heeft de Raad in Kopenhagen dit bedrag verhoogd tot  
7 miijard en de toepossingsduur ervan verlengd. 

Deze finoncieringsfaciiiteit kon voor infrostructuren de volgende 
steun verlenen: 

- financiering van transeuropese netwerken op het gebied van ver-
voer, telecommu nicatie en energie, evenals transportuitrustingen 
en materieel voor de energieproduktie; 

- financiering van andere investeringen in diezelfde sector en (ver-
voer, telecommunicatie en energie) voor een betere toegong van 
de betrokken regie's op bovenbedoelde transeuropese netwerken; 

- financiering van milieu-investeringen, met inbegrip van stadsver-
nieuwing. 

Eind 1994 waren uit hoofde van deze faciliteit in totaal zo'n 140  
grootschalige projecten of investeringsprogromma's goedge-
keurd, voor 4,4 miljard in 1993 en 2,6 miljard in 1994, zodat het 
hele ter beschikking gesfelde bedrag is gebruikt. 

Leningen voor infrostructuren uit hoofde von de tijdelijke leningfociiiteit von Edinburgh 

Indien rekening wordt gehouden met de overige kredieten von de 
EIB, is ααη deze projecten voor 22 miljard ααη steun verleend; 
hun kosten kunnen worden geroomd op ongeveer 48 miljard, wat 
overeenkomt met zo'n 2,5% van de totale kapitaaiinvesteringen in 
de lidstaten van de Unie in de jaren 1993 en 1994. 

De leningfociiiteit, woormee de EIB het plafond von hoar leningen 
ten opzichte von de invester ingskosten kon verhogen van 50 tot  
75%, heeft ααη de verwachtingen van de projectontwikkelaars 
voldaan en de financiering bespoedigd van een breed gamma 
ααη infrastructuurprojecten, die anders niet door de Bank in zo'n 
omvongrijke mate hodden kunnen worden gesteund. 

Bovendien heeft de Bank dankzij de verhoging van 70%i tot 90%  
von de mogelijke cumulotie van communautaire leningen en subsi 
dies haar samenwerking met de overige structurele ste un van de 
Europese Unie kunnen versterken, 

Eind 1994 zijn voor 4,8 miljard leningovereenkomsten ten be-
hoeve van 100 projecten getekend. De projecten die de Bank zijn 
voorgelegd, werden in een zeer kort tijdsbes tek goedgekeurd en 
getekend, zodat zij ook in die zin beantwoorden ααη het doel, het 
herstei van de Europese economieën te bespo edigen. 

(miljoenen ecu) 

1994 

Goedgekeurd Onderiekend Goedgekeurd 
Totaal 

Telecom-

1993-1994 

Ondertekend 

Totaal Vervoer municatie Milieu Energie 

België 133,4 50,7 327,5 202,0 150,0 52,0 
Denemorken 93,6 247,6 432,5 435,6 423,3 12,3 
Duitslond 359,8 139,5 854,0 427,3 102,6 153,4 51,9 119,4 
Griekenland 51,8 81,8 218,3 168,3 103,0 45,0 20,3 
Spanje 755,6 815,5 1 4 60,1 1 159 ,9 671,7 252,6 235,6 
Fronkrijk 320,2 249,8 829,6 549,8 139,6 410,2 
lerland 62,1 179,3 111,8 111,8 
Itolië 262,4 240,8 737,4 686,9 47,3 204,6 197,1 237,9 
Nederland 180,7 116,7 345,1 140,0 89,0 51,0 
Portugal 180,2 96,6 398,5 282,8 53,6 76,3 20,4 132,5 
Ver. Koninkrijk 290,9 364,7 1 14 2,0 664,7 517,2 96,5 31,8 19,2 

Totaal 2 628,6 2 465,8 6 924,3 4 829,1 2 208,3 575,8 1 105 ,0 940,0 
% 100,0 45,7 11,9 22,9 19,5 
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GEVOLGEN VOOR DE INVESTERINGEN 

De investeringen die door de EIB wor
den gefinoncierd, hebben structurele 
en conjuncturele gevolgen. 

Het is buitengewoon moeiliik de impact  
von deze investeringen voor de econo-
mische cctiviteit en voor de werkgele-
genheid te meten in alle landen van de 
Unie en in alle sectoren. De werkgele-
genheid varieert bovendien naar ge
lang de sectoren, d e regie's en pério 
des. Tech kunnen er enkele 
opmerkingen en ramingen worden ge-
moakt. 

Zo kan ervon worden uitgegoon dot de 
door de EIB gefinancierde projecten al  
dan niet rechtstreeks een gunstige in-
vloed hebben op de werkgelegenheid. 
AI is het onmogelijk exacte cijfers te ge-
ven, toch kan het aantal rechtstreeks 
gecreëerde banen op enkele tiendui-
zenden per jaar worden geraamd, 
voornamelijk in de industrie en de dien-
stensector. Voorts kan worden gesteld 
dot er indirect zeer veel banen worden 
geschopen of in stand gehouden door  
de acties ten behoeve van infrastructu-

ren of uitrustingen in de sectoren ver-
voer, telecommunicatie, milieu en ener 
gie, woarnaor ongeveer drie Vierde 
van de financieringen van de EIB gaat. 

Het bedrag van de door de EIB ge-
steunde investering en b lijkt uit haar ei
gen ramingen op basis van de gege-
vens uit de dossiers van de 
projectontwikkelaars. Bij de raming 
van de jaarlijkse financieringsomvang 
wordt rekening gehouden met het 
tempo van de kredietverplichtingen. 

Zo kan het totaal van de investeringen in 
1994 waaraan de EIB steun heeft ver-
leend, worden geraamd op 45 miljord, 
wat overeenkomt met ruim 4,2% van 
de bruto-investeringen in vaste activa in 
de twaalf lidstaten, waartoe ook secto
ren behoren die niet voor kredieten von 
de EIB in oonmerking komen, zools de 
particulière woningbouw. 

Hieraan kan worden toegevoegd dot  
de steun van de EIB een aanvullende 
financieringsbron is en gemiddeld ruim 
37% van de totale projectkosten omvat. 
Dat is iets meer dan voorheen, wat on-
getwijfeld toe te schrijven is ααη de 

extra mogelijkheden als gevolg van de  
uitvoering van de leningfaciliteit van 
Edinburgh. 

Van 1990 toten met 1994 kunnen de in
vesteringen waaraan de EIB heeft bij-
gedragen op 250 miljord worden ge
raamd, bijna 5% van de  
kapitaalinvesteringen in de Europese 
Unie. 

In genoemde période bedrogen de ge
financierde investeringen 108 miljard 
voor de verbindingsinfrastructuren, 2 6 
miljard voor milieuprojecten, 51 mil 
jord voor energievoorzieningen en 65 
miljard voor projecten in de industrie-
en de dienstensector. In sommige lidsta
ten maken bedoelde investeringen een 
zeer significant deel van de kapitaal
investeringen uit; 20% in Portugal, 
11% in Griekenland, Spanje en ler-
land. 

Zo kan ook ervan worden uitgegoon  
dot het gecumuleerde bedrag van de  
afzonderlijke leningen en de toewijzin-
gen uit globale kredieten ongeveer 
1,5% von de kapitaalinvesteringen van 
de "TwaalP' beloopt. 

Tobel 2: Verdeling van de kredietverlening in 19 94 naar land en naar sector 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) (miljoenen ecu) 

Infrastructuur Industrie 
Diensten 

Totaal 
Afzond. 
leningen 

Toew.uit 
glob.kredieten Vervoer 

Telecommu
nicatie 

Water-
projecten 

en diversen Energie 

Landbouw 

België 504,3 388,2 116,1 25,3 170,0 142,3 166,7 
Denemorken 819,5 776,2 43,3 674,1 49,9 9,3 42,9 43,3 
Duitslond 2 301,2 1 60 8,0 693,2 182,7 520,7 462,8 265,3 869,7 
Griekenland 632,1 478,2 153,9 196,6 237,0 140,2 40,4 17,9 
Spanje 2 749,1 2 657,4 91,7 1 6 58,9 5,5 273,3 341,4 470,0 
Frankrijk 2 198,3 1 4 28,1 770,2 1 2 89,1 138,3 0,8 770,2 
lerland 237,7 190,3 47,4 57,0 31,5 32,2 62,7 54,3 
Italië 2 965,9 2 261,3 704,6 134,5 627,8 120,1 1 151 ,7 931,8 
Luxemburc 
Nederlanc 332,4 283,3 49,1 234,6 51,0 46,8 
Portugal 1 12 7,1 1 08 4,2 42,9 709,5 52,0 326,9 38,7 
Ver.Koninkrijk 2 346,5 2 295,5 51,0 648,7 608,6 221,9 682,4 184,9 
Oostenrijk 74,0 74,0 

60,2 
74,0 

Finland 60,2 60,2 60,2 
Zweden 15,3 15,3 15,3 
Elders (1 ) 260,8 260,8 260,8 

Totaal 
% 

16 624,4 
100,0 

13 861,0 
83,4 

2 763,4 
16,6 

5 636,6 
33,9 

2155,0 
13,0 

1 854,7 
11,2 

3 383,9 
20,4 

3 594,3 
21,6 

(1} Kredietverlening gelijkgesteld ααη verrichtingen binnen de Europese Unie (zie wenken voor de lezer, noot 5d op biz. 1 30). 
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GLOBALE KREDIETEN IN DE L IDSTATEN 

De EIB volgt een gedecentraliseerde procedure, zo dicht mogelijk 
bij de behoeften von haar cliënten, cm projecten van besche iden 
omvang te steunen die zij om redenen van efficiency niet met af-
zonderlijke leningen kan financieren. Deze procedure bestoot uit 
het verstre kken von globale kredieten ααη bemiddelende finan-
ciële instellingen die op nationaal, regionaal of zelfs lokaal niveau  
opereren en die de hun toegekende middelen aanwenden in over
leg met de Bank en volgens haar economische, techn ische en fi-
nanciële criteria. De samenwerking met het bankwezen is steeds  
verder uitgebreid; moment eel zijn er banden met zo'n 130 part
ners, financiële instellingen en handelsbanken. 

Verdeling naar sector von de toewijzingen uit globale kredieten 
(1990 tot en met 1994] 

Toewijzingen voor kleine 
invesferingen in de sedoren : 

1 - Industrie 
2 - Diensten en londbouw 
3 - Woterbeheer 
4 · Vervoer 
5 - Diverse infrostructuren 

Een breed scala ααη verrichtIngen.. 

g ΑαηίαΙ |40 193] 

J Bedrag (14 901 railjoen): 

Het toepassingsgebied van de globale kredieten is geleidelijkaan 
uitgebreid naar gelang de ontwikkeling van de behoeften en de  
diversifiëring van het communautaire beleid (1). 

De globale kredieten zijn beste md voor: 

- investeringen von kleine en middelgrote ondernemingen in de 
industrie- en de dienstensector (met nome het toerisme) en de lond
bouw; 

- kleine infrostructuren die beantwoorden ααη de communautaire  
doelstellingen op het gebied von regionale ontwikkeling, milieube-
scherming, energie of vervoer. 

Het minimale investeringsbedrag moet 40 000 ecu en dot van de  
toewijzing 20 000 ecu zijn; het maximale bedrag is respectieve-
lijk 25 miljoen en 1 2,5 miljoen ecu. 

In 1 994 heeft de EIB globale kredieten toegekend voor in totool 
3 821 miljoen (3 598 miljoen in 1993 en 3 258 miljoen in 1992). 

In het of gelopen jaor is uit de lopende globale kredieten (2), voor 
In totaol 2 763 miljoen toegewezen ten behoeve von 7 712 kleine  
en middelgrote investeringen, hetgeen een lichte verbetering is ten 
opzichte van 1993 (6 094 toewijzingen voor 2 653 miljoen). 

Van 199 0 tot en met 19 94 is in totaol 17,7 miljord ααη globale  
kredieten verstrekt, waaruit 14,9 miljard is toegewezen. 

... voor het MKB... 

Zools op biz. 1 7 is oangegeven, heeft de EIB eind 1994 een MKB-
mechonisme met rentes ubsidies voor werkscheppende kleine en 
middelgrote ondernemingen ingevoerd. Eind februori 1995 hod
den bijna 1 400 bedrijven aanvragen voor gesubsidieer de lenin
gen van in totaal 324 miljoen en betreffende ruim 15 000 te  
scheppen bonen ingediend. 

In 1 994 zijn ten behoe ve von 6 776 investeringen von het MKB 
kredieten toegekend voor in totaal 1 6 93 miljoen. 

Sinds 1990 hebben meer don 35 000 kleine en middelgrote be  
drijven voor ruim 9,3 miljard kredieten ontvangen, bijna de helft 
van het in de sectoren industrie en dienstverlening toegekende be  
drag. De kosten von de op deze wijze gesteunde investe ringen 
worden geroomd op zo'n 24 miljard. Drie vijfde is gegaan ηαατ  
het midden- en kleinbedrijf in de ärmere regio's van de meeste lid-
staten. Uit de verdeling van de kredieten naar grootte van de on
dernemingen blijkt, dot voorol de kleine bedrijven steun hebbe n 
ontvangen: 83% had minder dan 50 werknemers in dienst, 97%  
minder dan 250 (zie biz. 33). 

... en voor kleine infrostructuren 

In 1994 zijn 890 investeringen in infrastructuren van besche iden 
omvang, mees tal van lokale overheden, gefinancierd voor in to
taal 967 miljoen (922 miljoen in 1993). Zij maken 35% van de 
toewijzingen uit globale kredieten uit. 

Voorts is voor een vijftigtal energiebesporings- en  
milieubeschermingsprojecten 100 miljoen ecu ter beschikking ge-
steld. 

Van 1990 tot en met 1994 is ααη 3 920 projecten, met totale  
investeringskosten van zo'n 11 miljard, 4 465 miljoen verstre kt, 
woorvon bijna de helft (2 1 00 miljoen) het beheer von water en 
afval betreff en 30% de vervoerssector, voornamelijk wegen 
werken en stedelijke voorzieningen; de rest is gegaan naar di
verse infrastructuren, kleine eenheden voor de elektriciteits-
produktie en aordgasdistributie. 

iU De looptijd va n g lobaal-kredielovereenkomsten k an m eerdere bo ekjaren 
bedragen; daarom is er een verscbil tussen het totale bedrag van de in 1 994 
onderlekende overeenkomsten en het bedrag dat in datzelfde jaar oak werke-
lijk werd uitbetaold. Omdat een groot aantal globale kredieten meerdere sec
toren e n doelstellingen le gelijk ka n dienen, kunnen s lechts i n de analyse van 
de uiteindelijke bestemming de exacte investeringssectoren en doelstellingen  
warden teruggevonden. 
I2j' De labellen D , E , F , H, I en J (biz. I 13 e .v.j ge ven een overzicht van de  
verdeling van de toewijzingen naar land, regio, sector en doelstelling. 
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Verdeling naar communautaire doelstelling 

Als finanderingsinstelling van de Euro-  
pese Unie heeft de EIB tot taak investerin-
gen te financieren die moeten bijdragen 
tot de concretisering van een of meerdere 
doelstellingen van communautair beleid 

en van specifieke besluiten waartoe in de  
loop der jaren is besloten. Een aantal van 
de gefinancierde projecten beantwoordt 
aan verscheidene doelstellingen tegelijk. 
Met overzicht geeft derhalve inzicht in de 

verscbillende activiteiten van de Bank, 
maar de bedragen, vooral in de tabellen 
van dit boofdstuk, kunnen niet bij elkaar 
warden opgeteld. 

COMMUNAUTAIRE DOELSTELLINGEN: 
EEN BUZONDER KENMERK VAN DE EIB 

Bijdragen tot een evenwichtige ontwik-
keling von de Unie door kwolitotief 
goede projecten te financieren zonder 
de regels van een strikt bancair befieer 
uit het cog te verliezen, is de taak van 
de EIB d ie zieh voortdurend heeft ααη- 
gepast ααη de economische en sociale  
ontwikkelingen en ααη het com 
munautaire beleid. Daarom stelt de EIB 
alleen voor investeringsprojecten die 
beantwoorden ααη de doelstellingen 
van de Unie middelen ter beschikking -
wat haar onderscheidt van de overige  
financieringsinstellingen. "Geschikt", 
dot wil zeggen, het feit of een project 
in aanmerking komt voor een krediet 
van de EIB, zijn projecten die bijdra
gen tot de regionale onfwikkeling, dan 
wel projecten von gemeenschappelijk be
long (artikel 198 E van het EG-Verdrog). 

Regionale ontwikkeling 

In het Verdrag betreffende de Europese 
Unie Staat dot de EIB "het grootste deel 
van haar middelen moet blijven besteden 
ααη de bevordering van de sociale en  
economische samenhang". Daarom heeft 
de EIB, naast hoar optreden ten behoeve 
van de economische activiteit op het hele 
grondgebied van de Unie, altijd prioriteit 
verleend ααη de financiering van investe-
ringen in de regio's met een ontwikke-
lingsachterstand - doelstelling 1 van de  
communautaire structuurfondsen - en in 
regio's die in een procès von industriële  
omschakeling of plattelandsontwikkeling 
verkeren - doelstellingen 2 en 5b. Gecom-
bineerd met de activiteiten vanuit de  
structuurfondsen, het cohesiefonds en de  
verschillende communautaire financiële  
instrumenten, wijdt zij ongeveer twee 
derde van haar financieringen ααη de re 
gionale ontwikkeling. 

Gemeenschappelijk belong 

Het begrip "gemeenschappelijk be 
lang" houdt in, dat rekening wordt ge-
houden met doelstellingen die voort-
vloeien uit het communautaire beleid of 
de besluiten van de besluitvormings-
organen van de Europese Unie, zoals 
steun ααη het economisch herstel. Zo 
heeft de EIB haar actieterrein uitge-
breid tot investeringen in bijvoorbeeld 
transeuropese netwerken op hetgebied 
van vervoer en telecommunicatie, een 
snelle ontwikkeling van het vrije ver 
heer tussen lidstaten en met derde Ian-
den, een beperking van de energie-
afhankelijkheid, bescherming van het 
milieu of de noodzaak het concurrentie-
vermogen van het Europese bedrijfsle-
ven te versterben, vooral dat van het 
MKB. 

Tobel 3: Verdeling van de kredietverlening in 1994 near land en communautaire doelstelling''' 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

(In miljoenen ecu) 

Communautaire Internationaal 
Regionale verbindings- Milieu en concurrentie-

MKB ontwikkeling infrcstructuren leefklimaat Energie vermogen MKB 

Belglë 178,6 25,3 220,6 142,3 116,1 
Denemcrken 506,9 724,0 191,0 42,9 43,3 
Duitslond 1 80 1,6 624,1 609,7 285,5 75,5 341,8 
Griekenlond 632,1 436,8 140,2 40,0 17,9 
Sponje 2 659,2 860,7 1 24 2,3 341,1 90,9 
Fronkrijk 1 5 71,7 761,9 606,8 51,2 15,2 346,6 
lerlond 237,7 42,2 32,2 62,1 46,8 
Italië 2 159,2 766,0 763,9 1 0 19,5 7,4 595,2 
Luxemburg 

33,4 Nederlond 17,7 248,0 235,3 33,4 
Portugal 1 1 27,1 206,8 371,9 328,0 11,4 
Ver. Koninkrijk 1 14 3,3 1 11 6,3 439,4 701,6 50,0 
Oostenrijk 74,0 
Finland 60,2 

15,3 Zweden 15,3 
Elders (art.l 8) 260,8 

Totaal 12 035,1 5 698,3 4 866,0 3 525,6 98,1 1 693,4 

Omdat sommige kredieten ααη meerdere doelstellingen tegelijk beantwoorden, kunnen de bedragen van de verschillende rubrieken niet bij elkaar worden opgeteld. 
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Regionale ont-
wikkeling: De fi-
nancieringen 
met behuip van  
ofzonderlijke le-

ningen en toewijzingen uit lopende glo
bale kredieten voor investeringen in de 
regionale ontwikkeling van de Euro-
pese Unie bedragen 12 035 miljoen te-
genover 12 462 miljoen in 1993. Zij 
maken 72% uit van de totale activiteit 
tegenover 74% in 1993 en 70% in 
1992. 

Deze kredieten dienden ter ondersteu-
ning van investeringen van in totaal 31  
miljard. 

In het jaar 1994 is de tweede fase van  
de hervorming van de communautaire 
structuurfondsen (1994-1999) van start  
gegaan. Evenais in de eerste fase  
(1989-1993) rieht de EIB zieh vooral  
op de regie's die ook voor steun uit  
deze fondsen in oanmerking komen.  
Teneinde haar kredieten zo goed mo- 
gelijk af te stemmen op de com
munautaire subsidies, heeft zij deelge- 
nomen ααη de uitwerking en 
programmering van de strueturele steun 
van de Europese Commissie samen met 
de lidstaten, de versehillende regie's en 
het bedrijfsleven. Zo heeft zij zoveel 
mogelijk eerste aanwijzingen voor het 
verlenen van kredieten geformuleerd 
bij de voorbereiding van de com
munautaire bestekken (CB's) en de 
enige programmeringsdocumenten. 

Gezien deze acties van de Europese 
Unie heeft de Rood van Bewind in Okto 
ber 1994 besloten voor basis-
infrostructuren en milieuprojecten in 
aile zogenaamde "cohesielanden" en 
de "doelstelling 1-regio's" van de 
structuurfondsen een plafond voor de 
som van leningen en subsidies van 
90% van de investeringskosten te laten 
gelden. 

In 1994 is voor investeringen in de 
regio's die vollen onder de actie van 
de communautaire structuurfondsen, 

Tabel 4; Regionale ontwikkeling: verdeling near sector 

Totaal 
Afz. 

leningen 
Toewijzingen uit globale 

kredieten 

miljoenen miljoenen miljoenen 
ecu % ecu ecu aantal 

Energie 2 104,4 17,5 2 066,5 37,9 39 
Vervoer 4 209,8 35,0 3 910,5 299,3 285 
Telecommunicatie 1 925 ,2 16,0 1 925 ,2 
Waterprojecten 766,2 6,4 497,9 268,3 409 
Overige infrastructuren 404,0 3,4 277,2 126,8 19 
Industrie, landbouw 2 092,9 17,4 1 20 7,4 885,5 2 313 
Diensten 532,6 4,4 222,2 310,4 2 030 

Totaaibedrag 12 035,1 100,0 10 106,9 1 928,2 5 095 

bijna 90% van de steun uit hoofde van 
de regionale ontwikkeling bestemd, 
dot wil zeggen 10 623 miljoen. Van 
het totaal gefinancierde bedrag is 31 % 
gegaan naar projecten waarvoor ook 
subsidies uit bedoelde fondsen zijn ver-
strekt. 

In de regio's met een ontwikkelingsach-
terstand (doelstelling 1 ) be draogt de kre-
dietverlening 5 748 miljoen (7 228 mil
joen in 1993), dot is 35% van de totale  
activiteit in de Europese Unie en 48% 

van de steun voor de regionale ontwik
keling. In de gebieden die worden ge 
troffen door achteruitgaande industrie  
(doelstelling 2) en in de plattelands-
gebieden waarvoor structured aanpas-
singen zijn vereist (doelstelling 5b), belo 
gen de activiteiten van de EIB 4 875 
miljoen (4 179 miljoen in 1993). 

Ten slotte is 1 352 miljoen toegekend 
voor transregionale investeringen, bij-
voorbeeld voor telecommunicatie-
netten. 

DE EIB EN DE STRUCTUURFONDSEN 1994- 1999 

In de besluiten von de Europese Road van 
Edinburgh eind 1992 is voorzien dat er  
von 1994 tof en met 1999 een bedr ag 
van 155 miljard ecu voor structured acties 
ter beschikking stoat (Europees fonds voor 
regionale ontwikkeling - E FRO -, Cohes ie-
fonds, Soclaal fonds en EGG FL), voorna-
melijk voor arme regio's. Meer dan twee 
derde van dit bedrag (110 miljard) betreff  
de zogenaamde "doelstelling 1-regio's" 
waar 26,6% van de Europese bevolking 
woont. 

De middelen van het EFR O bedragen in 
genoemde période zo'n 56 miljard en die 
van het Cohesiefonds bijna 14,5 miljard. 

De EIB, die in de période 1989 tot en met 
1993 in diezelfde regio's 25 miljard heeft 
toegekend, heeft bij de uitwerking van de 

actieprogramma's haar bereidheid te ken 
nen gegeven, de investeringe n in die ge
bieden met aanzienlijk hogere bedragen 
te willen steunen teneinde te kunnen vol-
doen ααη de vraag van projectontwikke -
laars die economisch en financie el renda-
bele projecten indienen. Zij ζαΙ ook haar  
steun in de regio's 2 en 5b verhogen, 
waar zij in de voorgaande période 17  
miljard ααη leningen heeft verstrekt. 

Ten slotte ζαΙ zij investeringen gaan steu
nen in de nieuwe lidstaten: in het Bur gen-
land in Oostenrijk, dat valt onder doe lstel
ling 1, in de regio's die behoren tot de 
doelstellingen 2 en 5b en in de dunbe-
volkte gebieden in het noorden van Sca n-
dinavië uit hoofde van de tijdens de 
toetredingsonderhandelingen ingestelde 
doelstelling 6. 
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Ondanks een aanzienlijke toename 
van de kredieten in de oostelijke deel-
staten von Duitslond (1 547 miljoen te-
genover 1 202 miljoen in 1993), even-
cis in de meeste gebieden die vollen  
onder doelstelling 2 of 5b, ken er een 
lichte ochteruitgong von de steun ααη  
de regionale ontwikkeling worden vost- 
gesteld. 

Dit wordt voornamelijk toegeschreven 
ααη de vertraging in de activiteiten in 
de Italiaanse Mezzogiorno en in 
Sponje en Portugal, twee landen waar 
het aantal financieringen in de afgelo-
pen jaren sterk was toegenomen. 

De zogenaamde "cohesielanden" (Por
tugal, Sponje, Griekenlond en lerlond), 
wier BNP per hoofd von de bevolking 
minder don 90% von het gemiddelde 
von de Europese Unie bedroogt, kun-
nen steun ontvongen op grond von 
doelstelling 1 en uit een aonvuHend in 
strument, het Cohesiefonds, wooruit 
middelen voor milieuprojecten en trons-
europese vervoersnetwerken worden 
verstrekt. 

De communautaire subsidies zijn dus  
voorol op deze landen gericht, wot 

Aandeel van de kredietverlening 
van regionaal belang per sector  

(1989-1994) 

Tobel 5: Regionale ontwikkeling en octies uit de structuurfondsen 

regionaal / nief regionaal 

H • Energie 

^ ^ Vervoer 

_| Telecommunicofle 

1^ Overige infrastructuren 

3 3 Industrie 

1989-1993 1994 

Kredieten uit eigen midde len (miljoenen ecu) 70 008,5 16 605,2 
waarvan regionale ontwikkeling fm/7/oenen ecu) 47 128,3 12 035,1 
in % 67 72 

Onderverdeling van de regionale ontwikkeling in % 
Regionale-ontwikkelingsgebieden 92 88 
Regio's die ste un krijgen uit de st ructuurfondsen 89 88 
op grond von doelstelling 1 53 48 
op grond van doelstellingen 2 en 5b 36 40 
Regio's die steu n kriigen op grond van specifieke progra mma's 3 
Overige regio's die oonvullende nationale ste un ontvongen 
en multiregionale projecten 8 12 

zieh in de proktijk, bij zeer hoge 
Overheidsschulden, heeft vertoold in 
een uitstel of tijdelijke vermindering von 
de vroog noor leningen von de EIB. Het 
effect von de depreciotie von de 
valuta's von een paar von deze landen 
ten opzichte von de ecu heeft deze ont
wikkeling nog geoccentueerd. 

De kredietverlening in de cohesie
landen bedroogt 4 746 miljoen (6 142  
miljoen in 1993), dot is 29% von de to
tale octiviteit en 39% von de octies ten  
behoeve von de regionale ontwikke
ling. Op grond von een koder-
overeenkomst met de Europese Com-
missie heeft de EIB in deze landen in 
1994 bovendien het economisch be
lang en de technische uitvoerboorheid 
von een dertigtol projecten voor reke-
ning von het cohesiefonds en von het 
hieroon voorofgoonde tijdelijke finon-
cieringsinstrument onderzocht, voorna
melijk in Griekenlond en in Sponje. 

Bovendien beheert de EIB voor reke-
ning von de EVA-Ionden het mecho-
nisme von finonciële bijstond ter onder-
steuning von de structured  
ontwikkeling von de doelstelling 1- 
regio's. Uit dit mechonisme, dot is inge-
steld bij de koderovereenkomst betref
fende de Europese economische ruimte 
(EER), zijn rentesubsidies gefinoncierd 
bij drie leningen von de EIB v oor pro
jecten in Spanje en Portugal von in to

taal 180 miljoen. Voorts zijn met mid
delen uit dit mechonisme subsidies  
toegekend voor een bedrog von 
71 miljoen ten behoeve von drie pro
jecten in Spanje, Portugal en Grieken
lond. 

Sedert de tenuitvoerlegging von de her-
vorming von de structuurfondsen in 
1989 is voor regionale projecten in to
taal 59,2 miljord ter beschikking ge-
steld; hiermee konden projecten wor
den uitgevoerd met een totale 
investeringswoorde von noor schotting 
177 miljord. Von de financieringen in 
deze période is 49% noor 
telecommunicotie- en vervoersinfro-
structuren gegoon, 13% noor energie-
voorzieningen en 28% naar industriële  
projecten. Er zijn veel middelen ge
goon naar bosisinfrastructuren, omdot 
juist in ärmere regio's hieroon een te-
kort bestoot. 

Von deze gefinoncierde infrastructuren 
mookt 39% tevens deel uit von belong-
rijke Europese verbindingsnetwerken 
en 35% beontwoordt tevens ααη de 
energie- of ααη milieudoelstellingen. 

De nodruk op de regionale ontwikke
ling geschiedt derholve in harmonie  
met het overige communautaire beleid 
en versterbt de economische en sociale 
samenhang von de Europese Unie. 
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TRANSEUROPESE VERVOERSNETWERKEN 14 PRIORITAIRE PROJECTEN 

Onderstaande kaart toont de 14 belang-
rijkste vervoersprojecten die In december 
1994 door de stcotshoofden en rege-
rlngsleiders In Essen z ljn vostgesteld. Het 
wezenlljk belong von deze projecten, die 
speclool zljn gekozen om de Europese 
rulmte te structureren en hoar verschll-
lende reglo's goed te kunnen berelken, 
met name de meest v erofgeiegen geble-

den, biljkt duldeiljk wonneer gedacht  
wordt ααη de overige grote Infrostructu-
ren die reeds tot stand zljn gekomen of 
die momenteel worden oongeiegd: de  
Konaaitunnel, de vaste verblnding over 
de Grote Belt, hogesnelheldstrelnen en 
trodltlonele hoofdspoorlljnen, olsmede de  
verschlllende outosnelwegnetten. 

Het grote Europese belong von deze In-
frostructuren, hun omvong en noodzoke-
lljke speclfieke Investerlngen rechtvoordl-
gen het overlgens dot de EIE passende  
flnancierlngsvoorwoarden hanteert In het 
koder van haar "speclool loket" (zie  
biz. 12). 
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Europese 
verbindings-
infrastructuren: 
voor een goede 
werking van de  

Europese interne merkt, die voortcan 
vijftien landen omvat, zijn efficiènte  
vervoers- en telecommunicatie-
netwerken over het hele Europese 
grondgebied meer dan ooit noodzake-
liik ter ondersteuning van het econo-
misch concurrentievermogen en ten be-
hoeve van een evenwichtige ruimtelijke 
ordening. 

De Europese Road van Essen ( 9 en 10 
december 1994) heeft de veertien be-
langrijkste vervoersprojecten vastge-
steld, zoals voorgesteld door een werk-
groep op hoog niveau waaraan ook 
de EIB actief heeft deelgenomen. 

Tijdens deze Road heeft de EIB hoar 
engagement op dit terrein bevestigd en 
de wens te kennen gegeven oonzien-
lijke middelen ααη te trekken, olsmede 
passende financieringsvoorwaarden te  
bieden via een "speciaal loket" (zie ka-
der op biz. 12). 

Eind 1994 had de EIB het onderzoek 
naar de meeste van deze prioritaire  
projecten al in gang gezeten kredieten 
voor de uitvoering van een aantal er-
van in Italië, Griekenland, lerland, 
Spanje, Frankrijk en Finland goedge-
keurd. 

Να enkele jaren van snelle groei is de  
financiering van belangrijke Europese 
verbindingsinfrastructuren in 1994 op 
min of meer hetzelfde niveau als het 
voorgaande jaar gebleven: 5 698 mil-
joen (5 807 miljoen in 1993), waar-
van 1 088 miljoen uit hoofde van de  
leningfaciliteit van Edinburgh. 

In de afgelopen vijf jaar is voor 23,1 
miljard ααη kredieten verstrekt (een toe-
name van 15% per jaar van 1990 tot 
1994) voor investeringen op dit terrein 
van ongeveer 87 miljard. 

De financieringen voor vervoersinfra-
structuren van Europees belang bedra-
gen 3 543 miljoen. Het goat voorol om 
wegen en spoorwegen (3 078 miljoen) 
die meestal deel uitmaken von Euro
pese kaderprogramma's in de eind-
fose: voltooiing van de Kanaaltunnel, 
die in 1994 in gebruik werd genomen, 
voortzetting van de ααη leg van de  
vaste verbinding over de Grote Belt, 
gewone spoorlijnen, hogesnelheids-
lijnen en talrijke autosnelweg-
verbindingen. 

Er is eveneens steun verleend ααη de  
uitvoering van luchthaven-
infrastructuren (uitbreiding van de in-
stallaties op de luchthavens van Mi-
Ιααη, Londen-Heathrow, Frankfurt en 
München) en havenwerken (Antwer 
pen, Barcelona, Valencia, Dun Laog-
haire), alsmede de modernisering van 
de capaciteit voor binnenlandse 
luchtvaartverbindingen in Frankrijk. 

Op het gebied van de telecommunicatie 
is 2 155 miljoen toegekend. Het betreff 
de voortzetting von de programma's  
ter versterking van de binnenlandse en  
internationale telefoonverbindingen  
met behulp van de modernste technolo- 
gieën; digitale netwerken, optische we
zeis, datatransmissie, mobilofonie en  
sotellietverbindingen. Ook een lening 
voor de verbetering van de telecommu
nicatie tussen de nieuwe lidstaat Oos-
tenrijk en zijn buurlanden is een interes
sant voorbeeld. 

Ongeveer 76% van de voor Europa be
langrijke financieringen is gegaan 
naar investeringen in de ärmere regio's 
of investeringen die de toegankelijk-
heid ervon moeten bevorderen; deze 
dragen bij tot hun economische ontwik-
keling en een meer evenwichtige orde
ning van het Europese grondgebied. 

Tobel 6: Belongriike 
Europese verbindingsinfrastructuren 

(in miljoenen ecu) 

Vervoer 3 543,2 
Uitzonderiijk grote werken 621,7 
Spoorwegen 521,5 
Wegen en outosneiwegen 1 9 34,6 
Luchtvoart 408,9 
Overig 56,5 
Telecommunicatie 2155,1 
Netwerken en centrales 2 056,1 
Mobilofonie 72,0 
Soteliiefen en volgstations 27,0 
Totaalbedrag (*) 5 698,3 

(*) waorvan 11,1 miljoen ααη toewijzingen uit glo
bale kredieten 

Netwerkfinancleringen; 26 044 miljoen 
van 1990 tot en met 1994 
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HUlSVUIL 

Elke d ag opnieuw produceert iedere Europecan, von ongeocht 
welke leeftiid, gemiddeld bijno een kilo hulsvuil: nief olleen orga
nisch afval, maar ook veel papier, karton, glas, plastic enz., resten  
van het dagelijks lev en die min of meer gemakkelijk worden weg-
gegooid. 

In totaal is dot een berg huisvuil van zo'n 120 miljoen tan per jaar, 
wat uiteindelijk nog weinig is vergeleken met de berg afval uit eco-
nomische activiteiten, vooral uit de landbouw en de industrie,  
waarvan een groot deel ook nog giftig is. 

Al is het moeilijk exacte ramingen op dit gebied te maken, toch 
Staat één ding vast: de toename van het huisvuil in de lidstaten van 
de Europese Unie bedraagt in de afgelopen tien jaar ongeveer 
één procent per jaar. 

De min of meer succesvolle inspanningen in Nederland en (West-) 
Duitsland om deze tende ns te keren, hebben echter de sterke to e
name van 2 tot 3% per jaar in een aontal andere landen, vooral in 
Zuid-Europo, niet kunnen compenseren. 

De communautaire en nationale instanties hebben in de afgelopen 
jaren de wetgeving aangescherpt om dit stijgende volume ge-
meentelijk afval, waarvan 60% wordt gestört op vuilstortploatsen, 
25% verbrond en 15% gerecycleerd of bewerkt, te controleren en  
te beheersen. 

In de Strategie von de Unie voor het ofvolbeheer, die in 1989 door  
de Commissie is uitgestippeld en vervolgens is goedgekeurd door  
de Rood en gesteund door het Europ ees Parlement, worden v ijf 
prioriteiten op middellonge en lange termijn oangegeven: preven-
tie, bewerking, eliminotie, transport en zuivering von besmette ter-

Er is een aontal teksten oongenomen, wooronder een koder-
richtlijn betreffende de totstandbrenging von een geïntegreerd en  
odequoot netwerk verwerkingsinstolloties, die zieh zo dicht mog e-
lijk bij de plootsen bevinden woor het afval wordt geproduceerd. 
Andere hebben vooral betrekking op de hormonisotie von de 
milieu- en technische normen voor stortplootsen, de bewerking en  
recyclage von verpakkingsmoteriaal, de contrôle op het transport  
von afval en vooral von gevoarlijke Sto ffen binnen de Unie. 

Wetgeving en bewustwording von de problemen die zo 'n opeen-
hoping van afval geeft, worden in een aontal landen in concrete 

maotregelen vertoold: gescheiden verzomeling von huisvuil om 
het sorteren voor eventuele recyclage te vergemokkelijken, 
kringloopmoteriolen voor verpokkingen en in toenemende mote  
schönere outo-onderd elen. Er worden strengere normen gehon-
teerd bij de verbrondingsprocessen om luchtvervuiling te voorko-
men en er is nationaal beleid ontwikkeld om illegale vuilstortploat
sen op te ruimen en de gecontroleerde vuilstort, waarvan de 
overlast steeds minder door de bevolking wordt verdragen, te be-
perken. 

Inmiddels heeft de EIB haar optreden oonzienlijk uitgebreid en ge-
diversifieerd. Να zieh eerst voornomelijk te hebben gericht op het 
verzomelen en verwerken von huisvuil, steunt zij nu ook de verwer-
king en recyclage von industriee l afval en het elimineren von gif
tige ofvalstoffen. 

In totaal is van 1990 tot en met 1994, vooral in België, Neder
land, Duitsland, Italië en Frankrijk, 1,2 miljord toegekend, waar
van 183 miljoen voor een honde rdtol kleine lokale projecten. 

Belongrijkste projecten voor de verwerking von huishoude-
lijk en industrieel afval van 1990 tot en met 1994 

Stads- en huisvuil Industrieel en giftig afval 
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Milieubescher-
ming: de vaststel-
ling en toepas-
sing van commu 
nautaire en na

tionale normen voor de kwoiiteit von 
water en lucht hebben geleid tot talrijke 
investeringen in een beter beheer van 
water en van stadsvuil en in de beheer-
sing van de uitstoot van vervuilende 
Stoffen. 

In 1994 fieeft de EIB voor het derde 
ochtereenvolgende joor een zeer groot 
bedrog gereserveerd voor dergelijke 
investeringen; 4 866 miljoen, no  
4 385 miljoen in 1993 en 4 548 mil
joen in 1992. De gefinancierde inves
teringen in elf lidstoten belogen in to-
tool 12 miljard. 

Het betreft een breed scolo ααη octivi-
teiten: woterprojecten zoo Is in voor-
gaonde joren, maar ook vergelijkbare 
bedrogen of zelfs nog meer voor de be-
strijding von de luchtvervuiling en een 
verbetering van fiet stedelijk openboo r 
vervoer. 

De specifieke milieu-octie s van de EIB 

moken floor stelselmotige benodering 
op dit punt compleet: zij goat immers 
bij alle projecten woarvoor bij haar le-
ningen zijn oongevroagd, no of de na 
tionale en Europese milieuvoorschriften 
in acht zijn genomen. 

Een belangrijk deel von de finoncierin-
gen (67%) is noor projecten gegaon in 
de ärmere regie's woor ook andere  
communautaire finoncierings-
instrumenten als het Cohesiefonds en 
het mechonisme van de Europese Ec o-
nomische Ruimte tot de uitvoering er-
von hebben bijgedrogen; 10% betreft 
investeringen in de energiesector en 
ruim 20% in de industrie. 

De kredietverlening ter verbetering von  
het stedelijk ieefklimaat is in 1 994 sterk 
gestegen von minder don een miljard 
in 1992 en 1 993 tot 1 7 14 miljoen in 
1994, dot is meer dan een derde von 
de steun ααη milieuprojecten. 

Het goat meestol om leningen voor de  
verbetering von het openboor vervoer; 
uitbreiding von de metrolijnen en ver
betering von de stodssporen in Madrid, 
Bilbao, Valencia, Barcelona, Lissabon 

Tabel 7; Milieu en leefkiimoct 
(in miljoenen ecu) 

Totaal 
Afzonderlijke 

leningen 
Toewijzingen uit 

globale kredieten 

Milieu 3 152,1 2 564,0 588,1 
Bescherming en beheer van water 1 37 9,8 1 0 13,8 366,0 
Afvalbeheer 395,2 361,0 34,2 
Bestrijding luchtvervuiling 1 09 2,3 1 0 60,9 31,4 
Overig 284,8 128,3 156,5 
Stedelijke voorzieningen 1 713,9 1 698,2 15,7 
Openbaar vervoer 1 247 ,6 1 24 7,6 
Overig 466,3 450,6 15,7 

Totaal 4 860,0 4 262,2 603,8 

en Kopenhagen en een nieuwe tromlijn 
in Sheffield. Daarnaast zijn de wegen-
infrastructuren verbeterd om de ver-
keersstromen in de ogglomeroties Po-
rijs en Lyon, Düsseldorf en Dublin te  
verleggen. Voorts zijn herinrichtingen 
von strotennetten, stodscentro en res-
tourotie von historische gebouwen en 
lokaties in Itolië gesteund. 

Ook talrijke andere projecten dragen 
bij tot een verbetering von de kwoiiteit  
van het bestaan van de Europese stede-
lingen. 

Ten behoeve von projecten voor een 
betere drinkwatervoorziening of riool-
stelsels is in totool 1 380 miljoen ver-
strekt. Het goat grotendeels om meer-
jorenprogrommo's voor grote 
ogglomeroties (in N ederlond, Grieken-
land en Duitslond) of voor hele regio 's 
(in Portugal, België, het Verenigd Ko-
ninkrijk, Spanje en Italië); ook zijn zo'n 
380 kleine projecten von lokale over-
heden uitgevoerd en gefinancierd uit 
lopende globale leningen 

In Nederland, Duitsland en België zijn 
leningen toegekend voor het verzome-
len en voorol verwerken van vast huis-
houdeiijk afval of industrieel en soms 
ook giftig afval. 

De kredieten ten behoeve von de be-
strijding van de luchtvervuiling zijn in 
1994 sterk toegenomen (1 092 miljoen 
tegenover 417 miljoen in 1993). Er is 
grote steun verleend voor de uitrusting, 
modernisering of zelfs herstructurerin g 
von lokaties om de uitstoot te beperken 
von vervuilende gössen of vliegos von 
steenkoolgestookte centrales, chemie-
en petrochemieconcerns, autospuit-
ateliers, staalbedrijven en papierfabrie-
ken in Italië, Frankrijk, Spanje, België  
en Duitsland. 
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Energie-
doelsteilingen: 
de financiering  
von investerin-
gen die beont-

woorden can de communautaire 
energiedoelstellingen bedraagt 3 526  
miljoen tegenover 2 767 miljaen in 
1993. 

Deze stijging is vooral het gevolg van 
de financiering van de exploitatie van 
bestaande waterkrachtbronnen in 
Scandinavië - centrales en aansluitings-
kabels ( 145 miijoen) - moor ook van de 
exploitatie van nieuwe aardolie- en 
-gosvelden in de lerse Zee en von de 
bouw von gosgestookte elektriciteits-
centroles. 

De kredietverlening ten behoeve von 
energiebesporing (1 755 miljoen, 
waarvon 92 miljoen voor kleinscholige 
investeringen) mooktde helft von hetto-
tool uit. Het goat om de bouw von steg-
centroles in het Verenigd Koninkrijk en 
België of om de wormte- en 

elektriciteitsproduktie in Nederlond, Ito-
lië en Duitslond. Het betreft ook de uit-
breiding en versterking von de 
elektriciteitsnetten in Sponje en Portu
gal, olsmede de onderlinge koppeling 
van de Zweedse en Duitse netten met 
behulp von onderzeese kobels door de 
Oostzee en von de Noorse en Deense 
netten door het Skagerrak. 

Voorts zijn er kredieten verstrekt voor 
de omschokeling op oordgos von de 
oude verwormingsnetten in de ooste-
lijke regio's von Duitslond, voor 
stodsverwarmingsnetten, vooral in het 
noorden von Itolië, en voor ofvol-
verbrondingsovens in Nederlond, 
woorbij nouwkeurig is nogegaon of er  
geen schodelijke milieu-effecten zijn. 
Ten slotte zijn er energiebesporings-
projecten in roffinoderijen, stool-
bedrijven en in diverse kleine onderne-
mingen gefinoncierd. 

Aile leningen ten behoeve von een be-
tere spreiding von de energievoorzie-
ning in de Unie (920 miljoen) hebben 

label 8: Energiedoelstellingen 

(tn miljoenen ecu) 

Totaal 
Afzonderlijke 

leningen 
Toew.uli 

globale kredieten 

Eigen energiebronnen 850,8 850,8 
Aardolie en -gas 583,9 583,9 
Waterkracht 266,9 266,9 
Spreiding van de invoer 919,8 919,8 
Steenkool 107,5 
Aardgas 812,3 812,3 
Energiebesporing 1755,0 1663,5 91,5 
Gecombineerde stroom-/warmteproduktie 183,1 160,0 23,1 
en verwormingsnetten 
Stegcentroles 473,3 473,3 
Elektriciteitstronsport en -distributie 473,2 463,7 9,5 
Omschokeling gosnetten 200,4 170,7 29,7 
Hernieuwbore energiebronnen 180,3 180,3 
Energiebesporing in het bedr ijfsleven 244,7 215,5 29,2 

Totool 3525,6 3434,1 91,5 

Energiedoelstellingen 
1990 - 1994 

4 000 

3 000 

I 000 

91 92 93 94 

^ Eigen energiebronnen 

^ Spreiding van de invoer 

^ Energiebesporing 

betrekking op gosleidingen, met uitzon-
dering von een centrale in Zuid-ltolië 
die op geïmporteerd steenkool werkt.  
De gosleidingen, in bijvoorbeeld Portu
gal, Itolië, Denemorken en Duitslond, 
moeten die regio's von gas - soms of-
komstig von nationale gosvelden - voor-
zien die tot nu toe nog niet op de 
gosnetten waren oongesloten. Het be
treft tevens grote leidingstelsels vonof 
de gosvelden in Zuid-Algerije tot in 
Sponje en Itolië en vervolgens noor de 
andere lidstoten von de Unie. Vermel-
denswoord is ook de oordolieleiding 
uit Ruslond, die via de Republiek Tsje-
chië op het uit Itolië komende net zol 
worden oongesloten (zie biz. 52). 

Ten slotte heeft de EIB hoar steun ααη  
de ontwikkeling von de energiebron
nen voortgezet (851 miljoen) met de fi 
nanciering von woterkrachtcentroles in 
Griekenlond, Noorwegen en Sponje,  
en vooral von de exploitatie von 
aardolie- en -gosbronnen in Italië en in 
de lerse Zee ter hoogte von Liverpool. 
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90 91 92 93 94 

Industriële doel-
stellingen: omdat 
ook in 1994 in 
talrijke produk-
tieve sectoren 

weinig investeringen werden verriebt, 
terwiji belangrijke projecten in de auto- 
industrie en de vliegtuigbouw werden 
ofgerond, zijn er siechts we inig ofzon-
derlijke leningen toegekend ten be-
hoeve von een groter internationao! 
concurrentievermogen von het bedrijfs-
leven of diens Europese integrotie 
(98 miljoen). De steu n con het midden-
en kleinbedrijf doorentegen is enigs-
zins toegenomen met 1 693 mil
joen con toewijzingen uit globale le
ningen. 

De afzonderlijke leningen zijn ener-
zijds naar de autoindustrie gegoon: 
voortzetting von de bouw von bedrij-
ven die deelnemen in het geïnte- 
greerde toeleveringsstelsel von Fiat te  
Melfi; produktie-eenheid voor motor-
blokken en cilinderkoppen in Dillingen 
(Saar) en fabrikatie van pneumatische 
banden in Breuberg bij Frankfurt. 

Anderzijds heeft de EIB de ont-
wikkeling en produktie van de voort-
stuwingsmotor van de nieuwe genera-
tie Ariane 5-raketten gesteund. 

6 776 toewijzingen voor produktieve 
investeringen von kleine en middel-
grote ondernemingen gefinoncierd 
voor in totaal 1 693 miljoen (1 542  
mil-joen voor 5 257 toewijzingen in 
1993, 2 138 miljoen voor 7 223 toe
wijzingen in 1992 en 2 354 miljoen 
voor 9 548 toewijzingen in 1991). Flet 
midden- en kleinbedrijf in de regionole-
ontwikkelingsgebieden heeft 1 163 mil
joen ontvongen voor 4 323 projecten 
(69% von het totool) en elders 530 mil
joen voor 2 453 projecten (waorvon 
19 miljoen voor 83 projecten uit het 
NCL). 

Voorts zijn 46 toewijzingen verriebt 
voor milieu- of energiebesporings-
projecten von voak wat grotere bedrij-
ven uit de sector MKB (103 miljoen). 

Een vluchtige analyse van de 6 776  
kleine en middelgrote ondernemingen 
die in 1994 middelen von de EIB heb -
ben ontvongen, toont ααη dot bedrij-
ven met minder dan 250 werknemers 
en wier omzet minder dan 20 miljoen 
bedroogt, 87% von de finoncieringen 
hebben ontvongen, nomelijk een be-
drog van 1 479 miljoen; siechts 2%  
von olle gefinoncierde ondernemingen 
uit het MKB heeft meer don 250 perso-
neelsleden. 

Tobel 9: Industriedoelstellingen 

(in mlljoenen ecu) 

Totaal 1 791,5 

Internationaal 98,1 
concurrentievermogen 
en Europese integrotie van 
het grootbedrijf 

Investeringen van het MKB 1 693 ,4 
in regionale-ontwikkelings- 1 163,4 
gebieden 
eiders 530,0 

In feite heeft 90% von het door de EIB 
via globale kredieten gefinoncierde 
MKB minder don 50 werknemers, dot  
ruim 60% von de toewijzingen heeft 
ontvongen, wat het zeer doelgerichte 
karokter van globale leningen onder-
streept. 

De na tionale en communautaire steun-
mootregelen, wooronder het mecho-
nisme von rentesubsidies voor het werk-
scheppend MKB, moeten in een 
klimoot von geleidelijk economisch her-
stel b ijdrogen tot een opl eving von de 
investeringen von kleine en middel
grote ondernemingen die een wezen-
lijk element vormen von het produktieve 
apporoot in olle lidstaten von de Euro
pese Unie en die von doorsloggevend 
belang zijn bij het scheppen von werk-
gelegenheid. 

Uit lopende globale kredieten zijn Tobel 10: Investeringen van het MKB 
In 1994 toegekende middelen uit lopende globale krediete n 

Land 1994 1990 - 1994 

Totool Totool Aontol werknemers 

<50 50 tot 250 >250 

aanfal bedrog aontol bedrog aontol bedrog aontol bedrog aontol bedrog 

België 176 116,1 1 003 720,8 748 372,9 217 260,5 38 87,4 
Denemarken 286 43,3 1 065 258,7 830 118,7 213 94,8 22 45,2 
Duitsland 364 341,7 1 276 1 097,8 735 446,2 361 336,3 180 315,3 
Griekenland 18 17,9 161 167,6 91 79,5 34 32,2 36 55,8 
Spanje 388 90,9 2 251 652,7 1 968 449,0 237 166,5 46 37,3 
Frankrijk 3 932 346,6 19 338 1 821,5 17018 1 359,2 2 053 344,3 267 118,1 
lerland 247 46,8 262 70,4 246 50,7 13 13,9 3 5,7 
Itolië 1 150 595,2 7 826 3 716,6 6 048 2 034,8 1440 1 196,3 338 485,5 
Nederland 14 33,4 498 292,1 303 101,9 172 145,2 23 44,9 
Portugal 59 11,4 1 093 359,7 692 179,1 298 106,4 103 74,2 
Ver.Koninkrijk 142 50,0 405 206,5 341 128,1 46 28,2 18 50,2 

Totaal 6 776 1 693,4 35 178 9 364,2 29 020 5 320,0 5 084 2 724,7 J 074 1 319,5 
7c 

1 693,4 
83 57 14 29 3 14 
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AANPASSING VAN HET KREDIETRISICOBELEID AAN GELD NEMERS EN AAN GEBODE N GARANTIES 

Al enkele jaren voere n de verschiilende landen In Europe elk op 
eigen wijze een beleid von decenfralisotie en overheids-
terugtrekking. Een en ander heeft geleid tat gratere verantwoorde-
lijkheden ααη regionale en lokale overheden, in het bijzonder op 
finoncieel niveau, en von gehele of gedeeltelijke privotisering von 
economische octiviteiten die voordien door de overheid werden  
verricht of geleid. 

Deze ontwikkeling fieeft uiteroord oonzienliike gevolgen voor de  
EIB, omdot een toenemend oontol projecten nu van de particulière  
sector komt met garanties van bonken of particulière orgonisaties. 

In de période 1985 tot en met 1994 is fiet oandeel von leningen  
ααη, of gegorondeerd door lidstoten, overheidsinstellingen en 
regie's in de totale octiviteit tot begin jaren nege ntig snel gedoold 
en vervolgens gestobiiiseerd tot lets meer dan 40% von het totool, 
terwiji zij een tientoi jaren doarvóór ruim 80% von fiet gefieel uit -
mookten. Deze ocfiteruitgong fioudt verband met de verschillende 
privatiseringsprocessen en is eveneens het gevolg von de  
groeiende terughoudendheid von de stoten om voor projecten ga 
rant te staan, vooral in de sectoren energie, telecommunicatie, wa-
tervoorziening en -zuivering enzovoort in het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Nederland en Frankrijk. In Griekenland, lerland en De -
nemarken, en in mindere mate in Spanje, Portugal, Italië en België  
blijft de publieke sector echter de belangrijkste borg en vook ook 
de begunstigde van de EIB-Ieningen. 

Een tegenovergestelde tendens volt te constateren bij leningen ααη of  
gegorondeerd door banken en kredietinstellingen; de omvang hiervon 
ligt thans in dezelfde orde von grootte als die van de leningen ααη sto  
len, terwiji dot midden jaren tochtig nog siechts 5 tot 10% bedroeg, 
Deze ontwikkeling komt overeen met de over het algemeen steeds gro-
tere rol - vooral in Duit sland en Frankrijk - van banken en instellingen 
voor lange-termijnkredieten, die als bemiddelaars optreden bij de toe-
kenning von middelen uit globale kredieten en bij talrijke ofzonderlijke 
leningen (met nome in de se ctoren industrie en dienstverlening) of als 
borg in plaats van de s taten zelf. 

Ten slotte is het oandeel von de leningen die door voornamelijk 
private vennootschoppen worden gegorondeerd of die voorzien 
zijn van andere zekerheden, eveneens gestegen, vooral in Neder
land en het Verenigd Koninkrijk, en maokt nu iet s meer don 16%  
von het totaal uit. Gezien de toenemende octiviteiten van de EIB is  
het joorlijkse bedrag hiervoor von minder don 500 miljoen geste
gen tot bijno 3 miljord. 

Deze ontwikkelingen zijn in minde re mate terug te vinden in de ana 
lyse van het totaal ααη uitstoande kredieten van de EIB, dot eind 1994  
ruim 106 miljord bedroeg. De door de lidstaten of overheidsin
stellingen gegorandeerde leningen vertegenwoordigen bijna 49% van 
het totaal (90% in 1986], de door banken geg orandeerde leningen 
38% (was 4%) en door vennootschoppen 13% (was 6%) (zie jaarreke-
ning 1994, overzicht kredieten en garanties, op biz. 85). 

Uiteroord maokt het moeili jke economische klimoot en de grotere 
concurrentie de finonciële positie von veel moatschoppijen en  
banken kwetsboorder. Flet grotere bedrag ααη kredieten in de to
tale kredietportefeuille die door banken en vennootschoppen wor
den gegorondeerd of die voorzien zijn von andere garanties,  
moakt een grondig onderzoek noar de risico's en de geboden ga 
ranties don ook meer don ooit noodzokelijk om een eve ntueel in 
gebreke blijven of op zijn minst moeilijkheden bij de oflossing von 
de leningen zoveel mogelijk te beperken. 

Evenals andere financiële instellingen is de EIB de middelen goon 
bestuderen om zieh te wopenen tegen de risico's van een concen-
tratie von de vorderingen op één enkele geldnemer of in een be-
poolde sector, evenals de kwolitotief uiteenlopende risico's von de 
verschillende technieken von projectfinanciering . Zo post zij bij-
voorbeeld sinds 1 jonuori 1994 de Europese richtlijn 
92/121/EEG betreffende het toezicht op en de beheersing von 
grote risico's von kredieti nstellingen toe, die moet voorkomen dot  
teveel risico's met een enkele cliënt, of groep verbonden cliënten,  
de solvobiliteit von een kredietinstelling in gevoor brengt. Er is  
eveneens om redenen von behoedzoom beheer een voorziening 
ingevoerd voor olgemene risico's bonkbedrijf (VAR), ter woorde 
von 350 miljoen ecu eind 1994, die als gevolg van de toe treding 
von de nieuwe lidstaten in juni 1995 zai worden verhoogd tot 
400 miljoen. 

Ten slotte heeft de Bank in een afzonderlijke hoofdafdeling 
"kredietbeheer" de teams willen versterken en hergroeperen die 
bebst zijn met een onafhankelijk toezicht op de kredietrisico's in 
olle foses von het besluitvormingsproces en tijdens de looptijd von 
de leningen. Deze afdeling hecht eroon de bonkrisico's op de tal
rijke activiteitenterreinen van de EIB be ter te leren kennen en be-
oordelen. 

Verdeling van de leningovereenkomsten near gelang 
de geboden garantie 

Gegarandeerd door ; 

^ Lidsfoten of overheidsinsteilingen 

Vennootschappen en andere zekerfìeden  

fi Banken en kredielinsfellingen 
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Overzicht kredietverlening per lidstaat 

Onderstaand overzichf betreff de afzonderlijke leningen (zie lijst op biz. 99j en de toewijzin-
gen uif legende globale kredieten (tabellen H en I op biz. 116 e.v.j die in 1994 zijn toege-
kend. De verdeling ervan per land, sector en doelstelling is te vinden in de tabellen 2 en 3 fop 
biz. 23 en 25). 

In België hebben de afzonderlijke leningen 
voor drie vierde von het bedrog betrekking 
op investeringen in de sectoren energie  
(142 miljoen) en milieu (221 miljoen). 

Zo heeft de Bonk de bouw von twee gos-
gestookte, gecombineerde elektriciteits-
centroles met hoog rendement gefinon-
cierd in Drogenbos, bij Brüssel, en in 
Seroing, bij Luik. 

Veerts fieeft zij twee grete milieuprejecten 
gesteund: een geïntegreerd centrum veer 
de verwerking von industrieel en giftig of-
vol in Antwerpen en de eerste fose von het 
Viooms regienool pregrommo veer het 
woterbeheer, emvottende een heefd-
rieelnet en ofvolwoterzuiveringsinstolloties 
die de vervuiling von de Neerdzee meeten 
tegengoon (152 miljeen, woorvon 38 mil-
jeen uit de leningfociliteit von Edinburgh). 

Uit heefde von deze fociliteit is eek een le-
ning verstrekt veer de beuw von de nieuwe 
centoinerterminol-neerd in de hoven von 
Antwerpen. 

In de industrie bedroogt de steun 167 mil-
jeen. Een ofzenderlijk krediet von 51 mil
jeen is gegoon noor een outespuitotelier in 
Gent dot nieuwe, oon de milieunermen 
beontweerdende technieken teepost. Be-
vendien is veer ze'n 176 investeringen 
von bescheiden emvong in de industrie-en  
dienstensecter 116 miljeen uit verschei-
dene lepende glebole kredieten ter be-
schikking gesteld. 

In tetool bedroogt de steun in de regienole-
entwikkelingsgebieden 179 miljeen woor-
von 6 miljeen in Henegeuwen, dot volt on-
der deelstelling 1. 

BELGIE 

Ondertekende leningovereenkomsten: 
615,3 miljoen 
Ì 993: 371,6 mi//oen 
Afzonderlijke leningen: 388,2 miljoen 
Globale leningen: 227,1 miljoen 
Toewijzingen uit globale leningen: 
1 16,1 miljoen 

De leningen ten beheeve von de 
verbindingsinfrastructuren (724 miljeen) 
moken bijno 90% von de tetole EIB-
finoncieringen in Denemorken uit. 

De voortzetting von de oonleg von de 
vaste verbinding ever de Grete Belt, di
verse delen von de outesnelwegen E20 en  
E45, olsmede de elektrificotie von delen 
von het speerwegnet en de oonschof von 
rollend moterieel, zijn gesteund met 674  
miljeen (woorvon 235 miljeen uit de 
leningfociliteit von Edinburgh). 

De EIB h eeft veerts de medernisering von 
het telecemmunicotienet in Sjaellond en 

Bernhelm gefinoncierd, olsmede de ep-
vong en verwerking von ofvolwoter in 
Grinsted. 

Op energiegebied hebben de kredieten (43  
miljeen woorvon 12 miljeen uit de lening
fociliteit von Edinburgh) betrekking ep de 
oonleg von het oordgostronspert- en  
-distributienet evenols ep het Deense deel 
von het project veer de elektriciteitsoonslui-
ting vio het Skogerrok ep het Neerse net. 

Ten slette hebben ze'n 286 kleine en mid-
delgrete industriële en dienstverlenende be-
drijven in tetool 43 miljeen oon toewijzin
gen uit globale kredieten entvongen. 

DENEMARKEN 

Ondertekende leningovereenkomsten: 
849,7 miljoen 
1993: 875,5 miljœn  
Afzonderlijke leningen: 776,2 miljoen 
Globale leningen: 73,5 miljoen 
Toewiizingen uit globale leningen: 
43,3 miljoen 
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DUITSLAND 
Ondertekende leningovereenkomsfen: 

2 407,9 miljoen 
1993: 2 096,6 miljoen 

Afzonderlijke leningen: 1 608 milj oen 
Globale leningen: 799,9 miljoen 
Toewijzingen uit globale leningen: 

693,2 miljoen 

Kredietverlening in de oostelijke 
deelstoten: 

3 850 miljoen sedert 1990 

2 000 

I 500 

1 ODO 

500 

J TelecommunicoHe 

Energie 

^ Waferbeheer en diversen  

^ Industrie, dienslen 

Toewljzlngen u.it gJobale kred^ieten 

De kredietverlening in Duitsland is vooral 
gegaan naar verbindingsinfrastructuren 
(708 miljoen) en naar de industrie- en dien-
stensector (870 miljoen). Het betreft in toe-
nemende mate investeringen in de ooste
lijke deeistoten die voor octies uit de  
structuurfondsen in oonmerking kernen  
(doelstelling 1): 1 5 47 miljoen, dot is twee 
derde von de totale octiviteit in Duitsland. 

In de oostelijke deelstaten heeft de EIB 
sinds 1990 in totool 3 850 miljoen ter be-
schikking gesteld. Evenols voorgoonde jo-
ren drogen de afzonderlijke leningen 
(1 220 miljoen) en de toewijzingen uit glo 
bale kredieten (327 miljoen) grotendeels 
bij tot fiet tot stand brengen von onmisbore 
voorzieningen voor de ontwikkeling von 
de economie en de bescherming von het  
milieu. 

De EIB heeft bijvoorbeeld de uitbreiding 
von het telecommunicatienet met behulp 
von optische vezels (521 miljoen) ge-
steund. 

In de energiesector (215 miljoen, woorvon 
1 8 miljoen via globale kredieten) zijn kre
dieten verstrekt voor de oordgos-
voorziening, voortzetting von het 
omschokelingsprogrammo von het be-
stoonde stodsverwormingsnet en de bouw 
in Leuna von een gosgestookte gecombi-
neerde wormte/elektriciteitscentrale die 
kolengestookte centrales welke niet meer 
ααη de milieunormen voldoen, moet ver-
vongen. 

Bovendien zol het Duitse deel von een 
hoogsponningskobel door de Oostzee, 
woormee het Duitse stroomnet ααη het 
Zweedse net wordt gekoppeld, de 
elektriciteitsvoorziening in Noord-
Duitsland veiligstellen (25 miljoen). 

Op milieugebied zijn er rioolstelsels en of- 
valwoterzuiveringsinstalloties gefinoncierd  
in Bitterfeld, Wolfen, Wittenberg, in Thürin
gen en Soksen-Anholt (111 miljoen). Bo
vendien is voor 66 miljoen uit globale kre
dieten ααη 39 projecten toegekend voor 

soneringswerken en voorzieningen die di
verse vormen von vervuiling en overlast 
moeten tegengaan. 

Ααη verscheidene industriële en dienstverle-
nende ondernemingen zijn afzonderlijke le
ningen verstrekt (392 miljoen) voor de 
popierproduktie in Brandenburg, kring-
looppapier in Saksen, verpakkingsmateria-
len in Saksen-Anhalt, alsmede voor opslog-
plootsen en distributiecentra. 

Voor zo'n 143 investeringsprojecten von 
het midden- en kleinbedrijf in de sectoren 
industrie, dienstverlening en toerisme is  
243 miljoen uit globale kredieten toege
kend. 

In de overige delen van Duitsland heeft de 
EIB ook in 1994 de uitbreiding von de 
luchthcveninfrastructuren von Frankfurt en  
München gefinancierd (103 miljoen). 

Zij heeft investeringen in de verbetering 
von het stedelijk leefklimaat gesteund, zools 
de bouw von een tunnel longs de Rijn in 
Düsseldorf, die de verkeersdoorstroming 
moet verbeteren, en in de bescherming von 
het milieu met de financiering van het 
afvalwaterverwerkingsbedrijf in Wupper
tal, een vuilstortplaats in Bielefeld, een 
verbrandingsoven voor giftig ofval ten  
noorden von München, instollaties voor de 
zuivering van het afvalwater van een pa-
pierfabriek in Stockstadt (Beieren) en de 
modernisering van een raffinaderij in Gel
senkirchen (163 miljoen in totool). 

Voorts is voor 117 kleine woter-
zuiveringsinstolloties 240 miljoen uit lo-
pende globale kredieten verstrekt. 

Ten slotte zijn in de produktieve sectoren af
zonderlijke leningen (75 miljoen) toege
kend voor een produktie-eenheid von mo-
torblokken en een bondenfobriek, terwijl 
voor 229 investeringsprojecten von be
scheiden omvong middelen uit globale kre
dieten zijn verstrekt (109 miljoen). 
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Heel Griekenland komt voor steun op 
grond van doeisteiiing 1 uit de com 
munautaire structuurfondsen en uit het 
cohesiefonds in aanmerking. Voor negen 
gefinoncierde projecten (436 miljoen) zijn 
ook communautaire subsidies ontvangen. 

De afzonderlijke leningen hebben betrek-
king op de verbetering von de bosis-
infrastructuren, in de eerste pioots de ver-
bindingen (478 miljoen, woorvon 82 
miijoen uit hoofde van de leningfaciliteit 
van Edinburgh). 

In de vervoersector (197 miljoenj gaat het 
om de spoorlijn Athene - Idomeni en een 
aantal autosnelwegen: Athene - Korinthe,  
Athene - Koterini en Koterini - Klidi (hoofd-
weg Patras - Athene - Thessaloniki); loatst-
genoemde weg is tijdens de Europese 
Road van Essen als prioritair project ααη- 
gewezen. 

De El Β heeft in het kader van het pro-
gramma voor de tronseuropese netwerken 
de modernisering van de  
telecommunicatienetten in de agglomera-
ties Athene, Larissa en Rhodes, olsmede de  
installatie von mobilofoniesystemen ge-
steund (237 miljoen). 

Zij heeft de financiering voortgezet van 
rioolstelsels en afvalwoterzuive ringsinstaiia-
ties in een aantal Steden - H eraklion, La 
rissa, Korfoe, Chios - moor in deze sector 
zijn vooral middelen uit een globool kre-
diet verstrekt: voor meer dan 3 000 zeer 
kleine wegen- en rioleringswerken en sa-
mengestelde infrastructuren is 12 6 miljoen 
toegewezen. 

Teneinde de energievoorziening veilig te  
stellen, zijn kredieten verstrekt (30 miljoen) 
voor de omschokeling von twee gasturbi-
nes op een gecombineerde produktie von 
wormte en elektriciteit en voor een kleine  
woterkrochtcentrale in Epiros. Voorts heeft 
de EIB de ontwikkeling van het elektrici-
teitsnet gefinancierd (19 toewijzingen voor 
in totaoi 10 miljoen). 

Ten slotte hebben 1 8 kleinere industriële en  
dienstverlenende bedrijven middelen uit lo-
pende globale kredieten ontvangen voor in 
totaal 18 miljoen. Een subsidie uit hef fi-  
nancieel mechanisms van de BER (zie biz. 
18) za! bijdragen tot de bouw van een op- 
leidingscentrum voor het MKB. 

GRIEKENLAND 

Ondertekende leningovereenkomsten: 
534,7 miljoen 
1993:511,1 miljoen 
Afzonderlijke leningen: 478,2 miljoen 
Globale leningen: 56,5 miljoen 
Toewijzingen uit globale leningen; 
153,9 miljoen 

De ondertekende leningovereenkomsten in 
Sponje komen no een zeer actief joor weer 
min of meer op het niveau van 1992. De 
financieringen via afzonderlijke leningen 
en toewijzingen uit globale kredieten 
(2 749 miljoen) zijn evenais voorheen gro-
tendeels bestemd voor investeringen in de 
regio's die ook voor steun uit de structuur
fondsen in aanmerking komen (2 659 mil
joen). In de doelstelling 1-regio's, die com 
munautaire subsidies kunnen ontvangen, 
met name uit het cohesiefonds, bedraogt 
de steun 1 491 miljoen en in de regio's die 
valien onder doelstellingen 2 of 5b, 1 168  
miljoen (twaolf projecten woorvoor 1 457  
miljoen ααη kredieten is verstrekt hebben 
dergelijke subsidies gekregen). 

De octie van de Bank heeft zieh voorname-
lijk gericht op basisinfrastructuren, woor
voor 2 279 miljoen is toegekend, woorvan 
803 miljoen uit hoofde van de lening
faciliteit van Edinburgh. 

De leningen voor de verbindingen bedro-
gen in totaal 1 659 miljoen, woorvan 842  
miljoen voor wegenwerken op het hele 
grondgebied, zools op het traject Lissabon  
- Valladolid, een van de prioritaire projec
ten von Essen, op de Baleoren, in Andolu-
sië en snelwegen in Baskenland en Catalo-
nië. De Bank heeft een vergelijkbaar 
bedrag (804 miljoen) gereserveerd voor 
de verbetering van de stadsspoorlijnen en  
metronetten in vier grote agglomeroties: 

SPANJE 

Ondertekende leningovereenkomsten:  
3 011,5 miljoen 
/ 993: 4 005, 1 miljoen 

Afzonderlijke leningen: 2 657,4 miljoen 
Globale leningen: 354,1 miljoen 
Toewijzingen uit globale leningen: 
91,7 miljoen 
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SPANJE (vervolgì 

Kredietverlening in 
Spanje 

(13 981 miljoen van 
1990 tot en met 1994) 

^ Ooelsteliingen 1 

_J Doelstellingen 2 en 5b 

1^ Niet reg.Iorrs'dl 

Madrid, Barcelona, Valencia en Bilbao. In 
Barcelona en Valencia zijn ook kredieten 
verstreb voor de versterking von de hoven-
infrostructuren. 

Ook voor het programmo voor de inge-
bruikstelling von telecommunicotie- en 
televisiesotellieten is wederom steun ver-
leend. 

In Estremoduro, Cotolonië, op de Conori-
sche eilenden en in de regio Valencia heeft 
de Bonk investeringen in een verbetering 
von de drinkwatervoorziening en von de  
rioolwoterzuivering gesteund. In Golicië  
zijn tevens bosbouwvoorzieningen en 
plottelondsinfrastructuren gefinoncierd. In 
totool is hiervoor 273 miljoen verstrekt. 

Voor twee van deze projecten zijn rente-
subsidies uit het financieel mechanisme 
van de EER toegekend, terwiji universitaire  
instituten hieruit subsidies hebben ontvan-
gen. 

In de energiesector heeft de EIB de financie
ring von de elektriciteitsnetten in tolrijke 

regie's von het land gefinoncierd (341 mil-
joen). 

Ten slotte zijn voor twee belongrijke indu-
striële projecten ofzonderlijke leningen ver
strekt; voor een nieuwe fobriek voor 
brondstofzuinigere en minder vervuilende 
outomotoren bij Valencia en voor eenhe-
den voor gelijktijdige stroom- en stoom-
produktie in drie roffinoderijen (379 mil
joen). 

Bovendien zijn voor 392 projecten von 
kleine en middelgrote industriële onderne-
mingen en voor infrostructuren middelen 
uit globale kredieten toegewezen. 

Tolrijke in 1994 gefinoncierde projecten 
dragen bij tot de bescherming van het mi
lieu. Naost investeringen in water-
projecten, ook het stadsvervoer ter verbete
ring van het stedelijk leefklimaat, 
bosbouwvoorzieningen en werken in raffi-
naderijen ter beperking van de vervuiling. 
In totaal bedraagt de steun ap dit terrein 
1 242 miljoen. 

FRANKRUK 

Ondertekende leningovereenkomsten: 
2 477,4 miljoen 

1993; 2 205,5 miljoen 
Afzonderlijke leningen: 1 428,1 mil joen 

Globale leningen: 1 049,3 miljoe n 
Toewijzinqen uit qlcbole leninqen: 

770,2 miljoen 

De in Fronkrijk voor infrostructuren toege-
kende leningen bedrogen 1 428 miljoen, 
woorvon 73% voor projecten die bijdra-
gen ααη de ontwikkeling van de ärmere  
regie's. Het betreft voornomelijk investerin
gen in de vervoersector (1 289 miljoen). 
Het merendeel is verstrekt in afzonderlijke 
leningen ten behoeve von de grote Euro- 
pese verbindingen en voor de regionale  
ontsluiting (1 012 miljoen). 

De EIB heeft bijvoorbeeld de voltooiing 
van de Kanaaltunnel, de HST-Noord en di
verse delen van Europese autosnelwegen 
in het westen van het land en in het Alpen-
gebied medegefinancierd; voorts het tra-
ject Pont d'Aiton-Modono op de A43, de 

ontbrekende schakel voor de verbinding 
Fronkrijk - Itolië via de tunnel van Fréjus. In 
de sector luchtvoort is steun verleend voor 
de vernieuwing von een deel von de lucht-
vloot voor het binnenlandse verkeer en 
voor de verbetering van de luchthaven-
infrastructuren op het eilond Réunion. 

De overige gefinoncierde infrostructuren 
zijn gericht op een verbetering van het ste
delijk milieu en het leefklimaat in de agglo-
meraties Parijs, met een ondergronds tra-
ject van de Al4, en Lyon met de laatste  
fase van een aantal voorzieningen die de  
verkeerscirculatie en de parkeer- 
mogelijkheden moeten verbeteren (156 
miljoen in totaal). 
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Ten slotte zijn voor 416 miljoen uit globale  
kredieten 565 kleine infrostructuren, 
meestol von lokale overheden, gefincn-
cierd, woorvan 278 miljoen voor voorzie-
ningen in de vervoersector en 138 miljoen 
voor de verbetering von de drinkwoter-
voorziening en rioleringen. 

In de sectoren industrie en diensten (770 
miljoen) zijn ofzonderlijke leningen (416 
miljoen) verstrekt voor investeringen in de  
autoindustrie - een gemeenschoppelijke 
motorenfobriek von twee firmo's in de Pos-
de-Colois, een nieuw spuitotelier voor ccr-
rosserieën in de Porijse regio -, de  
vliegtuigbouw - ontwikkeling von een 
nieuwe generotie lanceerinstalloties voor 
sotellieten -, evenols in de chemie en de  
stoolindustrie. 

Een belcngrijk deel von deze steun heeft 
betrekking op milieu-investeringen; dot is 
met name het geval bij de nieuwe spuit-

ateliers, de modernisering van een staalfa-
briek in Lotharingen en vier chemische fa-
brieken. Voorts zijn voor meer don 3 940 
investeringen von bescheiden omvong toe-
wijzingen uit globale kredieten gedaan 
voor zo'n 354 miljoen, woorvon de helft  
noor de dienstensector is gegoon. 

De finoncieringen ten behoeve von de re 
gionale ontwikkeling bedrogen in totool 
1 5 72 miljoen, dot is 72% von de totale  
kredietverlening door de BIB in Frankrijk. 
De meeste projecten worden uitgevoerd in 
de regie's 2 en 5b. Er is echter ook steun 
von in totool 12 miljoen verleend, voorno-
melijk voor infrastructuren, in de overzeese 
gebiedsdelen die vollen onder doelstelling 1. 

Verscheidene leningen zijn toegekend uit 
hoofde van de leningfaciliteit van Edin
burgh (250 miljoen). Het betreft hier ver-
voersnetten en milieuprojecten die voorol 
via globale kredieten zijn gefinancierd. 

FRANKRIJK (vervolgj 

Kredietverlening in Frankrijk 
voor vervoersprojecten: 

5 098 mlljoen (1990-1994) 

_J Spoorwegen 

I (Autosnel)wegen 

J Luchtvervoer  

J Stodsvervoer 

In lerland, dot volledig volt onder de octie 
von de structuurfondsen op grond van 
doelstelling 1, olsmede von het cohesie-
fonds, blijft de steun von de EIB groten-
deels geconcentreerd op de versterking 
von de basisinfrastructuren (183 miljoen). 
Von de gefinoncierde projecten hebben er  
vijf ook subsidies uit de communautaire  
structuurfondsen gekregen (74 miljoen ααη  
kredieten). 

Voor de verbetering von de elektriciteitsnet-
ten in verscheidene delen von het land is 
een lening van 62 miljoen uit de lening
faciliteit van Edinburgh verstrekt. 

In de vervoersector heeft de EIB hoar steun 
ααη de voltooiing van het wegennet voort-
gezet, in het bijzonder de tweede fase van 
de rondweg van Dublin, en de modernise

ring von het rollend moterieel von de  
spoorwegen gefinancierd, alsmede de  
bouw van een terminal voor veerboten in 
Dun Looghoire, een belongrijk element von 
de verbinding lerland - Verenigd Koninkrijk 
- Benelux, die als prioritair transeuropees 
netwerk is aangemerkt. De Bank heeft 
eveneens bijgedragen tot de ontwikkeling 
von de binnenlondse en internationale tele-
communicatie en tot een betere drinkwoter-
voorziening en verwerking von het cfval-
woter. In totoal is voor dit olles 1 21 miljoen 
ter beschikking gesteld. 

Ten slotte heeft zij een lening voor de mo
dernisering en uitbreiding von een aantol 
hogere technische Scholen toegekend, ter-
wijl 247 kleine en middelgrote onderne-
mingen 47 miljoen uit lopende globale le
ningen hebben ontvangen. 

lERLAND 

Ondertekende leningovereenkomsten: 
291,1 miljoen 
1993: 388,2 miljoen 
Afzonderlijke leningen: 190,3 miljoe n 
Globale leningen: 100,8 miljo en 
Toewijzingen uit globale leningen: 
47,4 milioen 
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KREDIETVERLENING IN DE EUROPESE UNIE VAN 1990 TOT EN MET 1994 
Regionale verdeling van de kredietverlening en grafische presentatie 

van de sectorale verdeling per land (zie ook tabel D, biz. 113) 

8000 8000-

2000- 2000- 2000- 2000-

li 
Verenigd Koninkrijk: 
10 660 miljoen 

•lerland: 
1 369 miljoen 

iNederbnd: 
1 243 miljoen 

. aai Β 1 la J 
1614 miljoen 

Denemarken: 
3 519 miljoen 

Duitsland: 
8 076 miljoen 

8000-

I Vervoer 

I Telecommunicatie 

H Milieu en overig  

β Energie 

I Industrie, bndbouw en 

diensten 

8000- 8000- 8000-

Portugol: 
5 532 miljoen 

J 
2000-

.,..J M I 
Sponje: 
1 3 98 I milioen 

Frankrijk: 
9 221 mitjoen 

Italie: 
1 7 482 miljoen 

Griekenlond: 
1 834 miljoen 

Luxemburg: 
83 miljoen 
Telecommunicofie: 60 miljoen 
Industrie : 24 miljoe n 

Oostenrijk: 
147 miljoen 
Vervoer: 73 miljoen 
Telecommunicatie: 74 miljoen 

Finland; 
Vervoer: 60 miljoen 

Zweden 
Energie: 15 mlljoen 
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In Itaiië maakt de steun voor de infrastruc-
turen (2 034 miljoen) 69% van de totale 
kredietverlening uit (2 966 miljoen). 

In de energiesector (1 152 miljoen) betreft 
het een breed scolo oon investeringen: 
bouw von gecombineerde krochtcentroles, 
omschokeling of oonpossing von be-
stoonde centroles om de luchtvervuiling te-
gen te goon; oordgoswinning, wooronder 
een nieuw gosveld in de Morken; gosnet-
ten in verscheidene regie's en in het b ij-
zonder de voltooiing von de tweede goslei-
ding uit Zuid-Algerije (zie Jccrverslog 
1993, biz. 52) en stadsvervirormingsnetten, 

Op het gebied von de verbindings-
infrastructuren is een groot deel von de kre-
dieten bestemd voor de versterking von de 
telecommunicotie (628 miljoen), von de 
ontwikkeling von de intercitynetten tot de 
verhoging von de telefooncopociteit en  
sotellietverbindingen. 

In de vervoersector (135 miljoen) heeft de 
steun betrekking op de luchthoven Miloon-
Molpenso, volgens de Europese Rood von 
Essen een prioritoir project, en op de instol-
lotie von geoutomotiseerde tolsystemen 
longs outosneiwegen. 

De EIB heeft eveneens middelen ter be-
schikking gesteld voor de drinkwotervoor-
ziening, rioolstelsels en de verwerking von 
ofvolwoter of von voste ofvolstoffen, even-
ols voor diverse voorzieningen ter voorko-
ming von vervuiling, erosie of overstromin-
gen (104 miljoen). 

Ten slotte stodsvernieuwingsprojecten in 
Bologno, Ferroro, Moceroto en Belluno en  
de restourotie von historische gebouwen 
op Sicilië, in Monreole en Milozzo (16 mil
joen). 

De fino nciering von investeringen von het 
midden- en kleinbedrijf mookt meer don  
70% von de steun o on de sectoren indu 
strie en dienstverlening uit (932 miljoen): 
1 173 kleine en middelgrote bedrijven 
hebben voor 663 miljoen uit g lobole kre-
dieten ontvongen. Er zijn ofzonderlijke kre-
dieten (269 miljoen) g egoon noor projec-
ten in de sectoren huishoudelijke 
opporotuur, levensmiddelen, popier, glos, 
en de outoindustrie, moor ook noor be-
longrijke investeringen in de bescherming 
von het milieu en in veiligheids- en  
energiebesporingsmootregelen in twee rof-
finoderijen en een cementfobriek. 

De kredieten die bijdrogen tot de regio
nale ontwikkeling belogen 2 159 miljoen, 
dot is 73% von het totool. In de 
doelstelling 1-regio's von de com-
munoutoire structuurfondsen is 672 miljoen 
verstrekt, woorvon 535 miljoen vio ofzon
derlijke leningen. Noor de doelstellingen 2  
en 5b-regio's is 1 016 miljoen gegoon. 

Von de gefinoncierde projecten drogen 
vele geheel of gedeeltelijk bij tot de be
scherming van het milieu. Het goot om een 
bedrog von 764 miljoen. 

ITALIE 

Ondertekende leningovereenkomsten: 
3 099,5 miljoen 
1993:3 362 miljoen 
Afzonderlijke leningen: 2 261,3 miljoen 
Globale leningen: 838,2 miljoen 
Toewijzingen uit globale leningen: 
704,6 miljoen 

Financiering van gasleidingen  
in Itaiië:  

1 875 miljoen (1990-1994) 

91 92 93 94 

J[ Troinsport 

Wi Distributie 

Er is een globole lening toegekend oon de 
Société Notionole de Crédit et 
d'Investissement, een orgonisotie die in het 
Groothertogdom is bebst met de tenuit-

voerlegging von het MKB-mechonisme von 
rentesubsidies oon werkscheppende kleine 
en middelgrote ondernemingen. 

LUXEMBURG 

Globale lening: 5 miljoen 
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NEDERLAND 

Ondertekende leningovereenkomsten: 
399,5 miljoen 

1993: 379,7 miljoen 
Afzonderlijke leningen: 283,3 miljoen 

Globale leningen: 116,2 miljoen 
Toewiizingen uit globale leningen: 

49,1 miljoen 

In Nederland zijn de afzonderlijke lenin
gen voorncmeliik gegcon near drie milieu-
projecten (in totcal 232 miljoen). Het be 
treff een verbetering von het rioolstelsel von 
de stod Amsterdam en twee grote 
verbrandingsbedrijven van huisvuil in Alk-
maar (Noord-Holland) en bij Nijmegen 
(Gelderland). 

De EIB heeft eve neens, in de energiesector, 
de stegcentrale in Buggenum in Limburg  
gefinancierd (51 miljoen). 

Voor deze projecten is in totool 117 mil
joen ααη kredieten uit de leningfociliteit 
van Edinburgh verstrekt . 

Bovendien hebben 17 kleine en middel-
grote industriële en dienstverlenende be-
drijven middelen uit lopende globale kre
dieten ontvangen. 

PORTUGAL 

Ondertekende leningovereenkomsten: 
1 109,7 m iljoen 

1993: J 488,8 m iljoen 
Afzonderlijke leningen: 1 084,2 m iljoen 

Globale leningen: 25,5 mi ljoen 
loewijzingen uit globale leningen: 

42,9 miljoen 

Financiering von wegen en 
autosnelwegen in Portugal: 
1 0 58 miljoen (1990-1994) 

300 

200 

100 -

0 -
90 91 92 93 94 

Heel Portugal valt onder de actieradius 
van de Europese structuurfondsen op 
grond van doelstelling 1, alsmede van het 
cohesiefonds. Voor ongeveer de helft van 
de projecten die bijdrogen tot de ontwikke-
ling von het land, zijn ook communautaire  
subsidies ontvangen. 

De kredietverlening van de Bank is voora l 
gericht op een versterking van de basis-
infrastructuren (1 088 miljoen, woarvan 
97 miljoen uit hoofde van de lening-
faciliteit van Edinburgh). 

De gefinancierde investeringsprojecten be  
treffen in de eerste plaats het vervoer (710 
miljoen). 

Enerzijds heeft de EIB de verdere moderni-
sering von het wegennet en de oanleg von 
delen van autosnelwegen ten westen en 
ten noorden von Lissabon, alsmede de ver-
binding west-oost van Sétubal naar Elvas, 
en van Porto naar Villa Real, waarvan 
sommige trajecten deel uitmaken van de in 
Essen vastgesteld e projecten, gesteund. In 
Funchal, op heteiland Madeira, zullen met 
een lening de haveninfrastructuren en de  
snelwegverbinding met de luchthaven wor 
den gefinancierd. 

Anderzijds heeft de Bank nieuwe leningen 
toegekend voor de uitbreiding von de me
tro van Lissabon, waarmee de problemen 
van het zeer drukke autoverkeer worden  
beperkt en er een verbinding met de loka-
tie von de Expositie van 19 98 komt. Voor 

dit project zijn bovendien een subsidie en 
een rentesubsidie uit het financieel mecha-
nisme van de EER verstrekt. Vermeldens-
waard is verder de sluiting van een kader-
overeenkomst voor de toekomstige 
financiering van een nieuwe brug over de  
Taag, een eind stroomopwoarts von de  
oude brug. 

Voorts zij n middelen uit globale kredieten 
toegekend voor een veertigtal kleine pro
jecten ter verbetering von het secundoire 
wegennet (14 miljoen). 

Er is eveneens steun verleend ααη een be-
tere energievoorziening met een verdere uit
breiding van het stroomdistributiene t en de  
eerste fase van de aanleg van gasleidin-
gen in het westen van het lan d (327 mil
joen). 

Voor de drinkwatervoorziening in de regio  
von de Midden-Toog en in het oosten van 
de Algarve zijn kredieten ter waarde van 
40 miljoen ter beschikking gesteld. Een be-
drog von 12 miljoen is ααη gemeenten toe
gekend voor de financiering van 41 kleine 
drinkwater- en rioleringsprojecten. 

In de sector industrie zijn twee afzonder
lijke leningen (23 miljoen) verstrekt voor 
een fabriek voor auto-onderdelen b ij Sétu  
bal, en voor de modernisering von fobrie-
ken voor levens- en schoonmookmiddelen; 
ten slotte hebben 62 kleine en middelgrote 
ondernemingen voor 16 miljoen ααη toe-
wijzingen ontvangen. 
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De kredietverlening ten behoeve van de in-
frostructuren (2 162 miljoen, woorvon 365  
miljoen uit de leningfociliteit von Edin 
burgh) vormt het grootste deel von de octi-
viteiten van de EIB in hetVerenigd Konink-
rijk. 

Het gaat in de eerste plaats cm investerin-
gen in betere verbindingen. 

De leningen in de vervoersector (649 mil
joen) zijn bestemd voor de voortzetting 
van de bouw van de Kanaaitunnel en voor 
een brug tussen Schotland en het eiland 
Skye. Het betreft eveneens een aantal be-
langrijke wegverbindingen tussen Hamp 
shire en Surrey, in de West-Midlands en in 
Kent, de uitbreiding van terminal 1 op de 
luchthaven van Heathrow en een 
smolspoornet in Sheffield. 

Voor investeringen in de modernisering 
van de telecommunicatie is 609 miljoen ter 
beschikking gesteld. 

Bovendien is steun verleend ααη de verbe-
tering van de drinkwatervoorziening en de 
zuivering van het afvaiwater en anderzijds 
voor diverse voorzieningen en werken om 
mijnen in Northumberland te herstellen en 
om in Cardiff een industriegebied met ge-
avanceerde opieidingscentra te ontwikke-
len. 

In de energiesector hebben de leningen 
(682 miljoen) betrekking op de exploitatie 
von aordolie- en gasvelden in de Baai van 
Liverpool en in de lerse Zee, aismede op 
de bouw van gasgestookte elektriciteits-
centrales in Zuid-Engeland en in Kent. 

In de industrie en de dienstensector betreft 
de steun (185 miljoen) een papierfabriek 
die gebruik maakt van kringlooppapier in 
Kent, het aanbrengen van ontzwave-
lingsinstallaties in een raffinaderij van Cle 
veland en 142 projecten van kîeinere on-
dernemingen die middelen uit lopende 
globale kredieten hebben ontvangen. 

De financiering van investeringen in de re 
gionale ontwikkeling (1 143 miljoen) 
heeft vooral plootsgevonden in de 
doelstelling 2-regio's van de structuur-
fondsen (496 miljoen); bovendien is er een 
bedrog van 13 miljoen gegoan naar de 
vaste verbinding met het eiland Skye, dot 
als doelstelling 1-regio geldt. 

Verscheidene industriële en infrastructurele 
projecten zijn ook gericht op de bescher-
ming van het milieu of op een verbetering 
van het stedelijk leefklimaat; hiervoor is  
439 miljoen ter beschikking gesteld. 

VERENIGD KONINKRIJK 

Ondertekende leningovereenkomsten: 
2 454,7 miljoen  
1993: 1 929,1 miljoen 
Afzonderlijke leningen: 2 295,5 miljoen 
Globale leningen: 159,2 miljoen 
Toewijzingen uit globale leningen: 
51 miljoen 
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NIEUWE LIDSTATEN 
Ondertekende leningovereenkomsten: 

165 miljoen 
Afzonderlijke leningen: 149,5 miljoen 

Globale leningen: 15,5 miljoen 

Bülten het grondgebied van de lidstoten 
zijn investeringen voor in totool 426 nnil-
joen gefinancierd. 

De leningen zijn enerzijds gegcan near  
Oostenrijk, Finland en Zweden die in 
1994 nog kandidaat-lidstaten waren, en  
per 1 januari 1995 tot de Europese Unie  
zijn toegetreden. Ande rzijds zijn er onder 
toepossing von ortikel 18, lid 1, tweede 
alinea von de Statuten von d e EIB, projec-
ten ge financierd die zowel voor de Euro
pese Unie als voor fiet betrokken land von 
belang zijn, nomelijk in Noorwegen en  
Marokko. 

In Oostenrijk (89,5 miljoen) draogt een af
zonderlijke lening bij tot de versterking en  
modernisering von de telefoonverbindin-
gen met de zeven buurlonden en een eer-
ste glo bale lening is bestemd voor de fi 
nanciering von investeringen von het MKB. 

In Finland (60,2 miljoen) heeft de EIB de 
Verbetering von twee delen von de outo-
snelweg El 8 von de noordelijke driehoek 
Stovonger (Noorwegen) - St. Petersburg 
(Rusland) via Oslo, Stockholm en Helsinki, 
gefinancierd. Dit project mookt deel uit von 
de prioritaire tronseuropese netwerken. 

Het betreft het troject von Turku, een von de 
belongrijkste havens von het land, noor 
Helsinki. 

In Zweden (15,3 miljoen) wordt met een le
ning het Zweedse deel gefinancierd von 
een elektriciteitskobel door de Oostzee, 
die zorgt voor de koppeling van het 
Zweedse net op dot van Duitsland. 

ELDERS 

In Noorwegen (99 ,6 miljoen) zijn leningen 
von de Bank gegaan naar de produktie en 
het transport van elektriciteit: een kabel 
door het Skagerrok voor de koppeling van 
het N oorse net o p dot von Denemorken, 
versterking von het elektriciteitsnet, als-
mede de bouw von stuwdommen ter verho-
ging von de opslagcopociteit van de wa-
terkrachtcentrale van Svartisen, in het 
noorden van het land. 

Ten slotte is er een lenin g van 161,2 mil
joen toegekend voor het Morokkaonse dee!  
von een gosleiding dot het Spaonse net, en 
vervolgens het hele Europese net, moet 
voorzien von Algerijns gas (zie kader op 
biz. 52 van het Jaarverslag 1993). 
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KREDIETVERLENING BUITEN DE EUROPESE UNIE 

Van hef totaalbedrag van 2 246 miljoen 
aan kredieten buiten de Europese Unie is 
] 979 miljoen uit eigen middelen van de  

EIB vers trekt en 2 67 miljoen betreff risico-
kapifaal uit begrotingsmiddelen van de Eu
ropese Unie of van de lidstaten. 

In de landen in Afrika, het Caribisch ge-
bied, de Stille Oceaan (ACS-landenj en in 
de landen en gebieden overzee (LGOj is 
462 miljoen toegekend (226 miljoen in 
1993), waarvan 223 miljoen uit eigen  
middelen, met rentesubsidie , en 239 mil
joen risicokapitaal uit middelen van het Eu  
ropees Ontwikkelingsfonds (EOF). 

In de niet-lidstaten rond de Middellandse 
Zee bedraagt de steun 607 miljoen (681 
miljoen in 1993), waarvan 579 miljoen uit 

eigen middelen en 2 8 miljoen aan risico
kapitaal. 

In Midden- en Oost-Europa heeft de EIB 
voor een bedrag van in totaal 957 miljoen 
aan kredieten verstrekt (882 miljoen in 
1993). Ten slotte is 220 miljoen ter be-
schikking gesteld in Latijns-Amerika en 
Azië. 

Bij de meeste projecten is sprake van cofi-
nanciering met bilaterale financieringsin-
stellingen in de lidstaten, met de Europese 
Commissie, de Wereldbank en andere  
ontwikkelingshulpinstellingen; met de  
EBWO is de samenwerking nog bechter 
geworden om de financieringsactiviteiten 
in de landen in Midden- en Oost-Europa zo 
goed mogelijk te coördineren. 

90 91 92 93 94 

Het boekjaar 1994 toont een zeer sterke 
toename van de steun von de EIB in de  
ACS-ionden en de LGO. Er zijn lening-
overeenkomsten getekend in 29 ACS-
landen en in 3 overzeese lands- en ge-
biedsdelen in het kader van de vierde 
Overeenkomst van Lomé (223 miljoen ααη  
kredieten uit eigen middelen met rente sub
sidie en 237,5 miljoen ααη risicokapitaal) 
en met het saldo van de derde Overeen
komst (1,5 miljoen ααη risicokapitaal). 

In de meeste landen zijn projecten gefinon-
cierd met risicokapitaal: uitsluitend op 
deze wijze in 19 landen (114 miljoen), 
dan wel in combinatie met kredieten uit ei 
gen middelen in 11 landen (249 miljoen). 
In Mauritius en Papoea-Nieuw-Guinea zijn 
de projecten uitsluitend met eigen midde
len gefinancierd (1 8 miljoen). Bovendien is 
zo'n 80 miljoen toegekend voor regionale  
projecten of ααη Instituten die in meerdere 
landen opereren. 

Wat de sectoren betreff is meer dan de helft  
van de steun naar de industrie, de land-
bouw, visserij en dienstverlening gegaan 

(250 miljoen) met ofzonderlijke leningen 
voor een vrij groot aontol projecten (91 
miljoen). Via globale kredieten is 1 59 mil
joen verstrek t. Deze z ijn voornomelijk be-
stemd voor de financiering van het midden-
en kleinbedrijf en worden in samenwer
king met nationale en regionale ontwikke-
lingsbanken uitgevoerd. Uit de globale kre
dieten is 48 miljoen toegewezen voor 156 
projecten. 

In dit verband heeft de EIB, ter ondersteu-
ning van projecten von kleine particulière  
ondernemingen in de produktieve sector, 
met Europese ontwikkelingshulp
instellingen twee globale lening-
overeenkomsten van leder 35 miljoen ge-
sloten, woormee projecten in olle ACS-
londen kunnen worden gesteund. 

De produktie en het transport von elektrici-
teit of gosleidingen (146 miljoen) maken 
32% uit von de financiering van basis-
infrastructuren. De overige projecten be  
treffen de telecommunicotie, het vervoer en 
een beter waterbeheer. 

ACS-LANDEN EN LGO 

VERDUBBELING VAN DE 
FINANCIERINGEN V OOR 

PROJECTEN IN 3 2 LANDEN 
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Tobel 11 : Per 4 opri! 1 995 geldende of nog te bekrochtlgen overeenkomsten, finonciële protocollen en besluiten 

(in miljoenen ecu) 

Uit begrotingsmiddeien 
Kredieten unit 

eigen risico- niet-
Geldigheids- middeien kcpitcal terugvorder-

Rechtsgrondslog duur van de EIB (') Π bore steun (^) Totaal 

ACS-landen / LGO 
ACS Overeenkomst van Lomé IV 1990-1995 1200 825 9975 η 12000 
LGO Besluit von de Rood 1990-1995 25 25 115(1 165 

Zuid-Afrika in onderhandeling 300 300 

Middellandse-Zeegebied(') 

Turklje Vierde financiële protocol, nog niet rechtsgeldig 225 50 600 (1 

Algerlje Vierde financiële protocol 1992-1996 280 18 52 350 
Marokko " " 220 25 193 438 
Tuneslë " " 168 15 101 284 

Egypte - » 310 16 242 568 
Jordanie " 80 2 44 126 
Libanon Bijzondere steun voor de wederopbouw 50 50 

Tweede financiële protocol 34 34 
" Derde financiële protocol 53 1 19 73 

Vierde financiële protocol 1992-1996 45 2 22 69 
Syrië Derde financiële protocol 1987-1991 110 2 34 146 
H Vierde financiële protocol 1992-1996 115 2 41 158 

Israël Vierde financiële protocol 1992-1996 82 82 
Gaza en Westelijke Jordaonoever (') Besluit von de Rood 1994-1998 250 - 250 500 

Malto Vierde financiële protocol 1994-1998 30 2 13 45 
Cyprus Vierde financiële protocol 1994-1998 50 2 22 74 

Horizontale niet-protocollaire kredietverlening Besluit von de Road 1992-1996 1800 25 205 2030 

Midden- en Oost-Europa 
Hongarije, Polen, Slowakije, Besluit von de Raad 1994-1996 3000 3000 
Rep.Tsjechië, Bulgcrije, Roemenië, Estland, 
Letlond, Litouwen en Albonië 
Sloven ië Finoncieel protocol 1993-1997 150 20 η 170 

Latijns-Amerika en Azië Besluit von de Raad 1993-1996 750 750 

(') Kredieten met rentesubsidies uit de middeien van het Europees Ontwikkelings-
fonds voor projecten in de ACS-landen en de LGO en uit de oigemene begroting 
van de Gemeenschappen voor projecten in sommige Middellandse-Zeelanden; de 
rentesubsidies worden in mindering gebracht op de niet-terugvorderbare steun. 
P) Toe te kennen door de EIE. 
P) Toe te kennen door de Europese Commissie. 
P) Inciusie f de bedragen voor rentesubsidies bij kredieten van de EIB, 
P) D e saldi van de vorige financiële protocollen kunnen ook nog worden aange-
wend, of het nu gaat om het totaal voorziene bedrag {Libanon, Syrië) of om het 
restant. 

(*} Waarvan 325 miljoen ααη kredieten tegen bijzondere voorwaarden uit 
begrotingsmiddeien. 
(^) H et bedrag van de kredieten uit eigen middeien zai in mindering worden ge 
bracht op de horizontale niet-protocollaire kredietverlening. 
Ρ) Waarvan ongeveer 100 miljoen ααη rentesubsidies bij kredieten van de EIB in 
de milieusector. 
P) Ui tsluitend voor rentesubsidies bij kredieten van de EIB voor vervoersprojecten 
van gemeenschappelijk belang. 
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In AFRIKA zijn kredieten voor in totaal 406 
miijoen gegaan naar 21 landen (207 mil-
joen uit eigen middelen en 199 miijoen 
can risicokopitaai). Ondonks interne Pro 
blemen is er ook vooruitgong geboekt. Zo 
bevordert het democrctiseringsproces in 
Zuid-Afriko de scmenwerking tussen de  
landen in zuidelijk Afrika en dit draagt bij 
tot fiun ontwikkeling. Een duidelijk voor-
beeld hiervon is de exploitatie van de  
waterkrachtbronnen in Mozambique. Ook 
is een regionaal telecommunicatieproject 
in drie Gostafrikaanse landen, Ethiopië,  
Djibouti en Eritrea, waar de EIB voor het 
eerst optreedt, tot een goed einde ge 
bracht. 

Andere factoren d ie kunnen bijdragen tot 
een opieving van de activiteit zijn bijvoor-
beeld de toepassing i n bepaolde landen  
van nieuw economisch beleid in samen-
hang met structurele aanpassings-
programma's, de gevolgen van de deva-
luatie van de CFA-frank en de stijging van 
sommige grondstofprijzen. 

In 1994 bedraagt de financiering van in-
vesteringen in zuidelijk Afrika 173 miijoen, 
woarvan 88 miijoen risicokopitaal. De kre
dieten hebben grotendeels betrekking op 
energieprojecten: hoogsponningslijnen 
van de waterkrachtcentrale van Cahora 
Basso ααη de Zambèze in Mozambique 
naar de netten van Zimbabwe en Zuid-
Afrika; bouw van een waterkrachtcentrale 
in Muela, in Lesotho; een aardolieleiding 
die de raffinaderij van Indeni in Zambia 
van olie voorziet vanaf de haven van Dar
es-Salaam in Tanzania. 

De steun bet reft even eens ee n verbe tering 
van de drinkwatervoorziening van Lo-
batse, in Bo tswana, en de uitbreiding van 
de drinkwater-, riool- e n elek triciteitsnetten 
in Windhoek, Namibië, evenols de  
telecommunicotiecopociteit in Mauritius. 

Ook is finoncieringssteun verleend voor 
een oontol projecten uit diverse produk-
tieve sectoren: levensmiddelen (slachthuis 
in Botswana, garnalenvisserij in Mozambi
que), een koper mijn in Zimbabwe en de  
tuinbouw in Zambia. Er zijn over eenkom-
sten voor globale leningen gesloten met In 
stituten in verscheidene van genoemde Ian-
den, evenals in Madagaskar. 

In West-Afrika bedraagt de steun 7 0 mii
joen, woorvon 33 miijoen risicokapitool. 
Voor de exploitatie van een goudm ijn in 
Mali en de renovatie van e en ho tel in Gui 
nee zijn kredi eten uit eigen middelen ver -
strekt (36,5 miljoenj. De overige projecten 
zijn gefinoncierd met risicokopitoal: uit
breiding en mode rnisering vo n oliep ersen 
in Guinee en Mali, exploitatie van 
aardoliebronnen in Ivoorkust, een a nsjovis-
conservenfabriek op het eilond Sao Vi
cente in Kaapverdië en de ontwikkeling van 
het MKB via ee n globaal krediet in Benin. 

Voorts zi jn middelen uit globale kredieten 
verstrekt ααη een zuivelfabriek in Ghana en 
voor een onderzoek naar een staal-
smelterij in Mauritanië. Ten slotte heeft de  
EIB bijgedragen ααη de oprichting van een 
garantiefonds voor de financiering van 
particulière investeringen in de hele regio. 

In Oost-Afrika (90 miijoen waorvon 75 mii
joen risicokopitaol) is 25 miijoen ter be-
schikking gesteld voor een belongrijk 
telecommunicatieproject, woorbij de drie 
ärmste landen van het continent zijn be-
trokken: Ethiopië, Eritrea en Djibouti. Hier-
mee kunnen de lokale of regionale verbin-
dingen worden verbeterd en kon er  
toegong worden verkregen op het interna 
tionale telecommunicatienet per satelliet. 

De overige steun betreft een wate rkracht
centrale in Tanzania, het herstel van een 
olieleiding in Ken ya, even als globale kre
dieten in dit land en op de Seychellen. 

IN AFRIKA STEUN AAN REGIONALE  

PROJECTEN... 

... E EN FORSE TOENAME V AN DE  

STEUN AAN DE INDUSTRIE... 

... E N A AN DE ENERGIEPRODUKTIE 

OF H ET ENERGIETRANSPORT 
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TALRIJKE GLOBALE KREDIETEN 
VOOR DE FINANCIERING V AN 

KLEINE INVESTERINGEN 

In het CARIBISCH GEBIED (46 miljoen waar- 
van 35,4 miljoen risicokapitaal) is naast  
een krediet voor een nieuwe regionale 
iuchtvacrtmactschappij steun verieend con  
een produktie-eenheid voor benzine- 
odditieven en con een onderzoek noor de 
Verbetering vo n de drinkwatervoorziening 
von Richmond op Trinidad en Tobago, een 
Verbetering von het elektriciteitsnet in Belize 
en in de Dominicoanse Republiek en de ver-
sterking van de haveninstallaties van 
Kingstown op St. Vincent en de Grenodinen. 
Voorts zijn globale leningen toegekend 
met instellingen in verscheidene landen, 
zoals in St. Lucio. 

In de S TILLE OCEAAN zijn globale leningen 
verstrekt ααη instituten op Popoeo-Nieuw-
Guineo en West-Somoo voor de financie 
ring van investeringen van besche iden om-
vang (5,5 miljoen). 

Ten slotte zijn er kred ieten ver strekt in dr ie 
overzeese lon ds- en gebiedsdelen (4,4 mil
joen). Naast een ond erzoek naar een m o-
gelijke insta llatie van een wind molenpark 
op de Turks- en Coicoseilonden, twee glo 
bale kredieten voor investeringen in de 
sectoren industrie, agro-industrie en toe-  
risme in Nieuw-Coledonië en op de Britse  
Moogdeneilonden. 

label 12: Kredietverlening buiten de Europese Unie in 1994 
(in mlijoenen ecu) 

Totaal 
Uit eigen  
middelen 

Risico
kapitaal Energie 

Transport 
Telecommu-

nicatie 

Afzonderlljke leningen 

Water Industrie, 
Landb. landbouw, 
voorz. diensten 

Globale  
kredieten 

ACS-LGO 461,6 222,5 239,1 146,2 47,8 17,1 97,2 159,3 
Afrika 405,8 206,5 199,3 127,5 38,8 17,1 79,7 142,7 
Ccribisch gebied 45,9 10,5 35,4 18,7 9,0 9,1 9,1 
Stille Οοβααη 5,5 4,0 1,5 5,5 
LGO 4,4 1,5 2,9 2,4 2,0 

Middellandse zee 607,0 579,0 28,0 135,0 243,0 94,0 55,0 80,0 
Algeri je 80,0 80,0 80,0 
Marokko 140,0 120,0 20,0 80,0 40,0 20,0 
Tunesië 63,0 63,0 23,0 25,0 15,0 

20,0 

Egypte 131,0 125,0 6,0 55,0 40,0 36,0 
Jordonië 49,0 47,0 2,0 25,0 12,0 12,0 
Libanon 115,0 115,0 115,0 
Cyprus 29,0 29,0 17,0 12,0 

Midden- en Oost-Europa 957,0 957,0 757,0 697,0 45,0 58,0 
Hongorije 140,0 140,0 100,0 40,0 
Polen 333,0 333,0 275,0 45,0 13,0 
Bulgorije 30,0 30,0 30,0 

13,0 

Rep. Slowokije 35,0 35,0 35,0 
Rep. Tsjechië 255,0 255,0 100,0 155,0 
Roemenië 66,0 66,0 50,0 16,0 
Estland 42,0 42,0 7,0 35,0 
Letlond 5,0 5,0 

35,0 
5,0 

Litouwen 10,0 10,0 10,0 
5,0 

Slovenië 41,0 41,0 41,0 

Latijns-Amerika, Azië 220,0 220,0 122,0 75,0 23,0 
Argentinië 46,0 46,0 46,0 

23,0 

Chili 75,0 75,0 75,0 
Pakistan 36,0 36,0 36,0 

75,0 

Filippijnen 23,0 23,0 23,0 
Thailand 40,0 40,0 40,0 

23,0 

Totoal 2 245,6 1 978,5 267,1 560,2 1 062,8 156,1 169,2 297,3 
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De kredietverlening in de landen ten zui- 
den von de Middelicndse Zee bedroogt  
607 milioen, woorvon 28 miljoen uit 
begrotingsmiddelen. 

De kredieten zijn voor het merendeel (397  
miljoen) verstrekt uit hoofde van de gel-
dende financiële protacollen en voor 210  
miljoen uit het horizontale niet-
protocollaire hoofdstuk ten behoeve van 
projecten van regionale samenwerking en 
ter bescherming van het milieu. De steun, 
in zeven landen, betreff de verbetering van 
de vervoersinfrastructuur, met name het 
herstel van de infrastructuren in Libanon,  
en van de telecommunicatie (243 miljoen, 
bijno 40% van het totaal), elektriciteitslei-
dingen, waarvan een aansluiting op het 
Spaanse net (135 miljoen) en een beter be-
heer van het zeer schaarse water in de re 
gio (94 miljoen). Ook zijn er kredieten in 
de produktieve sectoren verstrekt (135 mil
joen). 

Meestal gaat het hierbij om globale lenin-
gen ter ondersteuning van de - over het al-
gemeen particulière - investeringen die sa-
men met ondernemingen uit de Europese 
Unie worden uitgevoerd (zie biz. 50). 

Marokko 
De steun (140 miljoen in totaal) heeftvoor-
namelijk betrekking op een belangrijk pro 
ject voor de aansluiting van het nationale 
elektriciteitsnet op dot van Spanje via on-
derzeese kabels door de Straot van Gibral
tar; dit project, gefinoncierd met buiten-
protocollaire middelen, beheist eveneens 
de versterking van het Marokkaanse 
stroomnet (80 miljoen). Tevens zijn er kre
dieten verstrekt voor een beter water-
beheer en de drinkwotervoorziening van 
een aantal grote Steden ααη de Atlantische  
kust. Een globaal krediet met risicokapitaal 

(20 miljoen) is bestemd voor de financie 
ring van deelnemingen in ondernemingen 
van de produktieve sector, vooral de be-
drijven die geassocieerd zijn met onderne
mingen uit de Europese Unie. Bovendien 
zijn meer dan 20 toewijzingen (8,2 mil
joen) uit globale kredieten verricht, waar
van er een aantal zijn verdeeld over tal-
rijke kleine plattelandsprojecten. 

Algerije 
In een bijzonder moeilijke politieke situotie 
is de EIB haar verplichtingen op grond van 
het Vierde financiële protocol nagekomen 
met de financiering van een nieuw deel 
van de autosnelweg oost/west tussen Lakh-
daria en Bouira (80 miljoen). 

Tunesië 
Met de kredieten (63 miljoen) wordt de 
ontwikkeling van een aantal grote Steden  
en vooral van de hoofdstad gesteund: we-
gennet van de agglomeratie Tunis, rioolnet-
ten en zuiveringsstations in zes kuststeden 
(25 miljoen buitenprotocolloir) en inrich-
ting van industrieterreinen bij Tunis en 
Sfax. Een twintigtal kleinere investeringen 
in de industrie en de dienstensector is gefi-
nancierd uit lopende globale kredieten (5  
miljoen). 

Egypte 
De financieringen (131 miljoen, waarvan 
6 miljoen risicokapitaal) hebben betrek
king op de verbetering von de elektriciteits-
voorziening van Alexandrië, evenals op 
de capaciteitsvergroting von een stocl-
bedrijf bij deze stod. Voorts kunnen met 
globale leningen investeringen van be 
scheiden omvang in de sectoren industrie 
en toerisme worden gesteund. 

Jordanië 
Met 49 miljoen, waarvan 2 miljoen risico
kapitaal, wordt het programma ter verbete-

MIDDELLANDSE-
ZEELANDEN 

MAGHREB 

MACHRAK 
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HERSTEI VAN DE INFRASTRUCTUUR 
IN L IBANON 

ring van de telecommunicatie, voorol near  
de westelijkejordacnoever en Libanon (25  
miljoen buitenprotocollair) gesteund, als-
mede de verbetering van de drinkwater-
voorziening en de rioolnetten van de stad 
Salt, ten westen van Amman; kleine en  
middelgrote ondernemingen worden via 
globale kredieten gefinancierd. 

Libanon 
De EIB h eeft haar steun ααη de wederop-
bouw van het land voortgezet met kredie
ten voor het herstei van de haven-
installaties van Beiroet (115 miljoen), en  
voor het herstei, de uitbreiding en moderni-
sering von de internationale luchthaven 
van de hoofdstad (80 miljoen buiten
protocollair). 

EUROPARTNERSCHAP IN HET MIDDELLANDSE-ZEEGEBIED: EERSTE R ESULTATEN 

De Europese Raad van Ess en hee ft de aonpok von de Europese 
Commlssie in het koder von het toekomstige Middeliondse-
Zeebeleid goedgekeurd, waorblj de nodruk wordt gelegd op een 
Euro-Mediterraan portnerschop, gebaseerd op een nauwere, 
voorol finonciële, samenwerking tus sen de Europese Unie en de 
landen in het Middellandse-Zeegebied waarmee zij al jarenlang 
betrekkingen heeft. 

De EIB , die al sedert 1976 in de landen rond de Middeliandse 
Zee actief is, speelt een essentiële roi in het "vernieuwde 
Middellandse-Zeebeleid" dot sinds 1992 wordt uitgevoerd en dot  
enerzijds is gebaseerd op bilaterale finonciële protocollen met de 
verschillende partnerlanden en anderzijds op een buiten-
protocolloire, horizontale finonciële samenwerking (zie tobel 11  
op biz. 46). 

Een von de prioriteiten in dit beleid is de ontwikkeling van de par 
ticulière industriile en ambachtelijke sector in bedoelde landen en don  
vooral steun ααη portnerschappen tussen plaatselijke en Europese 
ondernemers. 

Zo'n aonpok trekt buitenlonds kopitool ααη en er worden kennis 
en technologieën overgedrogen, wot von wezenlijk belang is voor 
de ontwikkeling en modernisering von het bedrijfs leven en de be-
trokken landen zelf. 

De EIB heeft von 1976 tot eind 1994 dertig procent, dat wil zeg-
gen bijno 900 miljoen, von al haar finoncieringen uit eigen mid-
delen in deze regio ααη de produktieve sectore n toegekend. De 
bedrogen zijn voornamelijk gegoon noor de ontwikkeling von de 
industrie en het toerisme. 

Deze octiviteit omvot o mvongrijke investeringen (bijvoorbeeld de fi 
nanciering in Egypte von de eerste vrachtwogenbondenfabrieken 
en onlongs nog een stoolfobriek bij Alexondrië), evenols de inrich-
fing von moderne indus trieterreinen, vooral in Jordanië in Sohob, 
bij Amman, en in Tunesië bij Tunis en Sfox. Tevens opent zij in vrij-
wel olle landen von deze r egio kredietlijnen uit eigen middelen 

noor lokale hondels-of ontwikkelingsbonken. De middelen zijn be-
stemd voor het MKB en duizenden kleine inve steringen in de sec 
toren industrie en toerisme hebben hierbij boot gehod (vooral in 
Jordanië, Israël, Tunesië, Marokko en Egypte); in 1994 zijn 
nieuwe kredietlijnen geopend voor investeringen op Cyprus, in 
Egypte en Jordanië. 

Teneinde de ontwikkeling von de particulière sector ααη te moedi-
gen en joint ventures te bevorderen tussen lokale en Europese on
dernemers, biedt de EIB sedert 1987 steun met risicokapitad uit de 
begrotingsmiddelen von de Eur opese Unie. Met risicokopitool ois 
longe-termijninstrument kunnen de vergoeding en de oflossings-
bepolingen worden oongepost ααη de resultoten von het g efinon-
cierde project en wordt tev ens de finonciële positie von de desbe 
treffende onderneming versterbt. De octiviteiten met 
risicodragende middelen komen zowel de plaatselijke onderne
mers in het koder von de finonciële protocollen, ois de Europ ese 
ondernemers in het koder von de horizontale finonciële samenwer
king ten goede. 

Ruim 40 miljoen ecu ααη risicokopitoal is reeds oongewend, voor 
namelijk in de vorm von globale kredieten ααη lokale bonken voor 
de (verder e) ontwikkeling von zo'n 200 nieuwe joint ventures in 
zeer verschillend e sectoren, waarmee ongeveer 12 000 bonen 
zijn geschopen en meer don 700 miljoen ecu ααη nieuwe investe
ringen zijn verriebt; in 1994 zijn kredietlijnen in Marokko (de 
grootste, 20 miljoen), Jordanië en Egypte vernieuwd. Er kan tot  
1996 uit hoofde von de Vierde generatie protocollen nog zo'n 60  
miljoen worden toegekend. 

Uiteraard hangt het welslagen van talrijke ondernemingen vook 
rechtstreeks of van de overdracht van kennis en technologie tussen 
de partners. 

De EIB kan met de ervaring die zij op bescheiden school in een 
aantol landen heeft opgedaan, een nieuwe impuls geven ααη een 
versterbt europartnerschap als basis van het toekomstige 
Middellandse-Zeebeleid van de Europese Unie. 
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Cyprus 
De kredieten op Cyprus (29 miljoen) dra- 
gen bij tot een betere drinkwotervoorzie- 
ning in de belcngrijkste Steden von het ei-
lond en tot de financiering von kleinere 
investeringen. Ook oon een twaolfta! 
kleine projecten zijn middelen uit lopende 
globale kredieten toegewezen (3,5 mil
joen). 

Israël 
In dit land is in het ofg elopen jacr geen 
leningovereenkomst getekend, moor uit 
een in 1993 ofgesloten globcle-
leningovereenkomst is 19 miljoen verstrekt 
voor een tientol kleine industriële projec
ten. 

ELDERS 

De kredieten in Midden- en Oost-Europo  
(957 miljoen) zijn near tien landen ge-
goon, wocronder voor het eerst near Let- 
land en Litouwen. 

Verreweg de meeste kredieten (866 mil
joen) zijn verstrekt op grond von het besluit 
von de Rood von Gouverneurs von mei  
1994, woorbij de EIB toestemmin g werd 
verleend in deze landen onder garantie 
van de Unie transacties te verrichten voor 
in totool 3 miljord. Voorts is er een bedrog 
von 50 miljoen toegekend, dot nog be-
schikboor was uit hoofde van de eerste ak-
koorden, aismede 41 miljoen in Slovenië 
uit het finonciële protocol dot in 1993 in 
werking is getreden. 

De leningen betreffen voorol een verster-
king von de voor de verdere ontwikkeling 
von deze landen onmisbare basis-
infrastructuren: vervoer (397 miljoen), tele-
communicotie (300 miljoen) en energie  
(157 miljoen). 

Een oontol von deze investeringen vormt 
een rechtstr eekse verlenging von de trons-
europese netwerken, zools de Poolse outo-
snelweg d ie deel uitmookt von de verbin-
ding Dresden - Kiev, de spoorlijn Berlijn - 
Wenen en de oordolieleiding die Europa  
van Russische aardolie voorziet. 

Dat geldt ook voor het gecoördineerde  
investeringsprogrommo voor het herstel  
von de luchtverkeerscontrole- en  
-veiligheidsinstolloties woorvoor in 1994 
in vier landen kredieten zijn verstrekt en in  
1993 ook al in twee landen (zie Jaarver-
slag 1993, biz. 40). Het belang van inves
teringen in transeuropese luchtverkeer-
systemen is overigens door de Europese 
Rood von Ess en tijdens de bespreking von 
de transeuropese netwerken en de verlen
ging ervon noor Midden- en Oost-Europo 
onderstreept. 

Polen 
In Polen drogen kredieten voor in totool 333 
miljoen in de eerste ploots bij tot de moder-
nisering en versterking von het telec ommu-
nicotienet en de inrichting tot outosnelwe g 
von het gedeelte Wroclaw - Gliwice op de  
E40, Dresden - Kie v. Voor ts wordt het riool-
water von Warschau beter gezuiverd dan k-
zij een nieuw zuiveringsstation. Ten slotte  
kunnen met een globale lening opnieuw on-
dernemingen worden gefinoncierd. In 1994 
is 12 ,4 miljoen uit lopende globale kredie
ten verstrekt, met name voor een outofabriek 
en voor opslogp lootsen. 

MIDDEN- EN OOST-EÜROPA 

PROJECTEN DIE AANSLUITEN OP 
DE GROTE TRANSEUROPESE 

NETWERKEN 

FINANCIERING VAN TALRIJKE 
INVESTERINGEN IN DE  

TELECOMMUNICATIE... 

JAARVERSLAG 1 994 - EIB 51 



...VERBETERING VAN DE W EG

EN S POORWEGVERBINDINGEN... 

Hongarije 
De kredieten in Hongarije (140 miljoen) 
zijn bestemd voor de versterking en moder-
nisering von het telefoonnet, dot obsoluut 
noodzakelijk is voor de economische ont-
wikkeling von het land, oismede voor de 
conieg von infrcstructuren door lokale 
overheden. Bovendien is uit lopende glo
bale kredieten 27 miljoen toegewezen 
voor een tolgedeelte op de outosnelweg 
Boedopest - Wenen, een tientol hotels en  
drie kleine industriële projecten. 

Republiek Slowakije 
In de Republiek Slowakije (35 miljoen) 
heeft de EIB, noost een lening voor het 
luchtverkeerscontrolesysteem op grond von 
hetzelfde programmo, de uitbreiding en  
modernisering van de telecommunicatie 

gesteund. Bovendien is voor drie indu 
striële projecten 13,8 miljoen uit lopende 
globale leningen toegekend. 

Republiek Tsjechië 
De EIB heeft hier drie belangrijke projecten 
gefinoncierd voor in totool 255 miljoen. 
Het betreff de verbetering von het Tsjechi-
sche deel von de spoorlijn Berlijn - Wenen 
via Praag, de aanleg van een o lieleiding 
die het transalpijnse net uit Italië koppelt 
ααη het net dot Russische oordolie oon-
voert en ten slotte de voortzetting von het 
moderniseringsprogramma von het tele
foonnet. Verder is er een s toolgieterij voor 
de autoindustrie gesteund met 6,7 miljoen 
uit een reeds vo ordien toegekend globoal 
krediet. 

KREDIETVERLENING BUITEN DE EUROPESE UNIE 1990- 1994  
Actieradius van de EIB en grafisch overzicht van de sectorale verdeling van de financieringen 

I Vervoer, te lecommunicatie 
M Milieu, diversen 
I Energie 
I Industrie, londbouw, diensten 
I Globo^le kredieten 

Afrika: 
Ì 255 miljoen 

Coribisch gebied: Stille Oceaon: 
148 miljoen 35 miljoen 

LGO: 
47 miljoen 

II.· 
Midd. - Zeegebied: MOE: 
2 194 miljoen 2 659 miljoen 

Azié, Latijn$-Ameriko; 
319 miljoen 
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Bulgarije 
De EIB zet met een nieuwe lening van 30  
miljoen in Bulgarije voor de modernisering 
van het iuchtverke erscontroiesysteem h aar 
actie ten behoeve van de veiligheid in 
Midden- en Oost-Europa voort. 

Roemenië 
In Roemenië dragen de kredieten (66 mil
joen) b ij tot het herstel von het aardgosnet 
en de verdere modernisering von de 
luchtverkeerscontrole- en -veiligheids-
instolloties. 

Estland 
In Estland is 42 miljoen toegekend voor, 
ook daor, de modernisering von de lucht-
verkeersinstollaties, moor eveneens voor 
de bouw von een terminal in Muuga voor 
schepen die droge bulkprodukten oanvoe-
ren en voor het herstel van het 
stadsverwarmingsnet van Pörsu. Boven-
dien hebben zes kleine industriële onder-
nemingen toewijzingen uit globale kredie
ten ontvangen (3,4 miljoen). 

Letiond 
In Letland wordt met een globoal krediet 
van 5 miljoen de financiering van uitrustin-
gen in de sectoren industrie en dienstverle-
ning, alsmede milieu- en  
energiebesparingsprojecten gesteund. 

Litouwen 
Voor de modernisering van de luchthaven 
van Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, is  
10 miljoen ter beschikking gesteld. 

Slovenië 
Er zijn in Slovenië twee lening- 
overeenkomsten getekend voor de verbete- 
ring van de vervoersinfrastructuren, zoals  
is bepaald in het financieel protocol dot 
met de Unie is gesloten. Het go at om een 
totaalbedrag van 41 miljoen voor de ver-
bindingen tussen het westen en het oosten 
van het l and: nieuwe delen van de auto-
snelweg Ljubljana -Celje en modernisering 
von de belongrijkste internationale spoor-

...VERBETERING VAN H ET BEHEER 

VAN DE LUCHTVERKEERSVEILIGHEID 

Voor projecten in vijf Latijnsomerikaanse 
en Aziatische landen die samenwerkings-
akkoorden met de Unie hebben getekend, 
zijn kredieten van in totaal 220 miljoen 
verstrekt. 

Het optreden von de EIB kon plaotsvinden 
no de toestemming von de Rood van Gou 
verneurs in februari 1993 om investerin-
gen te financieren die zowel voor de be-
trokken landen als voor de Europese Unie  
von belang zijn of waarbij Europese part 
ners zijn betrokken, tot een plafond van  
750 miljoen voor een période van drie  
jaar. Eind 1994 is in totaal 319 miljoen  
toegekend. 

Argentinië 
In Argentinië heeft de EIB 46 miljoen ter  
beschikking gesteld voor de modernisering 
en versterking van het aardgasdistributie-
net ten noorden van Buenos Aires. 

Chili 
In Ch ili heeft de Bank bijge dragen tot de 
Verbetering van het nationale en internatio
nale telecommunicatienet (75 miljoen). 

Thailand 
Voor een leiding van een gasveld in de 
Golf von Thailand naar het bestaande net  
is 40 miljoen verstrekt. 

Pakistan 
Met een krediet van 36 miljoen wordt het 
regelsysteem von het elektriciteitsnet in het 
district Karachi verbeterd. 

Filippijnen 
Er is een nieuwe produktielijn in een ce-
mentfabriek in Davao, op het eiland Min 
danao, gefinoncierd (23 miljoen). 

LATIJNS-AMERIKA 
EN AZIË 

TWEEDE JAAR V AN D E EIB IN 

DEZE W ERELDDELEN 
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DE EIB BUITEN DE EUROPESE UNIE IN 1995 

De EIB is voornamelijk actief op het grondgebied van hocr leden, de 15 lidstaten von de Europese Unie. Zij treedt eveneens 
op in de EVA-landen. Voorts nee mt zij deel ααη de tenuitvoerlegging von de verschillende okkoorden met een groot c ontai 
landen (zie tabel 11 op biz. 46). Onderstaande lijst geeft een overzicht van aile landen wear de EIB kredieten kan verstrek-
ken; het cantal landen wear zij in de loop von het jocr dcodwerkelijk leningen heeft toegekend, is oonmerkelijk loger. 

EVA- Europese Vrijhondels- Afrika - Caribisch Caribisch gebied Azië 
associatïe gebied- Stille Oceaon gebied- Stille Oceaon 

Antiguo Bonglodesh 
Europese Economische Afrika de Bohomo's Chine 
Ruimte (EERj Borbodos Indio 
IJsland West-Afrika Belize Mocoo 
Liechtenstein Benin Dominico Mongolië 
Noorwegen Burkina Foso Grenade Pokiston Noorwegen 

Koopverdië Guyono Sri Lenke 
Zwitserland Ivoorkust Hoïti 

Gombio Jomoico Asean-landen 
Midden- en Oost- Ghana St Kitts Nevis Brunei 
Europa Guinee St Vincent en de Grenodinen Indonesië Europa 

Guinee-Bissou St Lucie Moleisië 
Hongarije Liberio Surinome Filippijnen 
Polen Moli Trinidad en Tobogo Singopore 
Bulgarije Mouritonië Dominicoonse Republiek Thoilond 
Republiek Slowakije Niger 
Republiek Tsjechië Nigerie Stille Oceaan Latijns-Amerika 
Roemenië Senegol 
Estlond Sierro Leone Fiji Argentinië 
Letland Togo Kiriboti (Gilberteilonden) Brozilië 
Litouwen Popoeo-Nieuw-Gulneo Chili 
Albanië Centraal en Solomonseilonden Mexico 
Slovenië Equatoriaal-Afrika Tongo Poroguoy 

Burundi Tuvolu Uruguoy 
MIddellandse-Zeegebied Komeroen West-Somoo 

Centroolofrikoonse Rep. Vonuotu (Nieuwe Hebriden) Andesgroep 
Maghreb Congo Bolivie 
Algeri je Go bon LGO - LANDEN EN GEBIEDEN Colombie 
Marokko Equotorlool-Guineo overzee Ecuodor 
Tuneslë Rwondo Peru 

Sâo Tomé en Principe Nederlondse Antillen Venezuele 
Machrak Tsjood Arubo 
Egypte Zoïre Midden-Amerika 
Jordonië Moyotte Costo Rico 
Libonon Oost-Afrika Nieuw Coledonië Guotemolo 
Syrië Djibouti St Pierre en Miquelon Honduros 

Eritreo Frons Polynesië Nicoroguo 
Isroël Ethiopië Zuidpoolgebieden Ponomo 
Gozo en Westelijke Jordoonoever Kenyo Wollis en Futuno Solvodor 
Molto Ugondo 
Cyprus de Seychellen Anguille 
Turkije Somolië 

Soedon 
Tonzonio 

Zu/de/i/k Afrika 
Angola 
Botswono 
de Comoren 
Lesotho 
Modogoskor 
Molowi 
Mouritius 
Mozombique 
Nomibië 
Swozilond 
Zombie 
Zimbobv^e 

Britse Moogdeneilonden 
Brits Antorctico 
Britse gebieden in de Indische Oceoon 
de Coymoneilonden 
de Folklondeilonden 
Montserrat 
Pitcoirn 
de Zuidelijke Sondwicheilonden 
St. Helene 
de Turks- en Coicoseilonden 
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OPGENOMEN MIDDELEN 

In fotaal is o p lange en middellange ter 
mi jn 14 156 miljoen ecu opgenomen te-
genover 14 215 miljoen in 1993. 

De middelen zijn aangefrokken op finan-
ciële markten die gekenmerkt werden door 
stijgende en zeer sterk schomm elende ren -
tetarieven. 

De EIB beeft getracht op passende wijze 
aan de vraag naar uitbetalingen op kredie-
ten te voldoen door actief op de verschil-

lende markten op te treden en meer ge-
bruik te maken van swaptransact ies. 

Na swaps bedraagt de middelenopname 
aldus 14 148 miljoen ecu, waarvan 
10 636 miljoen vastrentend en 3 5 12 mil
joen tegen een variabele rente. 

De communautaire valuta's maken bijna 
vier vijfde van bet totaal aangetrokken be-
drag uit. 

90 91 9 2 93 94 

in 1994 is de aanhoudende doling von de  
Icngiopende rente op de obiigatiemarkten 
von de beiongrijkste OESO-icnden in fe-
bruori plotseling omgeslogen in een stij-
ging. Eind 1994 log de rente boven bet ni
veau von begin 1993. 

De Sterke stijging ken con verscheidene  
oorzoken worden toegeschreven: in de 
eerste piaots is de centrale bank van Ame
rika (Federal Reserve) een voorzichtiger  
monétaire koers goon varen en heeft zij de  
korte rente verhoogd om de inflatiedruk in  
de hand te houden; voorts hebben de eco-  
nomieën van de Europese Unie en Japan  
zieh ηα de ernstige recessie van 1993  
sneller dan verwacht hersteld, wat de 
angst voor inflatie heeft aangewakkerd; 
ten slotte was men er op de finonciële  
markten niet van overtuigd dot er doeltref-
fende maatregelen zouden worden getrof
fen om de structured begrotingstekorten te  
verlogen en te kunnen voldoen ααη de 
kopitoolbehoeften von de "emerging mark  
ets", de landen d ie zieh in een overgangs-
fase bevinden en van de grote 
infrostructuurprojecten in de geïndustriali-  
seerde wereld. 

Binnen de Europese Unie is de lange rente  
gestegen onder druk van de Amerikaanse 
rente en uit angst voor een opleving von de 
inflatie. In tegenstelling tot wat er in de Ver-
enigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk 
is gebeurd, waar het herstel al eerder had 

ingezet, is de rendementscurve in de ove
rige Europese landen, die nog moor ηαυ- 
welijks de recessie achter zieh hebben ge-
laten, echter stei ler geworden. 

De ontwikkeling in de Europese Unie bui- 
ten het Verenigd Koninkrijk is kenmerkend  
voor de verwochting dot de korte rente ζαΙ  
goon stijgen, zodro het economisch herstel 
volledig doorzet. Zo heeft Duitslond zijn 
korte rente ve rloogd om de toenome von 
zijn geldhoeveelheid in de hand te houden 
en de beleggers ααη te moedigen zieh  
meer op longerlopende instrumenten te  
richten. 

Vonwege deze moeilijke situatie op de 
markten is het volume von de op de inter
nationale markten uitgebrachte obliga-
ties enigszins afgenomen tot 474 miljard 
USD. 

De Amerikaanse dollar heeft zijn vooraan-
staande positie op de internationale 
obligatiemarkt gehandhaafd, waar hij on-
geveer een derde van het totaal uitmaakt, 
gevolgd door de Joponse yen, waarvan 
het aant al emissies met meer dan 50% is  
toegenomen. Bij de Europese valuta's Staat 
het pond sterling op de eerste ploats vóór  
de Duitse mark, de Franse frank en de 
Zwitserse frank, terwijl de emissies in Itali-
aanse lire in volume zijn verdubbeld en die 
in ecu het niveau van vóór 1992 niet heb
ben kunnen bereiken. 

ONTWIKKELINGEN OP 
DE KA PITAALMARKTEN 

Officiële rentetarieven 
van de beiongrijkste valuta's 
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Het aantal wereldwijde emissies ("global 
bonds") is sterk toegenomen von 35 in 
1993 tot 80 in 1994; de meeste luiden in 
dollars. Het totaalbedrag van deze emis
sies is echter minder snel gestegen (52 mil-
jard USD tegenover 40 miljard USD in 
1993), wat het gemiddelde emissiebedrag 
terugbrengt van 1,1 miljard USD in 1993 
tot 650 miljoen in 1994. Er zijn in 1994 
ook emissies in ecu en in de valuta's van 
de noordelijke landen uitgebracht. 

De markt van de derivaten (futures, opties, 
swaps) is zieh snel blijven ontwikkelen. In

dien derivaten weldoordacht worden ge-
hanteerd, kunnen zij de doeltreffendheid 
van de financiële markten in het algemeen 
verbeteren en zorgen voor een betere 
spreiding van de financiële risico's over de  
marktdeelnemers. De omvang von deze 
markten en de weerslag die grote verlie-
zen bij speculatieve transacties hebben ge-
had, doen echter de vraag rijzen of er niet 
een bepaalde vorm van contrôle en richtlij-
nen moeten komen om te vermijden dot 
dergelijke instrumentée een stelselmatige 
bedreiging voor het mondiale financiële  
stelsel zouden gaan vormen. 

BEROEPOP DE 
FINANCIËLE MARKTEN 

Middelenopname van 
1990 tot en met 1994 

10 000 

5 000 -t 

0 -§ 

Sili 

I I I; 
90 91 92 93 

Verrichtingen op longe en middellonge termijn 

Onderhondse lenlngen 

^ ParticipotiecerHficaten 

^ Openbore emissies 

g Medium farm nofes 

a Verrichtingen op korte termijn 
{Commercio! paper) 

De EIB h eeft op longe en middellange ter
mijn 14 156 miljoen ecu opgenomen, vrijwel 
evenveel als in het voorgaande jaar 
(14 215 miljoen). Teneinde te beschikken 
over de middelen waaraan de Bank be-
hoefte heeft, heeft zij voor een belongrijk 
bedrog ααη swapoperoties verricht. Het 
bedrag van de opgenomen middeien in 
1994, rekening houdend met de ααη dit  
soort transacties inherente koers-
verrekeningen, bedraagt 14 148 miijoen te
genover 14 224 miljoen in 1993. 

Het merendeel van de middelen is aange-
trokken tegen vaste rente (10 636 miljoen 
tegenover 12 695 miljoen in 1993), maar 
het aandeel von niet-vostrentende leningen 
is oonzienlijk toegenomen en maakt een 
Vierde van het totaal opgenomen bedrag 
uit, tegenover 11% in het voorgaande 
jaar. De commercial-paperprogramma's 
zijn niet verhoogd, met name omdat zij bij 
de financiering van variabelrentende EIB-
kredieten ten dele zijn vervangen door le
ningen met oontrekkelijkere voorwaarden 
die gemokkelijker kunnen worden aange-
past ααη de nieuwe méthodes voor de  
rentevaststelling van dergelijke kredieten. 

Het grootste deel van de door de EIB opge
nomen middelen is gebruikt voor haar uitbe-
talingen op kredieten tegen vaste of vario-
bele rente. Daarnaast heeft de EIB meer dan 
in het voorgaande jaar emissies geplaatst 
voor de financiering van vervroegde aflos-

singen: 1 997 miljoen in 1994 tegenover 
288 miljoen in 1993. De stijgende tendens 
van de rente in 1994 op de kapitaal-
markten heeft zieh immers niet doorgezet en 
de rente ontwikkelde zieh verschillend, zo-
dat kon worden geprofiteerd van voordelige 
herfinancieringstarieven, in het bijzonder 
voor bepaalde valuta's (Itcliaanse lire. Bel 
gische en Luxemburgse frank, Zwitserse 
frank en yen). In tegenstelling tot het voor
gaande jaar, heeft de EIB siechts zeer wei-
nig gebruik gemaakt van haar liquide mid
delen (424 miljoen) voor de financiering  
van die vervroegde oflossingen. 

In het afgelopen jaar hebben de financiële 
markten zeer sterke schommelingen ge-
kend, met een grote terughoudendheid van 
de institutionele beleggers om zieh op 
lange termijn vast te leggen, zodat partijen 
stelselmatig derivaten moesten gebruiken 
om hun posities te dekken. In dit zeer on-
gunstige klimoot - er was een aantal malen  
sprake van een obligatie-"krach" - heeft de 
EIB nog meer dan voorheen haar emissie-
strategie aangepast. Zij is, vooral van-
wege moeilijkheden om de markt te betre-
den, aanwezig geweest wanneer zij kon 
en heeft zo nodig de lancering van be
paalde emissies losgekoppeld van haar  
onmiddellijke uitbetalingsbehoeften. Ge-
zien de sterke renteschommelingen is het 
beroep op de gebruikelijke dekkings-
instrumenten meer dan voorheen noodza-
kelijk geweest. 
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Het nominale bedrag von de dekkings-
operaties maakt meer dan twee derde von 
het totaal van de opgenomen vastrentende 
middelen uit. 

Contracten met uitgestelde rentevaststelling 
("deferred rate settings") werden evenals in 
voorgaande jaren het meeste gebruikt 
(5 679 miljoen), ofwel 97,5% van de ge-
dekte bedragen. Ze werden toegepast bij 
de meeste communautaire valuta's, be-
halve indien dekking niet noodzakelijk 
was (IEP, een doorlopende emissie in het 
kader van een programma van medium 
term notes) of ois er siechts zeer weinig 
werd opgenomen (DKK en LUE). 

Uitgestelde renteswops, het gedurende  
een tevoren vostgestelde période kunnen  
omzetten von voriabele rente in vaste rente  
("deferred swaps"), werden toegepast voor 
de dekking van twee leningen in PTE. Ten 
slotte zijn uitbetolingen op kredieten in IEP  
intern afgedekt door de oonkoop von een 
obligotieportefeuille die weer wordt ver 
kocht noor gelang zulks noodzakelijk is 
voor de uitbetolingen. 

Gezien de stijgende rentetorieven was de  
vraag naar kredieten tegen voriabele rente 
groter dan in het voorgaande jaar. 

De EIB heeft derhalve haar produkten-
gamma uitgebreid door voor de meeste 
oongeboden valuta's de wijze van rente
vaststelling te veranderen. Tot don toe 
werd deze bepoald op basis van de ex-
postkosten van de middelenopnamen, zo-
dat er een verschil optrad tussen het ααη  
de geldnemers geboden tarief en de LIBOR 
("London inter-bonk offered rote") die door 
hondelsbonken wordt gehonteerd voor 
overeenkomstige looptijden op de dog von 
de offerte. De EIB he eft don ook de wijze 
von tariefvoststelling von hoar middelen-
opname veronderd om op de dog von de  
offerte ααη de geldnemers een tarief te kun 
nen aanbieden, gerelateerd ααη de LIBOR 
van die dag voor de gekozen looptijd,  
eventueei oongepast met een voriabele  
morge afhankelijk van de structuur van de  
opgenomen middelen. Bovendien heeft de  
EIB - telkens wanneer de marktsituatie het 

hoor mogelijk mookte - leningen geboden  
met voriabele rente, op basis van een voste 
morge ten opzichte van de LIBOR. De con-
verteerbare leningen van de EIB - len ingen 
tegen voriabele rente met de mogelijkheid 
deze om te zetten in vastrentende leningen-
zijn eveneens aangepast en flexibeler ge 
worden. 

Donkzij genoemde aonpossingen heeft de  
EIB 3,7 miljord tegen voriabele rente ver-
strekt tegenover 1,7 miljord in het voor
gaande joar. 

De EIB heeft in de vorm von swops meer 
dan voorheen een beroep gedaan op de  
derivotenmorkt. 

Het totool von deze tronsocties bedroogt 
4,3 miljord in 1994 tegenover 2,4 miljard 
in het voorgaande jaar, met inbegrip van 
de swaps met liquide middelen. De meeste 
swaptransacties op basis van een beroep 
van de EIB op de markten, hodden het 
aantrekken van variabelrentende middelen 
tot doel (85,5% von de totale opname te
gen voriabele rente). 

Ook konden via swops vastrentende mid
delen worden verkregen voor valuta's die 
ααη het einde von het jaar niet in vol-
doende mate op de markten beschikboor 
waren (ESP en BEF). De EIB heeft eveneens 
vonuit hoar thesourie - gedeeltelijk gevoed 
door ontvongen vervroegde oflossingen -
voor 0,6 miljard ααη valuta- of renteswops  
verricht. Ten slotte heeft de herstructurering 
van de voor uitbetolingen op variabelren
tende kredieten bestemde middelen geleid 
tot heronderhondelingen van bepoolde 
contracten en tot nieuwe operoties ten-
einde de datum van rentevaststelling voor 
de door de EIB o ongetrokken middelen te  
wijzigen. 

Brutorendement op tienjarige 
staatsobligoties 
Terwille van de vergelijkbcarheid 
zijn olle rendementen omgerekend 
op jaorbasis. 

In een période vol spanningen en onzeker-
heden heeft de EIB hoar voorzichtige be-
leid inzoke risicobeheer niet verlöten en 
heeft zij getrocht het beroep op derivoten 
beperkt te houden door de strokke limieten 
die zij zichzelf heeft opgelegd, niet te over-
schrijden. 
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COMMUNAUTAIRE 
VALUTA'S 

De verdeling van de opgenomen middelen 
over communautaire (11 miljard, 77,7%  
van het totaal) en niet-communautaire 
valuta's is niet wezenlijk veranderd ten op-
zichte van 1993. 

Italiaanse lire: 
4 900 miljard ITL 
2 560 miljoen ecu 

De Italiaanse lire, de eerste plaats innemend 
van de door de EIB opgenomen com
munautaire valuta's, maakt ruim 18% uit 
van het totaal opgenomen bedrag, ondanks 
de Sterke renteschommelingen op deze 
markt, aismede uiteraard een aanzienlijke 
stijging van het rendement tussen eind ja-
nuari en half September. De EIB is voorna-
melijk actief geweest op de eurolire-markt, 
waar zij 16% van aile emissies heeft ge-
plaatst. Op een geliberaliseerde markt - ten-
gevolge van de door de Italiaanse mone- 
taire autoriteiten getroffen maatregelen -,  
waar de gelijke behandeling van de be-
langrijkste emittenten weer is hersteld door  
de fiscale hervorming van September 1992,  
heeft de EIB haar aanpak voortgezet met 
een aanzienlijke vergroting van de omvang 
van haar emissies. Daartoe heeft zij een op 
die markt origineel systeem van vruchtbare 
samenwerking tussen Italiaanse en buiten-
landse banken tot stand gebracht, de zoge-
naamde "joint book running" waarmee de 
internationalisering van de eurolire-markt 
wordt versterkt. 

Duitse mark: 
3 950 miljoen DEM 
2 051 miljoen ecu 

De Duitse mark is het meeste gebruikt voor 
uitbetalingen op voornamelijk vastrentende 

kredieten. Ondanks een vermindering van 
de binnenlandse en internationale in DEM 
luidende emissies, heeft de EIB haar beleid  
voortgezet van emissies verspreid over het 
hele jaar. Naast enkele onderhandse lenin-
gen ("Schuldscheindarlehen") heeft de Bank 
zieh voornamelijk geconcentreerd op de eu-
romarkt waar zij naar gelang de omstandig-
heden omvangrijke openbare emissies heeft 
geplaatst (750 miljoen tot 1 miljard DEM) 
om liquide leningen te vormen die als  
benchmarks kunnen worden beschouwd.  
Bovendien heeft zij via een renteswap op  
basis van een emissie 100 miljoen DEM te- 
gen variabele rente kunnen verwerven. 

Pond sterling: 
I 175 miljoen GBP 
1518 miljoen ecu 

De geringere vraag naar uitbetalingen op 
kredieten in GBP heeft zieh weerspiegeld in 
de middelenopnamen. Evenals in 1993  
heeft de EIB haar middelen op de 
eurosterling-markt opgenomen, waar de be-
leggers vooral belangstelling hadden voor 
emissies met een veeleer körte looptijd. 

Franse frank: 
7 589 miljoen FRF 
I 153 miljoen ecu 

Vanwege de ontvangst van omvangrijke 
vervroegde aflossingen en minder uitbeta
lingen op vastrentende kredieten in FRF 
heeft de EIB siechts drie emissies hoeven 
plaatsen; één op de markt van de euro
frank in het begin van het jaar toen er nog  
vraag naar deze valuta bestond bij de in
ternationale beleggers, en vervolgens twee  
emissies waarop voornamelijk binnen
landse beleggers hebben ingetekend. 

Tobel 13: Verdeling van de opgenomen middelen naar valuta 
(in miljoenen ecu) 

ITL DEM GBP FRF ESP BEF NLG PTE ECU LÜF IEP DKK GRD USD CHE JPY ATS CAD Totaal 
1994 
bedrag 2 560 2 051 1 518 1 153 948 752 661 584 300 201 177 53 36 1 659 856 580 59 14 148 
% 18,1 14,5 10,7 8,1 6,7 5,3 4,7 4,1 2,1 1,4 1,2 0,4 0,3 11,7 6,0 4,1 0,4 100,0 
1993 
bedrag 
% 

2 039 
14,3 

1 948 
13,7 

2 639 
18,6 

1 811 
12,7 

1 241 
8,7 

227 
1,6 

243 
1,7 

960 
6,8 

100 
0,7 

125 
0,9 

1 502 
10,6 

453 
3,2 

657 
4,6 

278 
2,0 

14 224 
100,0 

58 OPGENOMEN MIDDELEN 



Peseta: 
15 ì miljardESP 
948 miljoen ecu 

Να de starke groei in voorgoonde joren 
heeft de opname in ESP in 1994 een 
odempcuze gehod. Alle leningen zijn ge-
plcotst op de "nnatador"-markt voor i n ESP 
luidende obligcties von niet-ingezeten 
emittenten. De EIB heeft 60% von olle le

ningen op deze markt gebracht, met name  
de belangrijkste emissies tagen vaste of να-  
riabele rente. Veerts heeft z ij een b ereep 
gedeen ep de swepmerkt. Er zijn in teteal 
vijf leningen geplaetst, veernamelijk in hat 
leetste kwertael venwege een grete vreag 
near uitbetalingen met, evenels in alle an
dere internationale markten, kertere leep-
tijden, rekening heudend met een vraag 
van veernamelijk particulière beleggers. 

Tobel 14: In 1994 opgenomen middelen 
(in miljoenen ecu) 

Vóór swaps Swop- Να swaps 

Bedrag % bedrag Bedrag % 

LENINGEN OP LANGE EN MIDDELLANGE TERMIJN 

Vastrentende leningen 12 713,7 89,8 -2127,6 10 586,1 74,8 
Europese Unie 9 364,3 66,1 -7 226,6 8 737,8 57,5 
DEM 2051,1 14,5 -52,1 1 9 99,1 14,1 
ITL 2222,2 15,7 •776,5 1 44 5,6 10,2 
GBP 1422,8 10,1 -277,0 1 14 5,8 8,1 
FRF 1062,8 7,5 1 0 62,8 7,5 
BEF 629,8 4,4 121,9 751,7 5,3 
NLG 649,0 4,6 -46,5 602,5 4,3 
ESP 660,4 4,7 -157,3 503,1 3,6 
PTE 76,1 0,5 134,5 210,6 1,5 
LUE 201,3 1,4 201,3 1,4 
IEP 126,5 126,5 0,9 
DKK 53,0 0,4 53,0 0,4 
GRD 36,0 0,3 36,0 0,3 
ECU 300,0 2,1 -300,0 

Overige 3 349,4 23,7 -907,0 2 448,3 17,3 
USD 1615,5 11,4 -501,6 1 113 ,8 7,9 
CHE 855,9 6,0 855,9 6,0 
JPY 419,4 3,0 419,4 3,0 
ATS 59,2 0,4 59,2 0,4 
CAD 399,4 2,8 -399,4 

Variabelrentende leningen 1 392,2 9,8 2119,4 3 511,6 24,8 
Europese Unie 692,2 4,9 2 7 73,5 2 805,7 19,8 
ITL 338,3 2,4 776,5 1 11 4,8 7,9 
ESP 125,7 0,9 319,0 444,7 3,1 
PTE 228,2 1,6 144,8 373,0 2,6 
GBP 372,5 372,5 2,6 
ECU 300,0 300,0 2,1 
FRF 89,8 89,8 0,6 
NLG 58,8 58,8 0,4 
DEM 52,1 52,1 0,4 

Overige 
USD 

700,7 
89,6 

4,9 
0,6 

5,8 
455,9 

705,9 
545,5 

5,0 
3,9 

JPY 610,4 4,3 -450,1 160,4 1,1 

Medium term notes In IEP 50,4 0,4 50,4 0,4 

TOTAAL 14 156,3 100,0 (l)-8,2 14 148,0 100,0 

(1) Wisselkoersaanpassing 
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Belgische frank: 
29 814miljoen BEF 
752 miljoen ecu 

Nederlandse gulden: 
1 427 miljoen NLG 
66 J m iljoen ecu 

Luxemburgse frank: 
8 000 miljoen LUF 
201 miljoen ecu 

De opname op de kapitaalmarkten van de 
Benelux is sterk toegenomen, von 327 mil
joen in 1993 tot 1 614 miljoen in 1994. 

De EIB is no een ofwezigheid in 1993  
weer op de Belgische morkt versehenen - 
voornomelijk voor de finonciering von 
hoor vervroegde oflossingen - voor in to-
tool 25 000 miljoen BEF vio onderhondse 
plootsingen en een boncoir krediet. Boven-
dien is 150 miljoen USD geswopt om hoor 
middelen oon te vullen. 

Op de Nederlandse morkt zijn drie emis-
sies geplootst: twee in het eerste hol fjoor 
voor 600 miljoen NLG en de derde in no-
vember voor een bedr og von oonvonkelijk 
600 miljoen NLG, dot loter is verhoogd tot 
800 miljoen NLG door toevoeging von 
een fu ngibele tronche. Bovendien zij n vio 
twee rente- en volutoswops 126,6 miljoen 
NLG tegen voriobele rente verkregen. 

In Luxemburg is de EIB op een bijzonder 
octieve morkt opgetreden met vier open-
bore emissies voor in totool 8 miljord LUF. 

Escudo; 
/15 miljord PTE  

584 miljoen ecu 

De EIB is de belongrijkste emittent op de 
"corovelo"-morkt voor in PTE luidende obli-
goties von niet-ingezeten emittenten ge-
weest met de loncering von twee openbore 
emissies von elk 15 miljord, woorvon er 
een voor het eerst tegen voriobele rente.  
Voorts heeft zij twee onderhondse leningen 
gepootst en swopoperoties verriebt om 
vostrentende escudo's te verkrijgen op bo-

sis von USD en voriobele escudo's o p bo-
sis von JPY. In totool droogt bijno twee  
derde von de opgenomen middelen een 
voriobele rente. 

Ecu: 
300 miljoen 

De ecu mookt siechts een klein deel uit von 
de middelenopnome von de EIB op de 
kopitoolmorkten. Er is moor één emissie, 
von 300 miljoen, in September geplootst 
met voste rente die werd omgezet in een 
voriobele rente. De beschikboorheid von 
omvongrijke liquide middelen in ecu,  
voorol in verbond met een oonzienlijke po-
sitieve cosh flow en vervroegde oflossin
gen op verstrekte kredieten, verkloort deze 
forse ochteruitgong in emissie-octiviteit. 

fers pond: 
140 miljoen IEP  
177 miljoen ecu 

In het koder von een progrommo von me
dium term notes woordoor obligoties op 
zowel de binnenlondse ols op de interno-
tionole morkt kunnen worden geplootst, 
heeft de EIB 40 miljoen IEP oongetrokken. 
Bovendien is 100 miljoen opgenomen 
donkzij een swoptronsoctie op bosis von 
USD. 

Deense kroon: 
400 miljoen DKK  
53 miljoen ecu 

De EIB heeft een emissie in eurokronen ge
plootst von 300 miljoen DKK en een onder
hondse lening von 100 miljoen. 

Criekse drachme: 
10 miljord ORO  
36 miljoen ecu 

Met hoor eerste emissie op de "morothon"-
morkt von in GRD luidende o bligoties von 
niet-ingezeten emittente n heeft de EIB, die 
nu op olle twoolf morkten von de Europese 
Unie octief is, bijgedrogen tot de interno-
tionolisering von de Griekse morkt. 
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Amerikaanse dollar: 
1 92 2 miljoen USD 
1 659 miljoen ecu 

Op markten wear het emissievolume is of- 
genomen en wear de situctie moeilijker is  
geworden vonwege met name het besluit  
van de Federal Reserve cm de belangrijk- 
ste rentevoeten te verbogen, heeft de EIB 
toch het bedrag van haar middelen- 
opname enigszins verhoogd. Er werd uit- 
sluitend een beroep op de internationale 
markt gedaan, omdat de Amerikaanse 
markt voor niet-ingezeten emittenten (de 
'Ύαnkee Bond market") geen aantrekke-
lijke voorwaarden bood. Er zijn vijf lenin-
gen uitgebracht voor bedragen tussen de 
200 en 500 miljoen USD, evenals twee  
fungibele tronches, elk van 100 miljoen 
USD, bij leningen die reeds eerder op de 
markt zijn geplaatst. Gezien de vraag van 
de beleggers is de looptijd van de meeste 
van deze leningen vrij kort. Evenals in het 
verleden is een groot deel gebruikt voor 
valuta- en/of renteswaps. 

Yen: 
70 miljard JPY 
580 miljoen ecu 

Profiterend van een markt die relatief gün
stig was in tegenstelling tot de andere 
markten, heeft de Bank haar leningen in 
yen aanzienlijk uitgebreid. Bijna de helft 
daarvan is geswapt in andere valuta's. De 
EIB is enkel op de euroyen-markt opgetre-

den, woar zij de aontrekkelijkste voor
waarden kon krijgen met twee grote emis-
sies van elk 50 miljard JPY. Het grootste 
deel van de aangetrokken middelen - voor 
zover niet geswapt - is bestemd voor de fi 
nanciering van vervroegde aflossingen. 

Zwitserse frank: 
I 400 miljoen CHF 
856 miljoen ecu 

De opname in CHF is sterk toegenomen 
met verspreid over het hele jaar vier emis-
sies, die, evenals de yen, voornamelijk zijn 
gebruikt voor de financiering van ver
vroegde aflossingen. 

Oostenrijkse schilling: 
800 miljoen ATS 
59,2 miljoen ecu 

De enige uitgebrochte emissie is bestemd 
voor de financiering van een vervroegde 
aflossing. 

Canadese dollar: 

De vier emissies von de EIB op deze markt, 
voor in totaal 665 miljoen CAD (399 mil
joen ecu) zijn gebruikt voor volutaswaps, 
zodat de uiteindelijke middelenopnome in 
deze valuto nul bedraagt. 

NIET-COMMUNAUTAIRE 
VALUTA'S 

Koersontwikkeling van de  
dollar en van 100 yen ten 

opzichte van de ecu 

1,5 

1,25 

Av Λ A 

V Λ 
/ fi I \ A V \ y 

1990 1991 1992 1993 1994 

•— USD — JPY 

Tabel 15: Opgenomen middelen 
(miljoenen ecu) 

1990 1991 1992 1993 1994 

Longe en middellonge termijn (no swops) 
Openbore emissies 
Onderhondse leningen 
Medium term notes 

9 804,3 
8 217,7 
1 23 0,3 

356,3 

12 539,7 
11 614,9 

575,5 
349,3 

12 861,7 
12 103,4 

535,9 
222,3 

14 223,8 
14 079,7 

144,0 

14 148,0 
12 728,4 

1 36 9,3 
50,4 

Korte termijn 
Commercial paper 
Deposito's 

1 15 5,7 
1 145, 7 

10,0 

1 132A 
1 132 ,6 

111,9 
111,9 

Porticipotiecertificoten 35,6 

Totool 10 995,6 13 672,3 12 973A 14 223,8 14 148,0 
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EVOLUTIE VAN DE BALANS VAN DE BANK 
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De l iquiditeiten bedroegen op 31 decem-
ber 1994 in totaal zo'n 7 825 miljoen ecu,  
verdeeld over zestien valuta's, waaronder 
de ecu. 

Het beheer ervan heeft op drie niveaus 
plaatsgevonden: 

- het grootste dee! (5 537 miljoen) vormt de 
eerste lijn en bestoat uit kortiopende mid-
delen met een gemiddelde looptijd van on-
geveer een maand. Bijna 80% hiervan is  
geplaatst bij banken, het saldo werd be-
legd in kwolitotief goed en gemokkelijk 
verhondelboor kortiopend papier; 

-een tweede lijn (2 214 miljoen) omvotde 
portefeuille obligaties van uit de OESO ge-

selecteerde staten en van vooraanstaande 
publiekrechtelijke instellingen. Deze porte
feuille werd octief beheerd, woorbij in be-
paalde valuta's een beroep werd gedaan 
op de markt van de termijntransacties (futu
res) als dekkingsinstrument. De obligaties 
werden regelmatig geherwaardeerd op 
basis van marktpri jzen; 

- een portefeuille (74 miljoen) om be-
paolde obligotie-emissies van de Bank ge-
heel of gedeeltelijk te dekken door de ααη- 
koop van obligaties. Met dit instrument kan 
de opbrengst van geplaatste emissies in de 
thesaurie worden oangehouden zodat van 
gunstige marktomstandigheden kan wor 
den geprofiteerd, onofhonkelijk von de 
uitbetalingsbehoeften. 

LIQUIDITEITENBEHEER 

Vanwege de zeer grote onrust op de mark  
ten en de bruuske verandering van richting 
van de lange rente is 1994 een moeilijk 
jaar gebleken vanuit het oogpunt van het 
beleggingsbeleid en het portefeuille-
beheer. De resultaten van de portefeuille 
omvatten de rente, winsten en verliezen op 
de verkoop von effecten, de invioed von de 
dekkingsoperoties en de woorde-
oanpassing ααη het einde von het jaar op 
basis van de marktprijzen. 

Het resultaat van de portefeuille, uitgedrukt 
in "return" (1) beloopt -3,1% (77 miljoen) 
bij een gemiddelde looptijd von 5,4 jaar. 

Ondanks het gebruikelijke voorzichtige be-
leid van de Bank heeft een aanpassing van 
de waarde van de portefeuille ten bedroge 
von 240 miljoen moeten plaotsvinden 
overeenkomstig de boekhoudkundige re
gels. Dit verlies is niet gereoliseerd maar 
ζαΙ geleidelijkaon weer geheel worden in-
gelopen. 

RESULTATEN VAN 
DE OBLIGATIE-
PORTEFEÜILLE 

Iii De "return" is de som van alle opbrengsten van de por
tefeuille en wordt uitgedrukt in een percentage van de ge
middelde waarde van de portefeuille. 

(in miljoenen ecu) 

1 e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. totaal 

Rente (a) 41 40 42 41 164 
Aan-/verkoop en dekkingen (b) 47 40 -3 -5 -1 
Waardeaanpassing portefeuille(c] -101 -68 •65 -6 -240 

Nettoresultaat •13 -68 -26 30 -77 
Gemiddeld geïnvesteerd bedrag 2481 

Nettorendement ("return") in % -3,1% 

(α) totaal ontvangen rente op obligaties, kortiopende deposito's, effectenbelening en rekeningen^ouront 
jb) Effectenoon- en -verkoop en dekkingstransacties 
jc) Aan passing van de waarde van de portefeuille ααη de marktprijzen. 
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HERZIENING VAN HET 
LIQUIDITEITENBEHEER 

Gezien haar recente ervaringen en ten-
einde haar jaarresultaten stabieler te ma-
ken, heeft de Bank haar beleid op het ge-
bied van het liquiditeitenbehe er herzlen en 
besloten het met ingang van 1 januari 199 5 
te onderscheiden in drie onderdelen: 

- een zogenaamde "operationele" thesau-
rie met als voornaamste doel kortlopende 
liquiditeiten te beheren. Deze worden in li 
quide instrumenten belegd en bieden de  
mogelijkheid obligoties tot een waarde 
von 500 miljoen te houden. De portefeuille  
wordt regelmatig geherwoordeerd op ba
sis van marktprijzen en het resultaat wordt 
dogelijks gevolgd om verliezen door 

looptijd- en volatiliteitsmanagement syste 
matisch te beheersen. 

- een o bligatieportefeuille met als doel de  
solvobiliteit van de Bank te ondersteunen. 
Deze wordt niet periodiek geherwaor-
deerd en de effecten worden in principe tot 
ααη hun vervaldog gehouden. Dit onder-
deel komt ongeveer overeen met de vroe-
gere obligatieportefeuille. 

- een dekkingsportefeuille d ie zol worden  
uitgebreid en die als doel heeft bepoolde 
nieuwe obligatie-emissies van de Bank te  
beschermen tegen het risico van rente-
schommelingen. 
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BESTUUR 
EN PERSONEEL 

De Raad van Gouverneurs bestoat uit één mi
nister per lidstaat, over het olgemeen de mi 
nisters van Financiën. Deze zijn verontwoor-
delijic tegenover de regeringen en  
porlementen von de lidstoten die zij vertegen-
woordigen voor bun deelnome in het kopitool 
von de Bank. Sinds jonuori 1995 is de Rood  
von Gouverneurs uitgebreid tot 15 /eden ναπ-  
wege de inwerkingtreding von het 
Toetredingsverdrog van de Republieken Oos-
tenrijk en Finland en het Koninkrijk Zweden. 

De Rood von Gouverneurs geeft de olgemene 
richtsnoeren voor het kredietbeleid, keurt de 
bolons, de winst- en verliesrekening en het 
jaorverslag goed, besluit over kopitools-

verhogingen en benoemt de /eden von de 
Rood von Bewind, de Directie en het Comité  
ter contrôle von de boekhouding. 

De heer SANIER heeft het voorzitterschap 
van de Rood von Gouverneurs bekleed tot 
en met de jccrvergodering von juni 1994.  
Velgens het jooriijkse toerbeurtsysteem 
heeft de heer KOK, Gouverneur voor Ne-
deriond, het voorzitterschap van hem over-
genomen. Να de benoeming van de heer 
KOK tot minister-president is de heer ZALM 
hem op 16 augustus 1994 opgevolgd als 
Gouverneur voor Nederiond en als voorzit-
ter van de Raad van Gouverneurs. 

RAAD 
VAN GOUVERNEURS 

De Rood von Bewind is verontwoordelijk  
voor de overeenstemming von het beheer von  
de Bank met de bepolingen von het Verdrog  
en van de Statuten en met de olgemene richt 
snoeren van de Rood von Gouverneurs. Hij  
besluit over de toekenning von leningen en  
garanties en over de middelenopnomen. Zijn 
/eden worden op voordrocht von de lidstoten  
door de Rood von Gouverneurs voor een pé 
riode von vijf joor benoemd en kunnen wor 
den herbenoemd. De /eden zijn uitsluitend 
verontwoording schuldig oon de Bonk. Sinds 

J jonuari 1995 bestoot de Rood, als gevolg 
von de toetreding van de Republieken Oos-
tenrijk en Finland en het Koninkrijk Zweden 
tot de Europese Unie, op grond von artikel 
11, lid 2, zools gewijzigd, von de Statuten,  
uit 25 bewindvoerders en 13 plootsvervon-
gend bewindvoerders, von wie er 24, respec-
tievelijk 12, door de lidstaten zijn oongewe-
zen; één bewindvoerder en één  
plootsvervongend lid worden door de Euro
pese Commissie benoemd. 

De Road van Gouverneurs heeft derhalve 
de Rood von Bewind oongevuid met de  
volgende bewindvoerders: de heren 
T. WIESER, V. KANTOLA en L. PAG-
ROTSKY; de heer H. LUST is benoemd tot 
plaatsvervongend bewindvoerder. 

Sedert de publikotie von het vorige jaor 
verslag zijn in de plaats van mevrouw 

A. OBOLENSKY en de heren D. BOS-
TOCK, M. CONINE GUTIERREZ, J.-Y. HA -
BERER, M. O'CONNELL en R. WILLIAMS, 
alien bewindvoerders, benoemd de heren 
F. MAYER, P. MclNIYRE, F. F ERRER DELSO, 
E. RODOCANACHI, N.I O'GORMAN 
en G. DART De heren O. PAGE, V. J. FER
NANDEZ, M.J.L. JONKHARI en M.J. SO-
MERS, plaatsvervongend bewindvoerders, 
zijn vervongen door respectievelijk me
vrouw S.J. CAMPER en de heren P.A. ME
RINO GARCIA, J.-P. ARNOLDI en P.B. RAS-
MUSSEN. 

De Rood von Bewind dankt de collega's 
die hun functies hebben neergelegd voor 
hun woordevolle bijdroge ααη de activitei-
ten von de Bonk. 

In m emoriam 

De heer Rudolf MORAWtTZ is op 22 mei 1995 
plotseling overleden. Als plaatsvervangend be
windvoerder van de Bank sinds juni 1973 en 
bewindvoerder sinds augustus 1977 heeft hij de  
Bank zeer waardevolle diensten beweze n, ge-
voed door de grote ervaring die hij in de loop 
van een lange en br iljante carrière heeft opge-
daan. De Raad van Bewind zai hem als zoda-
nig blijven gedenken en uit zij n oprechte mede-
leven met de nabestoanden van de heer 
MORAWITZ. 

RAAD 
VAN BEWIND 
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BELGIE 

DENEMARKEN 

DUITSLAND 

GRIEKENLAND 

SPANJE 

FRANKRUK 

lERLAND 

ITALIE 

LUXEMBURG 

NEDERLAND 

GÜSTEN RU Κ 

PORTUGAL 

FINLAND 

ZWEDEN 

VERENIGD KONINKRUK 

RAAD VAN GOUVERNEURS 
Situatie op 25 mei 1995 

Voorzitter 

Gerrit ZALM (Nederland) 

Wim KOK (Nederland) 
tot augustus 1994 

Jacques SANTER (Luxemburg) 
tot juni 1994 

Philippe MAYSTADT, minister van Financiën 

Mogens LYKKETOFT, min ister van Financiën 

Theo WAIGEL, Bondsminister van Financiën 

Yannos PAPANTONIOU, minister van Economische Zaken 

Giorgos GENNIMATAS, minister van Economische Zaken 
overladen op 25 aprii 1994 

Pedro SOLBES MIRA, minister van Economische Zaken en Financiën 

Alain MADELIN, minister van Economische Zaken en Financiën 

Edmond ALPHANDERY, minister von Economische Zaken 
tot mei 1995 

Ruairi QUINN, minister van Financiën 

Lamberto DINI, minister-president, minister van de Schatkist 

Piero BARUCCI, minister van de Schatkist 
tot mei 1994 

Jean-Claude JUNCKER, minister-president, minister van Financiën, minister van Stoat 

Jacques SANTER, minister-president, minister van Stoat, minister van de Schatkist 
tot januari 1995 

Gerrit ZALM, minister van Financiën 

Wim KOK, vice-premier en minister van Financiën  
tot augustus 1994 

Andreas STARIBACHER, bondsminister van Financiën 

Ferdinand LACINA, bondsminister van Financiën  
tot maart 1995 

Eduardo CATROGA, minister von Financiën  

liro VIINANEN, minister van Financiën  

Goran PERSSON, minister van Financiën  

Kenneth CLARKE, minister van Financiën 

COMITE TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING 
Situatie op 25 mei 1995  

Voorzilter 

Albert HANSEN, Secrétaire général du Conseil du gouvernement, Luxemburg  

Constantin THANOPOULOS, tot juni 1994 
Oud-gouverneur van de Nationale Hypotheekbank van Griekenland, Athene  

Laden 

Ciriaco DE VICENTE MARTÎN, 
Consejero de! Tribunal de Cuentas, Madrid 

Michael J. SOMERS 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin 
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RAAD VAN BEVVI Ν D 
Situafie op 25 mei 1995 

Voorzitter 
Sir Brian UN WIN 
Vice-voorzitters 
Wolfgang ROTH 
Corneille BRÜCK 
Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 
Luis MART! 
Ariane OBOLENSKY 

De heren Lucia /ZZO, Alain PRATE, Hans DUBORG (fj en José de OLIVEIRA COSTA wa 
ren vice-voorzitters tot juni 1994. Zij zijn benoemd tot honorair vice-voorzitter. 

Luigi ARCUTI 
Isabel CORREIA BARATA 

Richard BRANTNER 
Sinbad COLERIDGE 
Geoffrey DART 
Jos de VRIES 

Mario DRAGHI  
Federico FERRER DE LSO 

Winfried HECK 
Philippe JURGENSEN 
Veikko KANTOLA 
Francis MAYER 

Paul MclNTYRE 

Yves MERSCH 
Rudolf MORAWITZ 
Miguel MUNIZ DE LAS CUEVAS 
Noel Thomas O'GOR/VAN 
Leif PAGROTSKY 
Petros P. PAPAGEORGIOU 

Vincenzo PONTOLILLO 
Giovanni RAVASIO 
Emmanuel RODOCANACHI 
Lars TYBJERG 
Jan M.G. VANORMELINGEN 

Thomas WIESER 

Pierre ARNOLDI 
Giancarlo DEL BUFALO  
Susan Jane CAMPER 

Pierre DUQUESNE 

Francesco GIAVAZZI 
Eberhard KURTH 

Herbert LUST 

Eneko LANDABURU ILLARRAMENDI 
Pedro Antonio MERINO GARCIA 

Per Bremer RASMUSSEN 
Pierre RICHARD 
Konrod SOMMER  
Philip WYNN OWEN 

Bewindvoerders 
Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Rome 
Subdirectoro-Gerol do Tesouro, Direcçào-Gerol do Tesouro, Ministério dos Finanças,  
Lissabon 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 
Chief Executive, Structured Finance Division, Barclays de Zoete Wedd Ltd., Londen 
Head of Regional Development Division, Departement of Trade and Industry, Londen 
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministerie 
van Financiën, Den Haag 
Direttore Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome 
Subdirector General de Financiación Exterior, Dirección General del Tesoro y Politica 
Financiera, Ministério de Economia y Hacienda, Madrid 
Ministerialdirigent, i.R. Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
Directeur Général de Ια Caisse Française de Développement, Porijs 
Kabinetsadviseur, Ministerie van Financiën, Helsinki 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, 
Ministère de l'Economie, Porijs 
Under Secretary, Head of European Union Group (Overseas Finance), HM Treasury, 
Londen 
Directeur du Trésor, Ministère du Trésor, Luxemburg  
Ministerialdirigent, Bundesministerium für Wirtschaft, Bonn (t 22.5.95) 
Presidente del Institute de Crédito Oficial, Madrid  
Second Secretary, Finance Division, Department of Finance, Dublin 
Directeur-generaal, Ministerie van Financiën, Stockholm 
Buitengewoon hoogleroor, Economische foculteit van de universiteit van 
Piraeus 
Direttore Centrale, Banca d'Italia, Rome 
Directeur-generaal Economische en Financiële zaken, Europese Commissie, Brüssel  
Président-Directeur Général, Crédit National, Porijs 
Permanent adjunct-secretaris, Kabinetvan de minister-president, Kopenhagen  
Ere-directeur-generaal van de Administratie der Thesaurie, 
Ministerie van Financiën, Brüssel 
Abteilungsleiter, Abteilung für Koordination der Europäischen Integrationsangele
genheiten, Bundesministerium für Finanzen, Wenen 

Plaatsvervangend bewindvoerders 
Auditor-generaal, Administratie der Thesaurie, Ministerie van Financiën, Brüssel 
Dirigente Generale, Ministero del Tesoro, Rome 
Chief Manager, Reserves Management, Foreign Exchange Division, Bank of England, 
Londen 
Sous-Directeur des Affaires multilatérales. Direction du Trésor, Ministère de l'Economie, 
Porijs 
Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome  
Ministerialdirektor, Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, Bonn 
Direktor, Abteilung für Internationale Finanzinstitutionen, 
Bundesministerium für Finanzen, Wenen 
Directeur-generaal Regionaal beleid, Europese Commissie, Brüssel 
Subdirector General del Tesoro y Politico Financiera, 
Ministério de Economia y Hacienda, Madrid  
Kontorchef, Ministerie van Financiën, Kopenhagen  
Président-Directeur Général du Crédit Local de France, Parijs 
Ministerialrat, Bundesministerium der Finanzen, Bonn  
Head of the Treasury's Transport Policy Division, Londen 
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DIRECTIE De Directie is het uitvoerend orgaan van de  
Bank; zij is ve rantwoordelijk voor het dage-
lijks bestuur, bereidt de besluiten van de  
Raad van Bewind voor en voert deze uit. Hef 
voorzifferschap van de Raad van Bewind is in 
banden van de president van de Bank o f, bij 
diens afwezigheid, van een van de zeven 
vice-presidenten. De leden van de Directie 
zijn uitsluitend verantwoording schuldig aan 
de Bank. Zij warden op voorstel van de Raad 
van Bewind door de Raad van Gouverneurs  
voor een période van zes jaar benoemd en 
kunnen warden herbenoemd. Als gevolg van 
de toetreding van de nieuwe lidstaten heeft 
de Raad van Gouverneurs besloten het 
Directiecomité met één lid uit te breiden tot 
acht leden. 

De Raad van Gouverneurs heeft met in-
gang van 7 juni 1994 de heren P.-L. GEN-
NIMATAS, hoofdadviseur van de Bank van 
Griekenland, en M. PONZELLINI, verant
woordelijk binnen de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling voor de  
sectoren toerisme en onroerend goed, be
noemd tot vice-president. 

De Raad van Gouverneurs heeft eveneens 
tot vice-president benoemd, per 1 juli 

1994, mevrouw A. OBOLENSKY, hoofd In
ternationale zaken bij het Directoraat The-
saurie in Frankrijk en sedert 1992 lid van 
de Rood van Bewind, alsmede de heer 
L. MARTI, adviseur bij het Ministerie van 
Economische Zaken en Financiën  
Spanje. 

m 

Mevrouw OBOLENSKY en de heren GEN-
NIMATAS, PONZELLINI en MARTI vervan-
gen respectievelijk de heren PRATE, DU-
BORG, IZZO en De OLIVEIRA COSTA, 
vice-presidenten van de EIB, ααη wie de  
Rood van Gouverneurs de titel honorair 
vice-president heeft verleend als dank voor 
het vele werk dot zij voor de Bank hebben 
verricht. 

In memoriam 

Op 18 juni 1994, kart no zijn ver/rek uit het 
Directiecomité is de heer Hans DUBORG, vice-
president sedert aprii 1990, plotseling over/e 
den. De Raad van Bewind, de Directie en het 
personeel van de Bank willen hem unaniem eer 
bewijzen; hij zai bij alien in herinnering blijven 
als een persoon van uitzonderlijk hoge profes-
sionele en menselijke kwaliteit. 

COMITE TER CONTROLE 
VAN DE BOEKHOUDING 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 
bestaat uit drie leden die op grand van hun 
competentie door de Raad van Gouverneurs 
worden benoemd. Zij kunnen worden herbe
noemd. Het ziet toe op de regelmatigheid 
van de verrichtingen en van de boekhouding 
van de Bank. Als onafhankelijk orgaan 
brengt het Comité versiag uit aan de Raad 
van Gouverneurs, die nota neemt van diens 
conclusies alvorens het door de Raad van Be
wind opgestelde jaarversiag goed te keuren. 

De Raad van Gouverneurs heeft op 20 Sep 
tember 1994 in de plaats van de heer 
C. THANOPOULOS, demissionair, de 
heer M.J. SOMERS, voordien plaatsver-

vangend lid van de Raad van Bewind, be
noemd tot lid van het Comité ter contrôle 
van de boekhouding voor de boekjaren 
1994, 1995 en 1996. Het voorzitter-
schap, dat tot ααη de vergadering van de 
Raad van Gouverneurs von juni 1994  
werd waargenomen door de heer THA
NOPOULOS, is volgens het gebruikelijke 
jaarlijkse toerbeurtsysteem overgegaan 
naar de heer A. HANSEN tot de goedkeu-
ring van de jaarrekening 1994 tijdens de 
jaarvergadering van 1995. De Raad van 
Gouverneurs is de heer THANOPOULOS 
zeer erkentelijk voor zijn waardevolle bij-
drage ααη het werk van het Comité. 
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In 1994 heeft het Comité zijn gebruikelijke 
controlewerkzaamheden voortgezet met 
de steun van de controlediensten van de  
Bonk, met name van de interne 
accountantsdienst en van de externe ac
countant, Price Wate rhouse. 

In het kader van zijn onderzoek heeft het 
Comité verscheidene door de Bank gefi-
nancierde investeringsprojecten in een 

aantal landen bezocht. Bij sommige be-
zoeken zijn vertegenwoordigers van de  
Rekenkamer meegegaan in overeenstem-
ming met de bepalingen van het tripartiete 
akkoord van 1992 tussen de Europese 
Commissie, de Rekenkamer en de HIB. 

Gezien de toenemende complexiteit van 
haar operaties versterbt de Bank momen-
teel haar controlestructuren. 

Teneinde zieh van de belangrijke extra ta  
ken die haar zijn toevertrouwd, te können 
kwijten en om zo goed mogelijk te können 
beantwoorden ααη de steeds complexere 
economische context, moet de Bank haar 
capaciteiten versterben en derhalve haar 
organisatiestroctoren aanpassen. 

De EIB is eveneens begonnen met een pro 
cès von diepgoonde herbezinning over  
haar actiedoelen en taakstelling w aaraan 
alle medewerkers deelnemen. De synthèse  
van de overwegingen en besprekingen 
Staat afgedrokt o p de binnenzijde van het 
voorblad, onder de titel "D e taak van de 
Europese Investeringsbonk". 

Om de ontwikkeling en spreiding van haar 
activiteiten te können volgen zijn de vol-
gende wijzigingen in de organisatiestroc-
toor doorgevoerd: 

- Secretariaat 
Vanwege de sterbe oitbreiding van commo-
nicatie en informatieverstrekking is beslo-
ten de dienst "In formatie en Commonica-
tie" om te zetten in een hoofdofdeling, 
bestoonde oit twee diensten: "Com-
monicotiebeleid en poblikoties" en "Betrek-
kingen met de media". 

- Directoraten Krediefverlening in de Euro
pese Unie 
Om operationele redenen is de dienst 
"Frankrijk" van de hoofdafdeling 
"Frankrijk/Benelox" in twee delen gesplitst: 
"Frankrijk-infrastroctoor" en "Frankrijk-
bedrijfsleven". Om dezelfde redenen en 

als gevolg van de oitbreiding van de Euro- 
pese Unie, omvat de hoofdafdeling 
"Denemarken/Doitsland" voortaan ook de 
Verrichtingen in Oostenrijk en Zweden; de 
dienst "Duitsland" is onderverdeeld in 
"Doitsland (noordelijke deelstaten)" en  
"Duitsland (zoidelijke deelstaten) en Oos
tenrijk"; de dienst "Denemorken" is gewij-
zigd in "Denemorken/Zweden". Zo is ook 
de hoofdafdeling "Griekenland/Ierland" 
oitgebreid met Finland, waarbij de dienst 
"Griekenland" voortaan "Griekenland/ 
Finland" heet. 

- Directoraat Krediefverlening buiten de 
Europese Unie 
De oitbreiding van de taken die de EIB zijn 
toebedeeld, heeft geleid tot een hers trocto-
rering von dit directoraat in vier hoofdafde-
lingen: "Afrika/Caribisch gebied/Stille 
Oceaan", "Middellandse-Zeegebied", 
"Midden- en Oost-Eoropa" en "Coördinatie 
en contrôle". Een a fzonderlijke dienst die 
rechtstreeks onder de directeor-generool 
volt, is belast met de verrichtingen in Azië  
en Latijns-Amerika. 

- Directoraat Juridische Zaken 
Ten behoeve von d e hormonisotie van de 
aanpak van juridische aspecten, met name  
op het gebied von het projectonderzoek, is  
het directoraat gesplitst in twee hoofdafde-
lingen: 'Transacties" voor de juridische ac
tiviteiten per land en "Algemeen beleid", 
belast met de bestodering van de alge-
mene rechtsbeginselen en institotionele 
vraagstokken. 

ORGANISATIE-
STRÜCTÜUR 
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President: 

Vice-presidenten: 

DIRECTIE 
Situatie op 25 mei 1995 

Sir Brian UNWIN 

Wolfgang ROTH 
Corneille BRÜCK 
Panaglotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 
Luis MARTI 
Ariane OBOLENSKY 

Organisatie 
Sifuatie op 25 mei 1995 

Secreta ris-generaal 

Thomas OURSIN 

Directeuren 

Algemene Zaken 

Martin CURWEN 

Joachim MÜLLER-BORLE 
Roger ADAMS, bijzonder adviseur 

Informatie en communicatie 
Karl Georg SCHMIDT 

Coördinatie 

Secretariaat 

oFntactiureau in Brüssel 

Communicatiebeleid an 
publikaties 
Public Relations 

Ferdinand SASSEN 
Theoharry GRAMMATIKOS 

Peter HEIGER 
Hugo WOESTMANN 

Henry MARTY-GAUQUIE 

Adam McDONAüGH, ff 

Zelfslandige 
hoofdafdelingen 

Human Resource 
Ronald STURGES 

Informatietechnoiogie 
Rémy JACOB 
Administratie 
Alessandro MORBILLI 

Personeelsadministratie 

Personeelsbeleid 

Werving 

Onderzoek en ontwikkeling 
Systemen en Exploitatie 

Interne dienst 
Vertalingen 

Gerlando GENÜARDI 
Zacharias ZACHARIADIS 

Daphné VENTURAS 
Jenny QUILLIEN 

Jörg-Alexander UEBBING 

Albert BRANDT 
Ernest POUSSE 

Adriaan ZILVOLD 
Werner MAIDORN 

Interne accountantsdienst Jean-Claude CARREAU 

Directoroat 
Kredietverlening in 
de Gemeenschap 

Directoraot 1 

DIrecteur-generaai 

Directoroat 2  

Directeur-generooi 

Pitt TREUMANN (') 

André DUNAND 

Italie (Rame) 
Caroline REID 

Spanje 
Armin ROSE 

Denemarken, Duitsland, 
Oasfenrijk, Zweden 
Fridolin WEBER-KREBS 

België, Frankrijk, Luxemburg 
en Nederland 
Alain BELLAVOINE 

Portugal, Verenigd Koninkrijk, 
Noordzee 
Thomas HACKEU 

Griekenland, lerland, Finland 
Ernest LAMERS 

Coördinatie 

Infrastructuur 
Energie, milieu  
Industrie 
Kredietinstellingen 

Openbare sector  
Particulière sector  

Kantoor te Madrid 

Duìtsiand (noordelijke deelstatenj 
Duitsland (zuidelijke deelstatenj, Oostenrijk 
Denemarken, Zweden 

Frankrijk (Infrastructuur} 
Frankrijk (Industrie) 
België, Nederland, Luxemburg 

VK, Noordzee: infrastructuur, 
industrie, Banken 

Kantoor te Landen 
VK, Noordzee: vervoer, energie  
Portugal 

Kantoor te Lissabon 

Griekenland, Finland  
Kantoor te Athene 

lerland 

Filippo MANZI  
Michael O'HALLORAN 
Laurent DE MAUTORT 
Bruno LAGO 

Francisco DOMINGUEZ 
Jos VAN KAAM 

Fernando DE LA FUENTE 

Henk DELSING 
Joachim LINK 
Paul DONNERUP 

Jacques DIOT 
Isabel LOPES DIAS 
Christian CAREAGA 

Andreas VERYKIOS 

Guy BAIRD 
Thomas BARRETT 
Filipe CARTAXO 

lan PACE 

Antonio PUGLIESE 
Arghyro YARMENITOU 

Richard POWER 

Kredietbeheer 
Francis CARPENTER 

Openbare sector (landen directoroat 1 )  
Openbare sector (landen directoroat 2]  
Particulière sector (landen directoroat !)  
Particulière sector (landen directoroat 2j 
Financiële instellingen 

Agostino FONTANA 
Brian FEWKES 
José Manuel MORI  
John Anthony HOLLOWAY 
Dominique de CRAYENCOUR 

(') Find jonuari 1995 heeft de heer G. Rotti, directeur PMI, een politieke functie in de Itolioanse regering oonvoard.  
De heer P. Treumo nn neemt de token von de heer Rotti od interim woor. 
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Directoraat 
Kredietverlening 
buiten de 
Europese Unie 

DIrecteur-generaal 

Michel DELEAU 

Direeteuren 

Afrika, Caribiseh gebied, Stille Oceaan 
Jean-Louis BIANCARELLI 

Middellendse-Zeegebied 
Rex SPELLER 
Midden- en Oost-Europa 
Terence BROWN 

Coördinafie en contrôle 
Manfred KNETSCH 

Az/ë en Lalijns-Amerika 

Westelijk Afrika en Sahellen 
Centraal en Oostelijk Afrika 
Zuidelijk Afrika en Indische Oceaan 
Caribiseh gebied en Stille Oceaan 

Maghreb, Turkije, coördinafie METAP 
Machrak, Midden-Oosfen, Malta, Cyprus 

Polen, hlongarlje. Baltische staten, voormalig 
Joegoslavië, Slovénie  
Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, 
Roemenië, Albanië 

Coördinafie  
Contrôle A 
Contrôle Β 

Patrick THOMAS 

Tassilo RENDUS 
Jacqueline NOËL 
Justin LOASBY 
Claudio CORTESE 

Alain SÈVE 
Robert WILSON 

Walter CERNOIA  
Guido BRUCH  

Christopher KNOWLES 

Marc BECKER 
Michel HATTERER 
Guy BERMAN 

Directoraat Financiën 
en Thesaurie 

Directeur-generaal 

René KARSENTI Ρ) 
Kapitaalmarkten 
Ulrich DAMM  

Jean-Claude BRESSON,  
Adjunct-directeur 

Thesaurie 
LUC WINAND 

Boekhouding 
François ROUSSEL 

Coördinafie 
Risicobeheer 

Griekenland, Frankrijk, Italië, Portugal 
ECU, Spanje, lerland. Ver. Koninkrijk, 
VS, Canada, Zuidoost-Azië 
Duitsiand, Oostenrijk, Zwitserland, Midden- en 
Oost-Europa 
België, Luxemburg, Nederland, 
Japan, noordelijke landen 

Planning, uitbetalingen, financieel 
beheer kredieten 
Geldmarkten 
Portefeuillebeheer 
Back-Office 

Kredieten 
Algemene boekhouding 

Henri-Pierre SAUNIER 
Georg HUBER 

Carlo SARTORELLI  
Jean-Claude BRESSON 

Carlos GUILLE 
Barbara STEUER 

Joseph VOGTEN 

Eberhard UHLMANN 

Francis ZEGHERS 
Ralph BAST 
Erling CRONQVIST 

Charles ANIZET 
Luis BOTELLA MORALES 

Directoraat Econo-
misch en Financieel 
Onderzoek 

Direcieur-generaal 

Herbert CHRISTIE 

Directoraat 
Juridische Zaken 

Directeur-generoal 

Bruno EYNARD 

Eeonomiscb onderzoek in de  
Gemeenschap 
Horst FEUERSTEIN 

Economisch onderzoek in de ACS-landen 
en het Middellandse-Zeegebied 
Luigi GENAZZINI 
Economisch onderzoek in Midden- en 
Oost-Europa, Latijns-Amerika en Azie 
Financieel onderzoek, Documentatie 
Alfred STEINHERR 

Transacties 
Konstantin ANDREOPOULOS 

Algemeen beleid 
Giannangelo MARCHEGIANI 

Coördinafie 

Industrie 

Infrastructuur 
Energie 

ACS 
Middellandse-Zeegebied 

Midden- en Oost-Europa, 
Latijns-Amerika, Azië  
Financieel onderzoek 
Documentatie en bibliotheek 

Italië 
lerland, Verenigd Koninkrijk 
Frankrijk 
België, Denemarken, Griekenland, Finland, 
Luxemburg, Nederland, Zweden 
Duitsiand, Oostenrijk 
Spanje, Portugal 

Patrice GERAUD 

Carlo ΒΟΙΑπί 
Stephen WRIGHT 

Mateu TURRÓ CALVET 
Juan ALARIO GASULLA 

Stephen McCARTHY 
Daniel OTTOLENGHI 

Henri BEHELHEIM 

Jacques GIRARD 

Pier Luigi GILIBERT  
Marie-Odile KLEIBER 

Roderick DUNNEπ 
Marc DUFRESNE 
Robert WAGENER 

Hans-Jürgen SEELIGER 
Alfonso QUEREJETA 

Directoraat 
Technisch Adviseurs 

Directeur-generaal 

Jean-Jacques SCHUL 

Coördinafie 

Landbouw 

Verwerkende en elektronische industrie,  
telecommunicatie 
J.-Garry HAYTER 
Glie-industrie, chemie, vUegtuigbouw, 
toerisme 
Hemming JORGENSEN 

Elektriciteit, mijnbouw, afvalbeheer 
Günter WESTERMANN 

Infrastructuur 
Peter BOND 

Jean-Pierre DAUBET 

Peder PEDERSEN 

Bernard BÉLIER  
Patrick MULHERN 
Carillo ROVERE 

Richard DEELEY 
Jean-Jacques MERTENS 
Constantin CHRISTOFIDIS 

René VAN ZONNEVELD 
Heiko GEBHARDT 
Angelo BOlOLI 

Philippe OSTENC 
Luis LÓPEZ RODRIGUEZ  
Barend STOFKOPER 
Andrew ALLEN 

P): D e heer KARSENTI volgt de beer Ph. MARCHAT op, die op 31.3.1995 is gepensioneerd,. 
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HUMAN 
RESOURCES 

PERSONALIA 

De heran Marchat en Karsenti 

Sedert de publikatie van het vorige joor-
verslag hebben zieh de volgende ontwik-
kelingen voorgedcon: 

- Secrefariaat: de beer K. G. SCHMIDT is  
thons directeur von de hoofdofdeling "In-
formotie en Communicotie". 

- Direcforaten Kredietverlening in de Euro- 
pese Unie: de beer G. RATTI, sedert opri!  
1994 directeur von PMl, heeft eind jo-
nuori 1 995 een politieke functie in het Ito-
lioonse kobinet oonvoord. De beer 
P. TREUMANN, directeur-generool von 
PM2 geeft vooriopig leiding oon beide di-
rectoroten Kredietverlening in de Europese 
Unie. De beer A. BELLAVOINE heeft de 
leiding von de hoofdofdeling 

"Fronkrijk/Benelux" overgenomen von de 
beer G. d'ERM, die is gepensioneerd. De 
beer A. DUNAND, verontwoordelijk voor 
"Coördinotie" is benoemd tot directeur. 

- Directoraat Financiën en Thesaurie: no  
de pensionering von de beer P. MA RCHAT 
is de beer R. KAR SENTI per 1 mei 1995  
benoemd tot directeur-generool von dit di-
rectoroot. 

- Directoraat Juridische Zaken: ols gevolg 
von de splitsing von het directoroot in twee  
boofdofdelingen is de beer K. ANDREO-
POULOS benoemd tot directeur von de 
hoofdofdeling 'Tronsocties" en de beer 
G. MARCHEGIANI tot directeur von de 
hoofdofdeling "Algemeen Beleid". 

PERSONEEL 

Personeelsomvong 
octiviteiten von de Bank 

60 65 70 75 B5 90 94 

P.rijzein von 1994  
Prijzen von 1993  
PersoneeLsoontal 

Eind 1994 telde de Bonk 859 medewer-
kers. No verscbeidene joren woorin het 
oontol medewerkers minder snel toenom 
don de octiviteiten von de Bonk, heeft zij in 
1994 personeel kunnen oonwerven om 
oon de beboeften in verbond met de inten-
sivering von de octiviteiten en de grote uit-

breiding von boor token zowel binnen ols 
buiten de Europese Unie te kunnen voi-
doen. Vonwege de toetreding von de drie 
nieuwe lidstoten tot de Europese Unie zol 
de Bonk vonof 1995 prioriteit geven oon 
de werving von onderdonen von deze lon-
den. 

Totaal Stafleden Ultvoerend secretarlaats-
en technisch personeel 

1991 751 400 351 
1992 785 424 361 
1993 810 445 365 
1994 859 473 386 

BEHEER De Bonk heeft boor insponningen ten be-
boeve von een efficiënt en evenwicbtig  
personeelsbeleid voortgezet teneinde boor  
operotionele copociteit in een steeds veel-
eisender omgeving zo goed mogelijk te  
verbeteren. 

Aanpassing van de bebeerstructuur 

De Bonk heeft de token von de leiding-
gevenden geëvolueerd om deze oon de 

nieuwe operotionele eisen oon te possen. 
In één enkele structuur, "het boger koder 
von de Bonk", zijn voortoon de boofden 
von de directoroten (directeuren-generool) 
en boofdofdelingen (directeuren) gegroe-
peerd. Voor ben zol een systeem von 
prestotiebeoordeling gelden woormee de 
Bonk boor veeivuldige token op soepeler 
wijze kon vervullen zonder dot de kosten 
uit de bond lopen. 
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Salarissen 

De Bank heeft eveneens somen met de  
personeelsvertegenwoordigers onderzocht 
of het systeem van beoordeling en belo-
ning naar Verdienste van hoar personeel 
meet worden oongepast, uiteroord met in-
achtneming von hoar verplichtingen. In het 
onderzoek is rekening gehouden met de  
economische context en met de veronderin-
gen bij de instellingen en orgonisaties van 
de Europese Unie om de stijging van de  
salariskosten te beheersen. 

Gelijke kansen 

In het kader van het beleid van gelijke kan
sen binnen de Bank, waaraan hoar 
leidinggevenden grote waarde hechten,  
heeft het Comité gelijke kansen van man 
nen en vrouwen een vijfjarig actie-
programma voorgesteld, dot in november 
1994 is goedgekeurd. Het Comité is een 
poritoir orgoon bestoonde uit bestuurs- en 
personeeisvertegenwoordigers. Het heeft 
tot doel "toe te zien op de uitvoering von 
het beleid van gelijke kansen op het ge-
bied van loopbaan, opieiding en sociale  
infrastructuren". 

Crèche 

Als concreet voorbeeld van dit beleid van 
gelijke kansen heeft de Bank in januari 
1995 hoar eigen crèche geopend voor 
jonge hinderen van hoar medewerkers. Dit  
luidt een nieuwe fase in het sociale beleid 
van de Bank in. Het initiatief werd geno-
men no een opiniepeiling door de perso
neelsvertegenwoordigers en een onder
zoek door een consultant. De crèche be-
vindt zieh dichtbij de Bank en is ingericht 
volgens de geldende voorschriften van het 
Groothertogdom Luxemburg. 

Opleidingen 

De Bank heeft samen met hoar personeels
vertegenwoordigers hoar faciliteiten voor 
de permanente educatie herzien om hoar 
doelstellingen beter te kunnen verwezenlij-

ken. Zo is er een specifieke cursus geïntro- 
duceerd voor de medewerkers die zijn be-
last met het onderzoek van de  
financieringsaanvragen, om hen beter te  
wopenen tegen de problemen von de  
nieuwe situotie waorin de Bank werkt.  
Evenals voorgaande jaren is een groot 
aantal dagen gewijd ααη vak-, talen- en 
informaticacursussen voor olle medewer
kers. In 1994 zijn in totool zo'n 5 500 
cursusdogen gegeven, dot wil zeggen ge-
middeld 6,4 dagen per persoon. 

Personeelsverfegenwoordiging 

Het Comité personeelsvertegenwoordigers 
bestoot uit elf leden, von wie er acht zijn 
gekozen uit de verschillende personeelsca-
tegorieën en drie door het voltallige perso
neel. Op grond von een overeenkomst met 
de Bonk kon het olle problemen bestude-
ren die de belangen van het personeel ra-
ken. De overeenkomst wordt momenteel 
opnieuw bekeken. 

Informatietechnologie 

De EIB heeft ook dit jaar operotionele 
automatiseringssystemen voor hoar ver
schillende octiviteiten geïnstalleerd. Zij per-
fectioneert in het bijzonder het toezicht op 
hoar kredietportefeuille en op het beheer 
van de financiële toepassingen. Het geau-
tomatiseerde toezicht geldt nu ook voor het 
onderzoek en het beheer von de  
finoncieringsverrichtingen, op het beheer 
van de globale kredieten en op de juridi 
sche voorbereiding von de controcten. De  
informotie-uitwisseling tussen deze verschil
lende toepassingen is dan ook aongepost; 
iedere medewerker beschikt thons over de  
nodige informoticamiddelen die ααη zijn 
of hoar specifieke behoeften voldoen. Ten 
slotte is er een nieuw en krochtiger infor-
motiesysteem ontwikkeld waormee het ma
nagement voortdurend kan beschikken 
over alle prognose- en beheerselementen, 
aangepost ααη de toenemende complexi-
teit van de taken die de Bank zijn toever-
trouwd. 
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Informatie en Communicafie Prijzen en beurzen van de EIB 

In mei 1994 heeft de Bank een nieuw plan 
goedgekeurd, waarin de hoofdiijnen van 
het communlcatiebeleid binnen en buiten 
de Bank zijn aangegeven. Een van de ge-
volgen is dat de hoofdafdeling "Informatie 
en Communicatie" haar palet publikaties 
uitbreidt, vooral met interne-
communicatiemedia voor het voltallige per-
soneel. 

Uitbreiding van het gebouw 

Minder dan drie jaar na de eerste interna 
tionale aanbesteding zijn de bouw-
werkzaamheden voor de uitbreiding von 
het hoofdkantoor von de Bonk eind 1994 
binnen de vastgestelde termijn en zonder 
grote problemen voltooid. Het nieuwe ge
bouw met een bruto bebouwd oppervlok 
von zo'n 22 000 m^ inclusief drie porkeer-
etoges, biedt ploots ααη ongeveer 300 bu
reaus onder dezelfde ergonomische condi-
ties als in het oorspronkelijke gebouw. Het 
hele gebouw wordt van elektriciteit en 
wärmte voorzien door een op stadsgas 
werkende, gecombineerde elektriciteits- en 
wormtecentrole. De Bonk kon met dit sys-
teem energie besparen en tegelijkertijd het 
milieu sparen. 

De EIB-prijs ter waarde van 12 000 ecu 
wordt om het joor toegekend ter oonmoe-
diging von het onderzoek naor investerin-
gen en de financiering ervan ααη universi 
taire instellingen in de lidstaten van de  
Europese Unie. De eerstvolgende prijsuit-
reiking zai in 1995 plaatsvinden. 

Sinds 1978 kent de EIB jaarlijks drie beur
zen toe ααη post-doctoraal Studenten ααη  
het Europees Universitoir Instituut in Flo
rence teneinde het onderzoek betreffende  
Europese vroogstukken te bevorderen. 

Een studiebeurs "Erling Jorgensen" in 
1990 ingesteld ter nogedochtenis van de  
voormalige vice-president van de EIB en 
beheerd door de foculteiten Economie en 
Statistiek von de universiteit von Kopenha 
gen, steunt ieder jaar een student(e) bij 
zijn/haar onderzoek naor communautaire  
politieke en economische aspecten. 

De Raad van Bewind dankt alle medev/er-
kers van de Bank voor het vele en kwalita-
tief uitstekende werk dat zij in het afgelo-
pen jaar deskundig en toegewijd hebben 
verricht en moedigt hen aan op deze weg  
voort te gaan. 

Luxemburg, 4 aprii 1995 

De voorzitter van de  
Raad van Bewind 

Sir Brian Unwin 

De Raad van Bewind van de EIB (zie biz. 67 voor 
de namen van de bewindvoerders), wiens 
vergaderingen worden voorgezeten door de president 
(in het m idden), of bij d iens ofwezigheid door een von 
de vice-presidenten von de Directie (op de voorgrond). 
Links noost de president bevindt zieh Thomas Oursin,  
secretaris-generaoi. 
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RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 

Het balanstotaal heeff de grens van 100  
miljard overschreden en bedroeg op 31 de-
cember 102,753 miljard tegenover 
96,537 miljard een jaar daarvoor; dat is  
een toename van 6,4%. 

De beleggingsopbrengsten daalden van 
498 miljoen in 1993 tot 421 miljoen in 
1994, De opbrengsten uit de kredietverle-
ning bedroegen 7 334 miljoen tegenover 
7 348 miljoen in 1993, terwijl de rente en  
kosten op de middelenopnomen 6 293 mil
joen beliepen tegenover 6 287 miljoen in 
1993. 

De resultaten von de financiële verrichtin- 
gen geven het verlies weer von 240 mil 
joen dot op 31 decomber 1994 op de  
effectenportefeuille is vastgesteld. Dit ζαΙ,  
zoals in het hoofdstuk "Resultaten van de  
obligatieportefeuille" (zie biz. 63) is ααη- 
gegeven, geleidelijkaan geheel worden in-
gelopen door een joorlijkse booking in de  
winst- en verliesrekening. Rekening hou-
dend met de koersverschillen, afschrijving 

op emissiekosten en aflossingspremies, on-
kosten en administratieve lasten, alsmede 
afschrijving op gebouwen en inventoris, 
bedraogt het bedrijfsresultoat 986 miljoen 
(1 344,5 miljoen in 1993). Να verreke-
ning van de gevolgen van de pariteits-
wijzigingen ten opzichte van de ecu (-16,3 
miljoen), bedraagt het saldo over het boek-
joar 969,7 miljoen tegenover 1 127,2 mil
joen in 1993 (resultoot no toevoeging van 
200 miljoen in de Voorziening voor olge-
mene bonkrisico's). 

De Rood van Bewind beveelt de Raad van 
Gouverneurs ααη, von het bedrog von 
74,3 miljoen in de post "Nog te bestem-
men bijdrage von de drie nieuwe lidstoten 
ααη het resultaat" 23,2 miljoen toe te woe-
gen ααη de Voorziening voor algemene 
bankrisico's en het soldo van 51,1 mil
joen, vermeerderd met het resultaat von het 
boekjaar, 969,7 miljoen, in totool der-
holve 1 020,8 miljoen, te boeken in de  
oonvullende reserve. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 1994 
In ecu, zie de toeiichting bij de jaarrekening 

ACTIVA 31.12.1994 31.12.1993 

1. Kas, tegoeden bij centrale Banken en postcheque- en  
giradlensten 37 497 709 

2. Overheidspapier en ander papier dat bij centrale ban- 
ken ter nertinanciering kan worden aangeboden 
(noot B)  1 038 722 088 

3. Vorderingen op kredietinstellingen 
α) onmiddellljk opeisbaor . . . 
b) overige vorderingen (noot C ) 
c) kredieten: totaal verstrekt (') . . 

af: nog niet ultbetaaid 

72 846 206 
4 668 108 879 

38491 533 270 
5 433 688 101 

33 057 845 169 

4. Vorderingen op cliênten 
kredieten: totooi verstrekt (') . . . .  

of: nog niet uitbetaoid . . . 
67 523 772 600 
9 577 948 246 

5. Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 
(noot B) 
a) von publlekrechtellike emittenten 1 577 826 247 
b) von andere emittenten 429 564 006 

6. Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapie
ren (noot N)  

7. Deelnemingen (noot Nj 

8. Immateriële activa 
Nog niet ofgeschreven emissiekosten en aflossings-
premies 

9. Materiële activa (noot D) 

10. Overige activa 
a) vorderingen op lidstoten wegens kapitad-

verrekeningen (noot E)  
b) vooruitbetoalde EMS-rentesubsidies (noot F) ... . . 
c) overige vorderingen (noo t G) , , 

66 669 022 
322 353 544 

11. Geplaatst, opgevraagd doch niet gestört kopitool (') . 

12. Overlopende posten  

IN DE BIJLAGE ZIJN DE VOLGENDE OVERZICHTEN GEGEVEN: 
C) Kr edieten en garanties; biz. 82. 
(^) In s chuldbewijzen belichaamde schulden; biz. 86. 

Geplaatst kapitaal; biz. 86. 

76 

37 798 800 254 

57 945 824 354 

880 076 981 
175 299 299 

2 007 390 253 

72000000 

40000 000 

392 966 694 

87 297 087 

7 929 136 
85 205 163 

636 757 396 
389 022 566 

400000 000 

2 543 662 198 
102 753 183 203 

19 920 089 

422 132 501 

65 344 667 
3 490 522 091 

36 164 978 411 
4 101 265 835 

32 063 712 576 

61 4T5 138 640 
7 240 262 001 

35 619 579 334 

54 174 876 639 

2 055 376 280 

54 000 000 

0 

400 272 999 

49 772 565 

729 891 695 

500 000 000 

2 511 070 686 
96 536 892 788 
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PASSIVA 

1. Schulden ααη kredietinsteliingen 
α) direct opeisboar 44 056 561 
b) op terrnijn of met opzegging (noot Oji 23 639 951 

2. in schuldbewijzen belichaamde schulden|^) 
a) lopende obligotieleningen 79 770 795 645 
b) overige 3 902 329 561 

3. Overige schulden 
α) verschuldigd ααη lidstaten wegens kopitaal-

verrekeningen (noot E) 1 777 408 
b) vooruitontvangen rentesubsidies (noot F) . . . . , . 292 088 377 
c) overige crediteuren (noot G) i. . . 581 191 614 
d) overige (noot G) 28 884 555 

4. Overlopende posten , . ί . . 

5. Voorzieningen voor risico's en verplichtingen 
pensioenfonds personeel (noot H) . . . ., . . . .   

6. Vborziening Algemene Risico's bonlcbedrijf 
(noot I) . . . . . · i •. 

7. Kapitaal (-) 
geplootst , . . , . . . ; . . . 57 600 000 000 
af: niet opgevraagd - 53 279 061 724 

8. Reserves (noot M) 
α) reservefonds ν .... . 5 760 000 000 
b) oanvullende reserve . . . . 3 055 226 679 

9. Nettoresultoot  

31.12.1994 31.12.1993 

67 696 512 

83 673 125 206 

40 Ó44 748 
29 720 178 

74 742 398 527 
3 918 532 827 

0 
338 503 972 
335 112 119 
23 485 092 

903 941 954 

3 414 234 869 

238 328 790 

350 000 000 

57 600 000 000 
-53 279 061 724 

4 320 938 276 

8 815 226 679 

969 690 917 
102 753 183 203 

5 760 000 000 
1 928 007 148 

70 364 926 

78 660 931 354 

697 101 183 

3 415 887 532 

206 442 838 

350 000 000 

4 320 938 276 

7 688 007 148 

1 127219531 
96 536 892 788 

POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING 
31.12.1994 31.12.1993 

Garanties (') 
- met betrekking tot door derden verstrekte kredieten . . . . 360 738 017 
- met betrekking tot participoties van derden in de kredietverle-

ning door de Bank ............... 71 386 579 

Speciale deposito's voor middelenopnamen (noot Q) 
Swapovereenkomsten (noot R) 
-voluta . 400 300 000 
-rente . . .... . . . . . , 102 500000 

Effectenportefeuille 
- aankoopverpiichtingen . . . . . . ..... ,. » 
- verkoopverplichtingen (noot S) .......... -

432 124 596 

5 605 496 680 

502 800 000 

Ο 
370 835 341 

353 750 845 

87 650 082 

350 700 000 
77 200 ODO 

441 400 927 

4 871 308 381 

427 900 000 

181 239 124 
1 247 852 469 
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SPECIALE SECTIE f) PER 31 DECEMBER 1994 
in ecu - zie de toelichting bij de jaarrekening 

ACTIVA 31.i2.m4 31.12.1993 

Lidstaten 
Uit middelen von de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Verstrekte kredieten 
- uifbetaald Π . . 
Uit middelen van de Europese Gemeenschap (nieuw communautair ten/ngs/nsfrumenfj 
Verstrekte kredieten 
- nog uit te betalen  
- uitbetaald . . . . 

Totaal f) 

Turkije 
Uit middelen van de lidstaten 
Verstrekte kredieten 
- nog uit te betalen . . . 
- uitbetaald  

Totaal Π 
MIddellandse-Zeelanden 
Uit middelen van de Europese Gemeenschap 
Verstrekte kredieten 
- nog uit te betalen  
•uitbetaald  

Risicodragend kapitaal 
- nog uit te betalen 
- uitbetaald .... 

Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaon en landen en gebieden overzee 
Uit middelen van de Europese Gemeenschap 

Overeenkomsten van Jaoende 
uitbetaald  
Bijdragen ter financiering van risicodragend kapitool 
uitbetaald . , . 

Overeenkomsten van Lomé 
Verrichtingen met risicodragend kapitaal 
- nog uit te betalen ....... 
- uitbetaald  

Totaal Π 

Totaal Π 

Totaal Π  

Tctool generool 

785 767 732 

1 213 651 936 

1 213 651 936 

15 366 790 
157 557 566 

172 924 356 

1 292 489 
269 998 689 

271 291 178 

35 918 034 
45 287 350 

81 205 384 

352496 562 

66 810 937 

646 310 

67 457 247 

435 953 804 
754 327 041 

1 190 280 845 

3 782 578 678 

909 096 182 

30 240 254 
1 781 780 956 

1 812021 210 

15 860 213 
178 337 632 

194 197 845 

1 852 441 
276 791 252 

278 643 693 

14 380 148 
39 209 500 

53 589 648 

332 233 341 

69 910 435 

1 292 292 

71 202 727 

298 003 766 
717 562 146 

1 015 565 912 

4334317217 

Pro memorie: 
Door de Europese Commissie ve rstrekte leningen legen bljzondere voorwoarden ten behoeve woarvan de Ba nk een EG- mandaat heeft aonvaard om 
ofiossing van de h oofdsom en rente te vorderen: 
α) krachtens de overeenkomsten van Lomé I, li en III: op 31 dece mber 1994: 1 447 891 167, op 31 decomber 1993: 1 362 988 476 
b) krachtens de protocollen afgesloten met de Middellandse-Zeelanden: op 31 december 1994: 160 182 792, op 31 dece mber 1993: 152 5 48 285 

(') De Speciale Sedie is op 27 mei 1963 ingesteld door de Raod 
van Gouverneurs; sinds zijn besluit von 4 augustus 1977 is het doel 
ervan uitgebreid tot het vostleggen von transacties welke de Bank 
voor rekening en onder mandoat von derden verricht. 
F) Oorspronkelijk bedrag von de voor rekening en risico en onder 
mondoat von de Europese Gemeen schap voor Atoomenergie ver
strekte kredieten in het kader van de Besluiten van de Raad van de  
Europese Gemeenschappen von 29 maart 1977 
(77/271/Euratom], 15 moort 1982 (82/170/Euratom) en 5 de
cember 1985 (85/537/Euratom) betreffende een bijdrage tot de fi

nanciering van kerncentrales in de Gemeenschap tot een bedrag 
van in totaal 3 miljard: 2 773 167 139 
bij: koersaanpassingen + 188 825 214 
af: aflossingen - 2 176 224 621 

785 767 732 
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PASSIVA 31.12.1994 31.12.1993 

In beheer ontvangen middelen 
Onder mandaat van de Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschop voor Atoomenergie . . . . .  
Europese Gemeenschop: 
- nieuw communautair eningsinstrument . . . , : . . . . 
- finonciële protocollen met de landen rond de Middeilondse Zee 
- Overeenkomsten van Jaoendé  
- Overeenkomsten van Lomé  

Onder mandaat van de lldstaten 

Nog te ontvangen middelen 
Nieuw communautair leningsinstrument .... . JI. .  
Leningen ααη Turki e krachtens het aanvuilende protocol . . . .,  
Leningen en risicodrogend kapitool ααη Middel andse-Zeeianden .  
Risicodragend kapitaal op grond van de Overeenkomsten van Lomé 

Totaal 

Totaal 

Totool generoo! 

785 767 732 

1 213 651 936 
315 286 039 
67 457 247 
754 327 041 

3 136 489 995 
157 557 566 

3 294 047 561 

15 366 790 
37 210 523 

435 953 804 

488 531 117 

3 782 578 678 

909 096 182 

1 781 780 956 
316 000 752 
71 202 727 
717 562 146 

3 795 642 763 
178 337 632 

3 973 980 395 

30 240 254 
15 860 213 
16 232 589 

298 003 766 

360 336 822 

4 334 317217 

P) Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de Europese Gemeenschop verstrekte kredieten in het 
kader van de Besluiten van de Road van de Europese Gemee n
schappen van 16 oktober 1978 (78/870/EEG; nieuw com
munautair lenings instrument), 15 maart 1982 (82/1Ó9/EEG), 19  
aprii 1983 (83/200/EEG) en 9 maart 1987 (87/182/EEG) ter  
bevordering van de invester ingen in de Gemeenschap, alsmede het 
besluitvan 20 januari 1981 (81/19/EEG) ten behoeve van de we-
deropbouw van de op 23 november 1980 door een aardbevin g 
getroffen Itoliaanse gebieden Camponië en Basilicata en het Besluit  
van 14 december 1981 (81/1013/EEG) ten behoeve van de we-  
deropbouw van de in februari en maort 1981 door aordbevingen  
getroffen gebieden in Griekenland: 6 399 144 856 
bij: koersoanpassingen + 101 957 404 
af: annuleringen 201 990 536 

afiossingen 5 085 459 788 -5 287 450 324 
1 213 651 936 

("Ί Oorspronkeliik bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de lidstaten verstre kte kredieten ter financiering van 
projecten in Turkije: 417 215 000 
bij: koersoanpassingen + 8 741 273 
af: annuleringen 215 000 

afiossingen 252 816 917 - 253 031917 
172 924 356 

(^) Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de Europese Gemeenschap verstrekte kredieten ter fi 
nanciering van projecten in de Maghreb- en de Machrakianden, 
evenals op Malto en Cyprus, in Turkije en in Griekenland 
(10 000 000 verstrekt alvorens laatstgenoemd land op 1 januari 
1981 toetrad tot de EEG): 393 689 000 
af: annuleringen 6 939 157 

afiossingen 33 718 849 
koersoanpassingen 534 432 41 192 438 

352 496 562 

(') Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat von de Europese Gemeenschap verstrekte middelen ter fi 
nanciering van projecten in de geassocieerde Afrikaanse staten, 
Madagaskar, Mauritius en de landen en gebieden overzee (LGO): 

- leningen tegen speciale  
voorwaarden 

- bijdragen ter financiering  
van risicodragend kapitaal 

- gekapitaliseerde rente 

- koersoanpassingen 

af: 

- annuleringen 

- afiossingen 

139 483 056 

2 502 615 

1 178 272 

10 054 105 

1 573 610 

84 187 191 

141 985 671 

11 232 377 

85760 801 
67 457 247 

(') Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de Europese Gemeenschap verstrekte middelen ter fi 
nanciering van projecten in de landen in Afrika, het Caribisch ge-
bied en de Stille Oceaan, alsmede in de landen en gebieden over 
zee (ACS-landen en LGO): 
- voorwaardelijke en 

achtergestelde leningen 1 485 929 048 

- deelnemingen 28 214 649 1 514 143 697 

bij: 

- gekapitaliseerde rente + 1651 038  

af: 
-annuleringen 164 882 940 

-afiossingen 150 800 333 

- koersaanpassingen 9 830 617 - 325 513 890 
1190 280 845 
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR DAT IS GEEINDIGD 
OP 31 DECEMBER 1994 

In ecu - zie de toelichting bij de jaarrekening 

31.12,1994 31.12.1993 

1. Ontvangen rentebaten en soortgelijke baten {nootJJ 

2. Rente en soortgelijke kosten  

3. Ontvongen provisie (noot Kj . 

4. Betoolde provisie 

5. Resultootuitfinonclëletronsocties|nootT) . = i . 

. , 
6. Overige bedrijfsopbrengsten . . 

: ji 

7. Algemene beheerskosten (noot Lj 

a) personeelskosten . . . . . 

b) overige beheerskosten . . : 

8. Woordecorrecties inzoke: . . . . . . . 

o) emissiekosten en afiossingspremies . . , k .. . 

bj onroerende goederen en inventaris (noot D) . . . . . . 

9. Overboeking noor Voorziening Algemene Risico's bonk-
bedrijf(VAR) 

108 154 206 

23 753 717 

119020349 

9315817 

10. Res ultoot uit normole bedrijfsuitoefening 

11. Koersverschil ontstoon door herwoordering von de  
netto-octivo von de Bonk, voor zov er de woorde door-
von niet is oongepost uit hoofde von ortikel 7 von de sto-
tuten (noot A, § 1 ) 

12. Nettoresultoot (noot Mj 

:i f.t·· 

7 766 558 981 

-6 321 762 996 

18 364 756 

- 11 936 227 

-207 754 949 

2 766 068 

- 131 907 923 

- 128 336166 

985 991 544 

- 16 300627 

969 690 917 

98 111 366 

21 585 737 

97 599 878 

7150 770 

7 915 048 883 

• 6 320 584 079 

15 181 166 

-7758 565 

-33 989 811 

1 030 001 

- 119 697 103 

- 104 750 648 

- 200 000 000 

144 479 844 

- 17 260 313 

1 127219531 

Sii!  
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STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN OVER 1994 
In ecu - zie de toeiichting bij de jaarrekenlng 

31.12.1994 31.12.1993 

A. Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 
Nettoresultaaf  969 690 917 1 127219531 
Aanpassingen teneinde het netto resultaaf ααη te sluiten op de netto-
kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten: 

- Overboeking naor de Voorziening Algemerte Risico's (VAR) ... 200 000 000 
- Afschrijvingen · · : 128 336 166 104 750 648 
- Netto-ontwikkeling van "te betolen rente en provisie en vooruit-
ontvangen rente" . ; . - 1 652 663 410 581 059 
- Ontwikkeling van "te ontvangen rente en provisie" -32 591 512 - 260 019 886 

Netto-kasstroom uit bedrijfsactiviteitenCj .... 1 063 782 908 1 582 531 352 

B. Kasstroom uit Investeringsactiviteiten 
Kredielverlening 
Netto-uitbetolingen .; .....•- 'ri 5 600 486 687 - 16 065 651 465 
Aflossingen . 9 453 949 749 7 095 669 755 
Koersoanpassingen ' . i'"··'"·"•!· ^· " ϊ'-'" -^4 1 381 456 630 ¥ 1 555 619 037 

Effectenportefeuille ^ 
Verkoop 'v ."Ί:' : . 9 346 676 430 15 400 707 858 

- 10 188 534 949 - 15 652 346 893 
Netto-ontwikkeling voorziening voorwaarde\rermindering . . .. . 239 658 629 - 30 200 766 

Koersaonpossingen . . : . . 11 261 669 2 134 315 

Overige 
Netto-ontwikkeling terreinen, gebouwen en instaliaties -46 840 339 -16 224 805 

Overige ontwikkelingen von de activa  29 036 388 - 15 657 058 

Netto-kasstroom uit investeringsoetiviteiten Π . -5 373 822480 - 10 837 188 096 

C. Kasstroom uit finoncieringsoctiviteiten 
In schuldbewijzen belichaamde schulden 
Leningen op middellange en lange termijn: 
Emissieopbrengsten . 14 018 786 784 14701 113 139 

Aflossingen -7 379 884 841 -5 314 035 177 

Koersoonpassingen -1504 906 166 2 163 785 497 

Netto-ontwikkeling von emissiekosten en aflossingspremies . . . . - 111714 044 -78 054 782 

Netto-ontwikkeling van valuta-swapovereenkomsten . . . . . 311 832 741 -277 396 049 

Kortlopende leningen: 
Netto-ontwikkeling , Î Î ; . -259 271 396 = - 187 804 938. 

Overige passiva 
164 437 500 Door de lidstaten gestört kapitaal :t ·.' . Ξ 100 000 000 164 437 500 

Netto-ontwikkeling schulden ααη kredietinstellingen . . . . . . -2 668 414 -95 535 721 

Overige ontwikkelingen van de passiva .... L . i : ì?"i i l' - 238 726 723 : V- -649 465 636 

Netto-kosstroom uit finoncieringsoctiviteiten f) 5410901 387 10427 043 833 

Somenvotting von de kosstromen 
Saldo liquide middeien ααη het begin von het boekjaar . . . . s'r 4 146 922 313 2 974 535 224 

Netto-kosstroom uit: 
(1) bedrijfsactiviteiten . . i' . , 1 063 782 908 1 582 531 352 

(2) investeringsactiviteiten . . - 5 373 822 480 - 10 837 188 096 

(3) financieringsactiviteiten . . ¥ 5 410 901 387 10 427 043 833 

Totooi netto-kosstroom · · 1 100 861 815 1 172 387 089 

Soldo liquide middeien oon het eind von het boekjoor . 5 247 784 128 4146 922 313 

Verdeling von de liquide middeien 
19 920 089 Kos, tegoeden bij centrale banken en postcheque- en girodiensten . 37 497 709 19 920 089 

Waardepapieren, afiosbaar binnen drie maanden na uitgifte . . . 757 847 183 722 181 844 

Vorderingen op kredietinstellingen: 
65 344 667 - direct opeisboar  72 846 206 65 344 667 

- termijndeposito's ; . . i .   4 379 593 030 3 339 475 713 - termijndeposito's ; . . i .   
5 247 784 128 4146922 313 
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OVERZICHT VAN KREDIETEN EN GARANTIES PER 31 DECEMBER 1994 
In ecu - zie de toellchting op de iaarrekening 

1. Totaal van de lopende kredietvetplichtingen(*) 
Som von de kredieten von de Bonk sinds zlj operatloneel is, op 
grond van de pariteifen geldend op de datum van onderteke-
ning van de kredietovereenkomsten: . . 159 149 530 930 

Bii: 
koersaanpassingen + 1223 319 298 

160 372 850 228 

(*) Kredietverplichtingen omv atten zowel het uitbeto aide ged eelte von 
de verstrekte kredieten als het nog uit te betalen gedeelte. 

Af; 
beëindigingen en annuleringen . . . ' . 2 097 834 880 

aflossingen hoofdsom . . .. . . " . 52 188 322 899 

deelnemingen van derden . . ... 71 386 579 
^. - 54 357 544 358 

Totaal kredietverplichtingen . \ . 106 015 305 870 

- Totaal garanties (niet uit de balans blij-
kende verplichtingen): 

met betrekking tot door derden verstrekte 
kredieten 360738 017 

met betre kking tot deeln emingen von derd en 
in de kredietverlening door de  
Bank 71 386 579 

432 124 596 

Totaal kredieten en garanties . . . . 106447 430466 

2. Statutair bepaalde limiet ααη krediet- en garantle-
toekenning 

Velgens artikel 18, lid 5, van de Statuten, mag het totaal ααη  
krediet- en garantietoekenningen door de Bonk moximool 250% 
von het geploatst e kopitaal bedragen. 

Gezien het huidige geplaatste kopitoal is de limiet thans 144 
miljard. Het totaal van de toegekende kredieten en garanties,  
106 447 430 466, is als volgt verdeeld: 
- Totaal kredietverplichtingen .... 106015305 870 

3. Overzicht van het totaal ααη verstrekte kredieten Verstrekte kredieten 

via 
intermédiaire  

Irredielinstellingen 
direct 

ααη eindbegunstigde tofaal 

Uitbetaald . . . . . . : . . 
Nog uit te betalen . . , . ... . j . , 

33 057 845 169 
5 433 688 101 

57 945 824 354 
9 577 948 246 

91 003 669 523 
15 011 636 347 

Totaal ααη verstrekte kredieten 38 491 533 270 67 523 772 600 106 015 305 870 

4. Verdeling van nog uit te betoien kredieten naar rente-
soort 
Vast rentepercen tage en vaste valutasamenstelling, zoals be-
paald in de kredietovereenkomst 
Vast rentepercentage, zoals bepaald in de krediet
overeenkomst, waorbij de Bonk de valutasamenstelling kan 
selecteren 
Open rentevoet, wa arbij de Bank het renteperce ntage en de 
valutasamenstelling kan selec teren 
Variabel rentepercentage 
Herzienbaar rentepercentage 

369 740 083 

785 160 812 

4 175 634 515 
60 668 258 
42 484 433 

438 463 687 

1 284 267 537 

7 293 369 162 
325 319 157 
236 528 703 

808 203 770 

2 069 428 349 

11 469 003 677 
385 987 415 
279 013 136 

Totaal nog uit te betalen 5 433 688 101 9 577 948 246 15 011 636 347 

5. Vervaltermijnen van uitbetaalde kredieten 
Periode tot can aflossingsdatum 
niet meer dan d rie maanden = ; 
meer dan drie maanden en niet meer dan één jaor . . . 
meer dan een jaar en niet meer dan vijf jaor . , t , ,Ϊ.  
meer dan vijf jaar 

768 811 199 
2 766 670 473 

16 805 270 997 
12 717 092 500 

839 458 160 
3 543 447 174 

25 630 148 127 
27 932 770 893 

1 608 269 359 
6 310 117 647 

42 435 419 124 
40 649 863 393 

Totaal uitbetaalde kredieten 33 057 845 169 57 945 824 354 91 003 669 523 

6. Verdeling van uitstaande kredieten naar aflossings-
valuta 
Valuta's van de lidstaten en de ecu 
Overige valuta's 

27 761 613 363 
5 296 231 806 

43 613 349 542 
14 332 474 812 

71 374 962 905 
19 628 706 618 

Totaal uitbetaalde kredieten 33 057 845 169 57 945 824 354 91 003 669 523 
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7. Verdeiing van de kredietverlening naor lokalisotie van de projecten 

Lokalisatie projecten Aantal 
Versfrekre 
kredieten 

waarvan 
nog uit te betalen 

waarvan 
uibetaald 

van 
totaal 

7.1. Kredielen voor projeclen in de Unie en daarmee geiijkgesteide kredieten (a| 
Duiisland 
Frankrijk ...... 
Italië . . . . . . .  
Verenigd Koninkrijk . . .  
Spanje ..... 
België . . . . . „ ... 
Nederland . . . 1 . 
Denemarken . „... . 
Griekenland ...... 
Portugal . . ν.·ί '...  
lerland . ..... 
Luxemburg . r . . ...  
Geiijkgesteide kredieten (α) 

349 
437 

2 190 
371 
310 
62 
49 
176 
209 
246 
222 
7 
21 

9 429 957 ί  
13 062 105 295 
25 509 831 988 
12 725 152 936 
15 687 202 367 

1 732 644 086 
1 892 319 012 
3 841 866 951 
3 255 169 260 
6 857 942 278 
2 925 309 298 

83 597 203 
871 083 163 

306 272 404 
1 651 408 343 
1 920 691 382 
2 382 643 645 
1 203 170 050 
287 688 318 
177 474 886 
479 493 687 
268 724 851 

1 342 358 018 
195 330 924 
5 107 070 

112 442 150 

9 123 685 485 
11 410 696 952 
23 589 140 606 
10 342 509 291 
14 484 032 317 

1 444 955 768 
1 714 844 126 
3 362 373 264 
2 986 444 409 
5 515 584 260 
2 729 978 374 

78 490 133 
758 641 013 

8,89 
12,32 
24,06 
12,00 
14,80 

1,63 
1,78 
3,62 
3,07 
6,47 
2,76 
0,08 
0,84 

Subtotaal 4 649 97 874 181 726 10 332 805 728 87 541 375 998 92,32 

Nieuwe lidstaten: 
Zweden ...... 
Oostenrijk  
Finland 

:· - -'i-  

1 
5 
1 

15 446 652 
251 726 669 
59 931 875 

- 15 446 652 
251 726 669 
59 931 875 

Subtotaal 7 327 105 196 327 105 196 0,31 

Totaal 4 656 98 201 286 922 10 332 805 728 87 868 481 194 92,63 

7.2. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 
7.2.1 ACS-landen/LGO 

Nigeria  
Zimbabwe 
Kenya . . 
Ivoorkust 
Ghana . 
Trinidad en Tobago .  
ACS-londen gezamenlijk 
Jamaica ....  
Kameroen . , . .  
Papoeo-NieuwKJuinea 
Botswana . . . .  
Mauritius . . . .  
Mali . . . . . 
Fiji .... 
Mozambique . » » 
Guinee „. ,, -ν· . 
Barbados . . . . 
Senegal . . . . 
Nederlandse Antillen  
Mauritanië . . > 
de Bahama's . . 
Frans-Polynesië . . 
Regionaal - Afrika . , 
Namibië . . . . 
Malawi . . , ι.  
Gabon ..... 
Zaïre . 
St. Lucia ....  
Nieuw-Caledonië 
Swaziland ....  
de Caymaneiianden .  
Zambia .... 
Britse Maagdeneilanden 
Lesotho . ...  
Congo .... .  
Oost-Afriko . ι«; : ;  
West-Afrika . .  
Aruba . . 
St. Vin cent . . ,  
Tonga . . . . Ρ  
de Falklandeilanden .  
Togo .....  
Centraai-Afrika . .  
Niger .... >  
de Seychellen . . HI  
Belize ....  
Liberia .....  
Monfeerrat ... 

. . 

. , 
' :· 

8 293 804 170 128 901 165 164 903 005 
14 183 994 808 90 757 495 93 237 313 
10 119 913 406 15 000 000 104 913 406 
13 103 229 779 17237 113 85 992 666 
4 78 240 655 50 000 000 28 240 655 
5 71 141 533 37 937 383 33 204 150 
2 70 000 000 70 000 000 — 
8 58 947 010 14 813 786 44 133 224 
8 52 831 466 — 52 831 466 
6 51 226 803 17 620 000 33 606 803 
13 45 508 412 15 540 763 29 967 649 
7 45 344 551 24 255 400 21 089 151 
1 35 000 000 35 000 000 — 
7 29 488 096 — 29 488 096 
1 20 000 000 20 000 000 — 
3 18 475 911 10 500 000 7 975 911 
5 18 416 843 10 000 000 8 416 843 
3 16 226 291 — 16 226 291 
5 15 506 225 4 000 000 11 506 225 
( Vï • 14 556 578 14 556 578 
2 14 130 054 14 130 054 
4 * 13 998 443 -. 200 000 9 798 443 
Ì . 13 938 439 11 024 361 2 914 078 
2 11100 000 TI 100 000 — 
5 10 564 203 10 564 203 
3 9 792 388 — 9 792 388 
1 8 869 804 — 8 869 804 
3 7 854 456 2 000 000 5 854 456 
2 7 116 250 4 000 000 3 116 250 
3 6 111 042 — 6 111 042 
3 5 328 793 — 5 328 793 
1 5 046 993 — 5 046 993 
'2 4 622 438 2 606 971 2 015 467 
l 4 552 697 — 4 552 697 
2 4 497 270 — 4 497 270 
» , „ 

3 935 541 , ::i 3 935 541 
1 3313 818 _ 3313 818 
2 3 216 556 2 000 000 1 216556 
1 2 800 570 — 2 800 570 

•2 2 625 398 620 000 2 005 398 
r 2 516 669 _ 2 516 669 
*1 2 471 353 — 2 471 353 
1 1 996 683 — 1 996 683 

„ 

1 899 428 — 1 899 428 
1 1 676 687 — 1 676 687 
2 1 386 895 — 1 386 895 
Λ 416 687 — 416 687 
Ì 383 353 — 383 353 

Sub-totaol 175 1 498 015 445 599 114 437 898 901 008 1,42 

(al Kredieten, verstrekt op grond van artikel 1 8, lid 1, tweede alinea, van de Statuten van de Bank ten behoeve van pro|ecten die bujten het grondgebied van de lidstaten 
worden uitqevoerd, moar die voor de Gemeenschap van belang zijn, worden gelijkgesteld ααη binnen de Gemeenschap toegekende kredieten. De som van de kredieten 
die op grond van dit artikel vóór 31.12.1993 in Oostenrijk zijn toegekend, wordt voortaan in de rubrieken voor dit lond opgenomen. 
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7. Verdeüng van de kredietverlening naar lokalisatie van de projecten 

Verstrebe waarvan waarvan van 
Lokalisotie projecten Aantal kredieten nog υ it te be taien uitbetaald totaal 

7.2.2 Middellandse-Zeegebied 
Algerije  17 701 706 327 518 108 984 183 597 343 
Voormolig Joegoslovië (b) . jl ' . : ' tv 18 563 403 545 113 420 000 449 983 545 
Marokko . . . ; , . . . . . 16 552 833 460 336 914 676 215 918 784 
Egypte . , L • , ^ .. .·. 24 521 358 618 228 248 698 293 109 920 
Tunesië .... vV" .; i. . . 28 403 933 811 207 149 140 196 784 671 
Libanon .... 1 . ... .. 7 188 617 817 156 601 741 32 016 076 
Jordanie . . .. 'Γ' , ...... 27 172 098 096 91 000 000 81 098 096 
Cyprus . . . > .. .j; , 7 69 579 827 29 223 500 40 356 327 
Syrië ••• . . ΓΙ": . ·'v.-· , '.'Γ . . ''ti \·· S 62 409 007 19010000 43 399 007 
Malta  • II· · - 5 51 598 197 12 287 000 39 311 197 
Isroël . ^ 

• II· · -

2 39 645 563 10 000 000 29 645 563 
Turkije .j . . , 4 6 066 027 - 6 066 027 

Sub-totaali 160 3 333 250 295 1 721 963 739 1 611 286 556 3,14 

7.2.3 Midden- en Oost-Europa 
Polen .... 
Hongarije . . , 
Republiek Tsjechië  
Bulgarije . . . 
Roemenîë . 
Republiek Slowakije 
Slovénie . . 
Estland .... 
Litoüwen . , . 
Letlond .... 

13 888 777 508 672 125 353 216 652 155 
11 538 564 087 360 845 000 177 719087 
6 477 613 341 424 374 621 53 238 720 
6 225 988 037 189 000 000 36 988 037 
6 210 045 334 170 300 000 39 745 334 
6 173 273 815 126 046 130 47 227 685 
4 87 995 491 82 451910 5 543 581 
4 46 979 514 44 609 429 2 370 085 
1 10 000 000 10 000 000 
1 5 000 000 5 000 000 -

58 2 664 237 127 2 084 752 443 579 484 684 Sub-fotod 2,51 

7.2.4 Latijns-Amerika en Azië 
Chili  
Indio  
Argentinië  
Costo Rico  
Thoiiond  
Pakistan  
Filippijnen  

75 000 000 
55 000 000 
45 516 081 
44 000 000 
40 ODO 000 
36 000 000 
23 000 000 

75 000 000 
55 000 000 

44 000 000 
40 000 000 
36 000 000 
23 000 000 

45 516 081 

Sub-totaal 7 318516081 273 000 000 45 516 081 0,30 

Totaal 400 7 814 018 948 4 678 830 619 3135 188 329 7.37 

ΤοΙααΙ generaal 5 056 106 015 305 870 15 011 636 347 91 003 669 523 100% 

(b) Kredieten, verstrekt ααη publiekrechtelljke orgonen von de voormalige Federale Republiek Joegoslovië, worden nog steeds beschouwd ois kredieten in niet-ildstoten rond  
de Middellondse Zee. 



8. Verdeling van de kredieten naor voornoamste zekerheden (a) 

8.1 Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap en daarmee 
gelijkgestelde kredieten (b) 

Kredieten ααη of gegorandeerd door lid-
stoten 43 153 131 938 (c- d) 
Kredieten con of gegorondeerd door 
overfieidsinstellingen von lidstoten . . . 4 833 731 069 
Kredieten oon of gegorondeerd door finon-
ciële instellingen (bonken, instellin gen voor 
kredietverlening op longe termijn, verzeke-
ringsmootscfioppijen) 34 175 469 157 (c) 
Kredieten gegorondeerd door overheids- of 
semi-overheidsinstellingen in de Gemeen-
schop (met uitzondering von finonciëie in-
steilingen) 3 035 174 962 (c) 
Hypothecoire kredieten op onroerend 
goed 539 517 818 
Kredieten onder gorontie von niet-boncoire 
porticuliere bedrijven 10 389 503 187 
Andere hypotfiecoire kredieten; overige ze
kerheden . . . . . 2 074 758 791 

1^' Sub-totool 98 201286 922 

8.2 Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 
8.2.1 Afrika, Coribisch gebied, Stille  
Oceoon, Landen en Gebieden Overzee 
Kredieten oon of gegorondeerd door de  
landen die somenwerkingsovereenkomsten 
met de EG hebben geteken d: 
Herste Overeenkomst von Lomé .... 
Tv/eede Overeenkomst von Lomé .... 
Derde Overeenkomst von Lomé . . . . 
Vierde Overeenkomst von Lomé .... 

15 779 199 
169 304 854 
552 252 367 
532 073 321 
269 409 741 

Kredieten met andere zekerheden: 
Herste Overeenkomst von Lomé  
Tweede Overeenkomst von Lomé . 
Derde Overeenkomst von Lomé . 
Vierde Overeenkomst von Lomé . 

3 116 250 
13 503 788 
33 535 686 
178 449 980 
228 605 704 

Totool ACS/LGO 1Ì98 015 445 (e): 

8.2.2 Derde landen in het Middellondse-
Zeegebied op grond von de finonciëie so-
menwerking met de Gemeenschap 
Finonciëie protocollen: 
Kredieten oon of gegorondeerd of contro-
gegorondeerd door de deelnemende Ion-
den 
Kredieten met andere goronties .... 
Horizontale somenwerking; 
Kredieten oon of gegorondeerd door de 
deelnemende londen 
Totool Middellondse-Zeegebied .... 

2 800 344 776 
6 000 000 

526 905 519 
3 333 250 295 (c) 

8.2.3 Derde landen in Midden- en Oost-Huropo 
Kredieten toegekend oon of gegorondeerd 
door de londen op grond von finonciële-
somenwerkingsokkoorden 
Kredieten met ondere goronties .... 
Totool Midden- en Oost-H uropo .... 

2 633 237 127 (f-cj 
31000 000 (ή 

2 664 237 127 

8.2.4 Derde landen in Lotijns-Ameriko en Azië 
Kredieten toegekend oon of gegorondeerd 
door de londen op grond von finonciële-
somenwerkingsokkoorden 
Kredieten met ondere goronties .... 
Totool Latijns-Ameriko en Azië  

Sub-totool 

175 000 000 
143 516 081 
318516081 ( 1) 

7 814 018 948 
Totool kredietverlening 106 015 305 870 

(a) Sommf'ge kredieten zijn voorzien van verscheidene soorten zekerheden. 

(b) Kredieten op grond van artikel 18, lid 1, tv/eede alinea van de Statuten van de  
Bank, voor projecten die buiten het grondgebied van de lidstaten worden uit-
gevoerd, moor die voor de Europese Gemeenschop von belang zijn, worden  
gelijkgesfeld oon binnen de Gemeenschap toegekende kredieten. 

(c} De door de EG afgegeven aigemene garantie bedroeg 4 038 085 7/0 op  
31 decemfaer / 994 iegenover 3 643 526 0 / 3 op 3 / decomber 1993. De ga
rantie is afgegeven ter dekking von alle risico's in verband met de financiële 
verplichtingen in de landen rond de Middellandse Zee met inbegrip van de kre
dieten oon publiekrechtelijke orgonen von de voormalige Federale Republiek 
Joegoslavië en de kredieten uit hoofde van het eerste financiële protocol met 
Slovenië, aismede in Griekenland, Spanje en Portugal voor de kredieten die 
daar zijn toegekend vóór hun toetreding tot de EG en die per 31 december 
1994 in totaal 470 265 315 bedraagt. 

(dj De kredietverlening onder borgstelling von de EG bedraagt op 31 december 
1994 in to taal 2 235 932. 

(e) De door de lidstaten a^egeven goronfie ter dekking van aile risico's /n ver-
band met de oongegone financiële verplichtingen krachtens de overeenkomsten 
van Lomé voor de ACS-landen, en de parallel hieraan lopende besluifen van de 
Raad voor de LGO, belopen respectievelilk: 
- voor iomé /; 18 895 449; 
- voor Lomé il: 182 808 642; 
» voor Lomé III: 474 797 704; 
- voor Lomé W: 535 637 900. 

{fj De kredieten die zijn toegekend in Midden· en Oosteuropese landen, aismede 
in ia tijns-Amerika en Azië, zijn voor het volledige bedrag door de EG gegoron-
deerd. 
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OVERZICHT VAN DE IN SCHULDBEWIJZEN BELICHAAMDE SCHULDEN PER 31 DECEMBER 1994 
In ecu - zie de toelichting bij de jaarrekening 

Leni η gen Vaiuta-swapovereenkomsten Nettobedrag 

bedragen te betalen (+) 
of te ontvangen |-j 

gemiddeld gemlddeld 
uitstaand op uitstaand op rente- rente- uitstaand op uitstaand op 

Valuta 31.12.1993 31.12.1994 percentage vervaldata 31.12.1993 31.12.1994 percentage 31.12.1993 31.12.1994 

ECU 10Ó12 038 580 9 908 447 981 8,27 1995/2004 416 390 002 + 341 290 002 + 6,71 11 028 428 582 10 249 737 983 
DEM 11 163 654 304 12 338 552 377 6,70 1995/2016 42 336 325 + 48 521 778 + 5,31 11 205 990 629 12 387 074 155 
FRF 8 462 622 293 9 312 063 798 8,45 1995/2004 416 389 642 + 506 033 731 + 7,58 8 879 011 935 9 818 097 529 
GBP 8 220 113 890 8 555 710 908 8,61 1995/2011 1 245 485 527 + 1 215 934 943 + 8,02 9 465 599 417 9 771 645 851 
ITL 5 956 870 447 7 426 864 252 9,90 1995/2004 342 945 999 + 327 928 108 + 8,32 6 299 816 446 7 754 792 360 
BEF 1 781 038 005 1 684 377 984 8,48 1995/2004 122 933 552 + 8,25 1 781 038 005 1 807 311 536 
NLG 3 739 010 145 4 044 997 730 7,10 1995/2009 12 463 453 + 4,87 3 739 010 145 4 057 461 183 
DKK 76 524 871 90 613 485 9,46 1995/1999 _ 76 524 871 90 613 485 
IEP 221 292 373 267 778 196 8,47 1995/2003 125 776 513 + 6,89 221 292 373 393 554 709 
LÜF 436 733 777 498 605 770 7,41 1995/2001 436 733 777 498 605 770 
GRD — 33 843 238 17,50 1995/1999 33 843 238 
ESP 2 952 318 031 3 558 728 944 10,60 1995/2004 570 226 824 + m 427 709 + 8,02 3 522 544 855 4 336 156 653 
PTE 748 540 979 1 059 300 402 11,68 1995/2001 50 748 541 + 331 829 042 + 10,04 799 289 520 1 391 129 444 
USD 10 267 645 503 10 484 641 689 7,54 1995/2008 688 870 124- 751 166 781 - 6,85 9 578 775 379 9 733 474 908 
CHE 4 153 019 107 4 415 924 870 5,79 1995/2004 553 286 006 + 640156 211 + 6,05 4 706 305 113 5 056 081 081 
JPY 6 876 984 254 6 927 742 767 5,16 1995/2008 856 235 769 - 1 1 84 584 906- 4,97 6 020 748 485 5 743 157 861 
ATS 80 822 330 82 044 244 6,32 1995/1996 80 822 330 82 044 244 
CAD 2 339 812 572 2 393 208 915 8,26 1995/2008 2 053 070 835 - 2 147113 152- 8,42 286 741 737 246 095 763 
AUD 455 780 205 472 974 251 9,08 1999/2001 455 780 205 - 472 974 251 - 9,08 — 
SEK 107 569 215 108 957 031 10,00 1999/1999 107 569 215- 108 957 031- 10,00 — -
Totaal 78652 390 881 83 665 378 832 
Aflossings- 8 540 473 7 746 374 
premies 

Totaal 78660 931 354 83 673 125 206 

Onderstaande tabe! geeft ααη, welke bedragen er nodig zljn voor de aflossingen van de leningen; 

Vervaldata Obligaties Overige Totaal 

niet meer dan drIe maanden: 
meer dan drIe maanden en niet meer 
dan één jaar: 
meer dan één jaar en niet meer dan vijf 

4 102 054 491 
3 043 999 660 

40 492 597 618 

168 294 856 
483 003 184 

1 664 435 355 

4 270 349 347 
3 527 002 844 

42 157 032 973 
|U\Ji . 

meer dan vijf jaar; 32 132 143 876 1 586 596 166 33 718 740042 

Totaal 79 770 795 645 3 902 329 561 83 673 125 206 

OVERZICHT VAN DE KAPITAALREKENING PER 31 DECEMBER 1994 
In ecu - zie de toelichting bij de jaarrekening 

Gestort kapitaal 

lidstaten 
geplaatst 

kapitaal (') 
niet opgevraagd 

kapitaal (') 
gestört 

op31.12.1994 nog te störten f] Totaol 
Duitsland 11017 450 000 
Fronkrljk · 11017 450 000 
Italië 11017 450 000 
Verenigd Koninkrijk 11 017 450 000 
Sponie 4 049 856 000 
Belglé 3 053 960 000 
Nederlcnd 3 053 960 000 
Denemarken 1 546 308 000 
Grlekenland 828 380 000 
Portugal 533 844 000 
lerlond 386 576 000 
Luxemburg 77 316 000 

10 189 970 950 
10 189 970 950 
10 189 970 950 
10 189 970 950 

3 747 237 310 
2 825 758 Ol 1 
2 825 758 Ol 1 
1 430 762 746 

766 479 995 
493 953 399 
357 689 755 
71 538 697 

750 968 980 
750 968 980 
750 968 980 
750 968 980 
274 494 690 
206 993 934 
206 993 934 
104 807 004 
56 147 366 
36 183 351 
26 201 690 
5 240 387 

76 510 070 
76 510 070 
76 510 070 
76 510 070 
28 124 000 
21 208 055 
21 208 055 
10 738 250 
5 752 639 
3 707 250 
2 684 555 

536 916 

827 479 050 
827 479 050 
827 479 050 
827 479 050 
302 618 690 
228 201 989 
228 201 989 
115 545 254 
61 900 005 
39 890 601 
28 886 245 
5 /// 303 

Totool 57 600 000 000 53 279 061 724 3 920938 276 400 000 000 4 320938 276 

(1) Het geplaatste kapitaal van de Bank is bij besluitvan de Raad van Gouverneurs van 11 junl 1990 met ingang van 1 januari 1991 verdubbeld van 28 800 000 000 tot 
57 600 000 000. Dit is het gevolg von de omzetting von de aanvullende reserve in geplaatst en gestört kapitaal voor een bedrog van 1 2 25 000 000, olsmede van de  
verhoging van de bijdrage van de lidstaten voor een bedrag von 27 575 000 000, waarvon 1,81323663% is opgevraagd. 

(2) In overeenstemming met het besluit tot kapitoalverhoging van 11 juni 1990, zullen de lidstaten kapitaalstortingen verrichten in ecu of in hun nationale valuta van in totaal. 
400 000 000 in acht geli|ke, halfjaarliikse termijnen van 50 000 000, te beginnen op 30 aprii 1995 en eindigend op 31 oktober 1998. 

(31 Stor ting kan door de Raad van Bewind worden verlangd indien dit noodzokelijk is om ααη de verpiichtingen van de Bank ten opzichte van haar schuldeisers te voldoen. 

Ter informatie: met ingang van 1 januari 1995 is het geplaatst kapitaal van de Bank verhoogd van 57 600 000 000 ecu tot 62 013 000 000 als gevolg van de biidrage vart :' 
de drie nieuwe lidstaten Zweden, Oostenrijk en Finland (zie overzicht van de kapitaalrekening per 1 januari 1995 op biz. 96), 
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 
PER 31 DEC EMBER 1994 in ecu 

Noot A — Bel angrijkste waarderingsgrondslagen 

1. Valuta-omrekening 
Overeenkomstig artikel 4, l id 1, van hoar Statuten gebruikt de Bank 
voor het bijhouden van de kapitaalrekening van de lidstaten en 
voor het opmaken van haar jaarrekening de ecu, die in gebruik is 
bij de Europese Gemeenschappen. 
De waarde von de ecu is gelijk ααη de som van de volgende be-
dragen van de nationale valuta's van de lidstaten: 

DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 BEF 3,301 GRD 1,440 
FRF 1,332 LUF 0,13 ESP 6,885 
ITL 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 
De omrekeningskoersen tus sen de nationale valuta's van de lidsta
ten en de ecu, die worden bepoald ααη de hand van de marktkoer-
sen, worden dogelijks gepubliceerd in het Publikotieblod von de  
Europese Gemeenschappen. 
Deze marktkoe rsen worden eveneens door de Bank toegepast b ij 
de omrekening van transact ies in andere valuta's. 
De Bank voert transac ties uit in de valuta's van de lidstaten en de 
ecu, alsmede in niet-co mmunautaire valuta's. 
De middelen van de Bank zijn afkomstig van haar kapitaal, de op-
genomen leningen en gecumuleerde winsten in verschillende 
valuta's en worden door de Bonk in deze zelfde valuta's in kas ge-
houden, belegd of gebruikt voor hoar kredietverlening. 
Voor het opmaken van de balans per 31 december 1994 en per 
31 december 1 993 zijn de volgende wisselkoersen toegepast: 

1 ecu = 31.12.1994 31.12.1993 
Duitse mark 1,90533 1,935690 
Franse frank 6,57579 6,577450 
Italiaanse lire 1997,45 1909,98 
Pond ster ling 0,787074 0,755108 
Spoonse peseta 162,070 158,928 
Belgische frank 39,1614 40,2869 
Nederlandse gulden 2,13424 2,16541 
Zweedse kroon 9,17793 9,29634 
Deense kroon 7,48233 , 7,55310 
Oostenrijkse schilling 13,4074 13,6101 
Finse mark 5,82915 6,46222 
Drachme 295,480 , 277,97 
Portugese escudo 195,884 197,05 
lers pond 0,795061 0,790809 
Luxemburgse frank 39,1614 40,2869 
VS-dollar 1,23004 1,11567 
Zwitserse frank 1,61320 1,65231 
Libanees pond 2025,88 1908,91 
Jopanse yen 122,659 124,732 
Canadese dollar 1,72697 1,48217 
Australische dollar 1,58571 1,64553 
CFA-frank 657,579 328,873 

Activa en passiva van de Bank worden omgerekend in ecu. W in
sten en verliezen die doorbij ontstoon, worden ten gunste of ten 
laste geboekt van het nettor esultaat. 
Bij de omrekening blijven de activa buiten beschouwing die het ge  
storte kapitaal van de lidstaten in hun nationale valuta vertegen -
woordigen. Dit kapitaal wordt periodiek aangepast in overeenstem-
ming met artikel 7 van de Statuten van de Bank. 

2. Overheidspapier en ander waardepapier daf bij centrale Banken 
ter herfinanciering lean worden aangeboden, en overige vastren-
tende waardepapieren 

Schatkistpapier, kasobligaties en obligaties worden gewaordeerd 
tegen de aankoopkoers of tegen de nominale waarde dan wel 
beurswaarde, indien deze lager is. 
De risicodekkingsportefeuille, die in deze rubriek is opgenomen, be-
staat uit waardepapieren met vaste vervaldata en maakt deel uit van 
het actieve risicobeheer van de Bank met betrekking tot haar 
middelenopname- en kredieWerleningsactiviteiten. De bestanddelen 
van deze portefeuille worden in de balans opgenom en tegen hun 
verwervingskosten, gecorrigeerd met de ofschrijving van de premies 

of kortingen, indien de oonkoopprijs von bedoelde waardep apieren 
verschilt van hun waarde op de vervaldag. De afschrijving wordt be-
rekend op linéaire basis gedurende de resterende looptijd van de 
waardepapieren. Bij verkoop worden de eve ntuele winsten of verlie
zen ofgeschreven over de hele res terende looptijd van de leningen. 

3. Vorderingen op kredietinstellingen en dienten 
De verstrebe kredieten zijn in de balans opgenomen voor het ne tto 
uitbetaolde bedrag. 

4. Materiële activa 
Terreinen en gebouwen worden gewaordeerd tegen de aanschaf-
waarde, onder aftrek van een initiële afschrijving op het hoofd kan-
toor te Luxemburg-Kirchberg en de gecumuleerde afschrijvingen. De 
gebouwen in Luxemb urg-Kirchberg en Lissabon worden over een pé  
riode von dertig, respectievelijk vijfentwintig jaar lineoir ofgeschre
ven. Inventaris wordt volledig ofgeschreven in het jaar van aansch af. 

5. Immateriële activa 
Emissiekosten en oflossingspremies worden ofgeschreven over de 
looptijd von de uitgegeven leningen noor roto van de uitstaande 
hoofdsommen. 

6. Pensioenfonds 
Het pensioenfonds von de B ank is een s telsel met vastomschreven uit-
keringen gerelateerd ααη solaris en diensttijd, dat wordt gevoed door  
wederzijdse premiebetolingen en dot geldt voor olle medewerkers 
von de Bank. De door de Bank en haar perso neel betaalde premies  
worden geheel belegd in de activa van de Bank. De jaarlij kse bijdra-
gen worden ge cumuleerd en opgenomen in een spec ifieke post voor-
zieningen ααη de passiefzijde van de balans van de Bank. Het stelsel 
wordt ten minste eenm ool in de drie jaar vastg esteld. De actuariële  
overschotten en tekorten worden geomortiseerd noor gelang de re ste
rende diensttijd van de in functie zijnde werkn emers, hetg een to t uit-
drukking komt in een oonpo ssing in de genoe mde voorzieningen. 

7. Voorziening Algemene Risico's bankbedri'f (VA Rj 
Deze post omvat de bedrogen die de Bank besluit te reserveren 
voor de dekking von de risico's b ij de kredietverlening, vonwege 
de bijzondere risico's die verbonden zijn ααη deze voor de Bank 
belangrijkste activiteit. 
De storting in deze voorziening is expliciet opgenomen in de winst
en verliesrekening onder de rubriek "Voorziening Alge mene Risico's 
bankbedrijf". 

8. Belastingen 
Krachtens het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten 
von de Europese Gemeenschappen, voortvioeiend uit het verdrag van 
8 aprii 1965 tot instell ing van één Raad en één Commissie voor de 
Europese Gemeenschappen, zijn de bezittingen, inkomsten en andere 
eigendommen van de Ban k vrijgesteld van alle directe belastingen. 

9. Rente- en valuta-swapovereenkomsten 
De EIB sl uit valutaswaps af opdat de opbrengst van een lening in 
een bepaalde valuta kan worden omgezet in een a ndere valuta. Zij 
sluit tegelijkertijd een termijncont ract af, teneinde de terugbetaling 
van de leningen in de oorspronkelijke valuta's te kunnen uitvoeren. 
De nettobedragen van dergelijke transacties worden in de balans 
opgenomen onder de post "Overige activa - overige vorderingen" 
indien het te ontvangen bedrag hoger is dan het te betalen bedrag, 
ofwel onder de post "Overige schulden - overige" in het tegenover-
gestelde gevol. Ook sluit de EIB renteswops of, woarbij een obligo-
tielening tegen vaste rente wordt geconverteerd in een obligotiele-
ning tegen voriabele rente in dezelfde voluto, of omgekeerd. 

10. Termijntransacties 
Termijntransacties worden door de Bank uitsluitend gebruikt ter in-
dekking van koersrisico's op in haar bezit zijnde obligaties. 
Termijntransacties d ie op de bolansdotum nog niet zijn afgewik-
keld, worden op die datum geherwaardeerd. Hiermee rekening 
houdend wordt, in afwijking von de woorderingsgrondslog van ef-
fecten, de aldus gedekte obligatieportefeuille tegen marktprijs ge
waordeerd. Winsten en verliezen op de termijntransacties worden 
overeenkomstig de winsten en verliezen van dit gedeelte van de 
effectenportefeuille in de winst- en verliesrekening verwerkt. 
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Noot Β -

De verdeling naar looptijd is als voigt; 
- niet meer don dri e maonden  
- meer dan drie maanden en niet mee r dan één joar 
- meer dan één jaar en niet meer dan v ijf jaar . . 
- meer dan vi jf joar . . . . 

Beurswaarde 

Overheidspapier dot ter her-
finonciering bij centrale Banken  

kan worden aangeboden 

Obligaties en andere vastren-
tende waardepapieren 

31.12.1994 

266 620482 
250 758 

284 634 278 
487 216 570 

1 038 722 088 

1 038 833 265 

31.12.1993 

58 138 139 
440 318 

124 477158 
239 076 886 
422 132 501 

422 715 195 

31.12.1994 

502 714 736 

196 288 461 
1 3 08 387 056 
2 007 390 253 

2 007 393 126 

31.12.1993 

762 383 996 
144 205 148 
118 487 848 

1 030 299 288 
2 055 376 280 

2 057 312 522 

Noot C — Vorderingen op kredietinstellingen (overige vorderingen) 

Te ontvangen middeien op uitgegeven leningen 
De verdeling noor looptijd is ois voIgt: 
- niet meer dan drie maanden  
- meer dan drie rhaanden en niet meer dan één jaar . 

Termijndeposito's 
De verdeling naar looptijd is ois voIgt: 
- niet meer dan drie maanden  
- meer dan drie maanden en niet meer dan één jaar . 

31.12.1994 

195 391 364 
93 124 485 

4 379 593 030 

288 515 849 

4 379 593 030 

31.12.1993 

151 046 378 

3 339 468 675 
7038 

151 046 378 

3 339 475 713 

4 668 108 879 3 490 522 091 

Noot D — Materiële activa 

Betoolde 
voorschotten 

op bouw- Gebouw Gebouw 
Terrein octiviteiten Kirchberg Lissabon Inventons Totaal 

Netto boekwaarde ααη het begin van het jaar , . . 3 358 412 17 848 647 28 329 000 236 506 — 49 772 565 
Investeringen - 41071 522 - - 5768817 46840339 
Overdracht . . . . . . . , ,^ . . — -58920 169 58920 169 _ _ __ 
Afschrijvlngen - _ 3533000 14000 5768 817 9315 817 

Netto boekwaarde op 31.12.1994 . . . , . . 3358412 — 83716 169 222506 — 87297087 

Noot E — Vorderingen op iidstoten en bedrogen verschuldigd ααη iidstoten wegens kapitooiverrekeningen 

Toepassing van de in noot A bedoelde wisseikoersen leidt overeen -
komstig ortikel 7 von de Statuten tot oanpassing van de bedragen 
die de Iidstoten in hun eigen valuta hebben gestört uit hoofde van  
hun deelneming in het kapitaal van de Bank. 

De door de Bank te vorderen bedragen van, of te betolen bedra
gen ααη Iidstoten zijn als volgt: 

Te vorderen von:  
Duitslond . . .  
Nederland . . 

31.12.1994 31.12.1993 

6 616 425 
1 312711 

7 929 136 

Te betolen ααη:  
Duitslond . .  
Nederland 

1 112 583 
664 825 

1 777 408 

Overeenkomstig het besluit van de Rood van Gouverneurs von 
30 december 1977 geschiedt de betoling van deze bedragen jaar-
lijks op 31 Oktober, voor zover het versch il tussen de boek houdkun-
dige omrekeningskoers en de koers die geldt voor de aonpassing 
meer don 1,5% bedroagt. Is dit verschil geringer dan 1,5% • in po-
sitieve of negatieve zin - don blijven de oonpassingsbedragen op 
niet-rentedragende aanpassingsrekeningen. 



Noot F — Vooruitontvangen rentesubsidies 

α) Van de in het kader von hat E MS ontvongen bedrogen is een ge-
deelfe beschikboor gesteld als voorschot op lange termijn. Dit voor-
schot heeft als tegenpost ααη de debetzijde post 10 b: "Vooruitbe-
taalde EMS-rentesubsidies". 
b) De "Vooruitontvangen rentesubsid ies" (post 3b) ααη de credit-
zijde omvatten: 
- de rentesubsidies bij kredieten voor projecten buiten de Gemeen- 
schap op grond van de overeenkomsten en protocollen met de  
ACS-landen en de landen rond de Middellandse Zee, aismede de 
rentesubsidies bij kredieten voor eigen rekening die de Bank in de 
Gemeenschap heeft toegeke nd in het kader van het Europese Mo

nétaire Stel sel overe enkomstig verordening 7 9/1736/EEG van de 
Raad van de Europ ese Gemeenschappen von 3 augustus 1979; 

- de bedragen die zijn ontvangen wegens ren tesubsidies bij kredie
ten die uit de middele n van de EG zijn verstrekt krachtens de beslui-
ten van de Raad van de Europes e Gemeenschappen van 16 Okto 
ber 1978 (78/870/EEG, nieuw communautair lening sinstrument), 
15 maart 1982 (82/1Ó9/EEG) en 19 aprii 1983 (83/200/EEG), 
aismede van verordening 7 9/1736/EEG van de Raad van de Eu
ropese Gemeenschappen van 3 augustus 1979, gewijzigd bij ver
ordening 82/2790/EEG van 18 oktober 1982. 

Noot G — Overige rekeningen 

Overige debiteuren: 

- leningen voor huisvesting en 
overige voorschotten ααη per-
soneel  

- valuta-swapovereenkomsten . 
- overige  

31.12.1994 31.12.1993 

55 119 854 51 244 428 
213711 514 525 544 255 
53 522 176 59 968 713 

322 353 544 636 757 396 

. voor de verrichtingen in het 
kader van de Speciale Sec  
he en diverse hieraan gere-
lateerde bedragen . . . 

- depositorekening^ . . , 

- overige .,. 

255 653 075 

79 832 719 

245 705 820 

232 409 297 

34 504 809 

68 198 013 
581191614 335 112 119 

Overige crediteuren: 
- de rekeningen van de Europese Gemeenschap: 

Overige passiva; 28 884 555 23 485 092 

Noot H — Voorzieningen voor risico's en verplichtingen (pensioenfonds personeel) 

In voorgoonde boekjaren kwomen de kosten von het pensioen
fonds, in termen van lasten, overeen met het werkgeversaandeel 
van 16% van de salarissen. In dit boekjaar worden deze kosten be-
rekend volgens de internationale waarderingsgrondsiagen, "lAS 
19, herziening 1993". De toepassing ervan heeft geen significante  
invioed gehad op het bedrag van de pensioenla sten voor 1994 en 
er is don ook geen wijziging van de cijfers von het vorige boekjaar 
op grond van het nieuwe beginsel vereist. 
De kosten van de ouderdomspensioenen zijn voor het laatst o p 
30 juni 1994 gewoardeerd volgens de geprojecteerde pensioen-
waorderingsmethode, w oorbij gebruik is gemookt van de diensten 
von een erkend actuoris. Onderstaond volgen de belongrijkste hy  
potheses gebruikt in de waordering: 
• een rekenre nte van 7,5% voor de voststelling de octuoriële netto  

contante waarde van de toekomstige uitbetalingen. 

- een gemiddelde pensionerin gsleeftijd van 62 jaar, 
- een gecombineerd gemiddeld effect van de stijging van de kosten  
von het levensonderhoud en von de loopbaanontwikkeling van 
naar schatting 4,5%. 

Uit de evaluotie blijkt dot de ααη de passiefzijde van de balans ge-
boekte voorziening 103% van de toekomstige pensioenbetaling en 
bedraogt en da t deze voorziening ook voldoende is in gevol van 
opheffing van het pensi oenfonds. 
De totale kosten van het pensioenfonds over 1994, met inbegrip  
von de door de Bank gecrediteerde interest, bedragen 32 770 600 
(1993: 30 428 926). Het bedrag von de lasten met betrekking tot  
de ouderdomspensioenen dot in 1994 ten laste van de winst- en  
verliesrekening is gebracht, is 8 351 822 1993: 8 825 506). De  
toename van de voorziening ααη de passie zijde van de balans be-
draagt31 885 952 (1993: 23 918 976). 

Noot I — Vooriiening Algemene Risico's bankbedrijf (VAR) 

Per 31 december 1 993 had de Bank 200 000 000 gereserveerd 
voor de dekking von de risico's op kredieten, vanwege de bijzon-
dere risico's die verbanden zijn met deze voor de Bonk belongrijk 
ste activiteit. 

Voorziening ααη het begin van het 
jaor 
Storting gedurende het jaar . . . 

jaar 

31.12.1994 31.12.1993 

350 000 000 150 000 000 

0 200 000 000 

350 000 000 350 000 000 

Gezien de bijdrage van de drie nieuwe lidstaten ααη de VAR be  
draogt het soldo op 1 jonuari 1995 376 815 105; er is derholve 
geen oonvullende storting voor het jaar 1994 noodzakelijk. Van
wege het algemene karakter van deze voorziening wordt echter  
voorgesteld, zoals in noot M aongegeven, het bedrag te verhogen 
tot 400 miljoen bij de bestemming van de bijdrage van de drie 
nieuwe lidstaten ααη het nog te besteden resultoat. 

JAARVERSLAG 1994 - EIB 



Noot J — Geografische verdeiing van de rentebaten en soortgelijke opbrengsten: (post 1 v on de winst- en verliesrekening) 

31.12.1 1994 31.12.1993 Overige londen 280 542 739 273 184 732 

Duitslond 605 105 860 545 879 329 
Fronkrijk . .. . ... . . 999 240 900 972 824 177 7 334 488 773 7 347 615 610 

Itolië . i   2 062 142 207 2 277 122 820 Niet-geonolyseerde boten (') 432 070 208 567 433 273 

Verenigd Koninkrijk . . . . 869 520 118 848 111 755 7 766 558 981 7 915 048 883 

Sponje . = . . . }4 If.,, 1 084 475 203 1 030 378 754 
België . . .... . . . 97180 376 80 238 984 
Nederlond f 118 453 542 99 961 213 (') Niet-geonolyseerde boten: 
Denemorken . . . f . . . 335 176 336 356 693 695 rente en provisies op beleggin
Griekenlond (s·*. Î i.. 209 455 283 200 793 609 gen  432 070 208 519 067 551 
Portugol . . . . . .: . . . 439 514 696 423 205 951 overige boten uit de effecten-
lerlond :, ,. ; L.',.· ,ji··. .,: „., 224 494 616 228 272 020 portefeuille . . . ... .1 . — 48 365 722 
Luxemburg ......... 9 186 897 10 948 571 432 070 208 567 433 273 

7 053 946 034 7 074 430 878 

Noot Κ — Geografische verdeiing van provisies ι en soortgelijke opbrengsten: [post 3 von de winst- en verliestekeningj 

31.12.1994 31.12.1993 Portugal . . . . . . . . . 17 634 22 540 

Duitslond 51 495 
lerlond . .... , ; . . , . 225 698 258 800 

Fronkrijk . 562 175 734 096 2 173 756 2 994 240 
Itolië . . 653 860 1 015917 
Verenigd Koninkrfjk .... 238 299 264 704 
Sponje . . . ^ . V . . . 40 610 65 173 
België .... 
Nederlond . = 

17 
2 

206 
846 

24 590 
2 966 

Communoutoire instellingen 16191000 12 186 926 
Denemorken . . . . . . 247 351 345 940 18 364 756 15 181 166 
Griekerlcnd . . ii,f 168 077 208 019 

Noot L — Algemene beheerskosten 

Personeelskosten 
Solarissen en emolume nten 
Sociale losten .... 
Overige personeelskosten 

31.12.1994 

78 934 295 
19 656 466 
9 563 445 

108 154 206 

31.12.1993 

72616218 
16 982 579 
8 512 569 

98 111 366 

Algemene kosten en administra-
tieve losten ....... 23 753 717 

131 907 923 

21 585 737 

119 697 103 

Op 31 december 1 994 wos het oontol medewerkers von de Bonk 
859 (810 op 31 december 1 993). 

Noot M — Reserves en bestemming van het bedrijfsresultaat 

De Rood von Gouverneurs heeft op 6 juni 199 4 besloten het ne tto-
resultoot, no storting in de Voorziening Algemene Risico 's bonkbe-

drijf von 200 miljoen ecu, te weten 1 1 27 219 531, toe te voegen 
oon de oonvullende reserve. 

Overzicht van de mutaties in de reserves in 1994: 

Reservefonds . . . 
Aonvullende reserve 

Stand 
per 

31.12.1993 

5 760000 000 
1 928 007 148 

7 688 007 148 

Bestemming 
soldo winst-

en verlies-rekening 
over 1993 

+ 1 127219531 

+ 1 12721953 1 

Stand 
per 

31.12.1994 

5 760 000 000 
3 055 226 679 

8 815 226 679 

Op voorstel von de Directie beveel t de Rood von Bewind de Rood 
von Gouverneurs oon, von het bedro g von 74 292 465 von de  
post "no g te bestemmen b ijdroge oon het resultoot" (drie nieuwe 
lidstoten), 23 184 895 te störten in de voorziening algemene 

risico's bonkbedrijf en het soldo von 51 107 570, vermeerderd 
met het resul toot von het boekjoor, te weten 969 690 917, toe te  
voegen oon de oonvullende reserve, derholve 1 0 20 798 487 in 
totool. 
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Noot Ν — Aandelen en andere niet-vastrentende woordepapieren en deelnemingen 

Aandelen en andere niet-vastrentende effecten 
Deze post ten bedrage von 72 000 000 betraft de eerste vier van 
de vlj gelijke jcorlijkse termiine n (90 000 000 in totaal), die de 
Bank op fiaar inschrijving (300 000 000) in het kapitaai van de Eu -
ropese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling dient te störten. 

Deelnemingen 
Deze post ten bedrage van 40 000 000 betreft de eerste van de 
vier gelijke jaarlijkse termijnen (160 000 000 in totaal), die de 
Bank op haar inschrijving (800 000 000) in het kapitaai van het in 

Luxemburg gevestigde Eu ropees Investeringsfonds dient te störten. 

Voor het jaar 1994 heeft de Bank beslot en de rekeningen van het 
EIF niet te consolideren. Dientengevolge za! in dit verslag geen 
aanvullende informatie worden verstr ekt, oongezien dit van weinig 
of geen belang is om een getrouw beeld te geven van de resultaten 
zoals beoogd in de Richtlijn van de Raad van 8 december 1986  
betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 
van banken en andere financiële instellingen. 

Noot Ο — Schulden ααη kredietinstellingen (op termijn of met opzegging) 

31.12.1994 31.12.1993 

De verdeling naar looptijd is als volgt: 
- niet meer ααη drie maanden . . . 23 639 951 29 720 178 

Moot Ρ — Totoolbedrog von de posten ααη debet- en creditzijde, luidende in vreemde valuta's, omgerekend in ecu 

Activa Passiva 

31.12.1994 

87 182 204 572 

31.12.1993 

80 584 935 556 

31.12.1994 

77 900 566 210 

31.12.1993 

72 043 795 138 

Noot Q — Speciale deposito' s voor middelenopnomen 
Hieronder zi jn opgenomen de vervallen coupons en obligaties die 
nog niet ter incasso zijn aangeboden. 

Noot R — Het risico in verband met swapovereenkomsten is  
berekend in overeenstemming met richtlijn 89/647/EEG van de 
Raad van 18 december 1989 inzake de solvabiliteitsratio van 
kredietinstellingen. 

Noot S — ©verzieht van de termijntransacties die nog niet zijn afgewikkeld op 31 december 1994 

Het bedrag van 370 835 341 omvot de verkopen von de Bank op 
de Matif (1 950 verkoopcontracten voor de FRF) en op de LIFFE 
(970 verkoopcontracten voor de DEM en 1 500 voor de GBP ) met 

als doelstelling de indekking tegen renteschommelingen van haar in 
FRF, DEM en GBP luidende effectenportefeuille. 

Noot Τ — Résultant van financiële transacties 

Deze post omvot voornamelijk de waardecorrectie naar aanleiding 
van de portefeuillewaardering op 31 december 1994, nomelijk 
239 658 629. Als gevolg von de omzetting von de effecten
portefeuille in een beleggingsportefeuille per 1 jonuori 1995, en 
derholve von de w ijziging von de woarderingsregels, zal het niet-

gerealiseerde woardeverlies geleidelijk worden ingelopen door op 
jaarlijkse basis het verschil tus sen de op 31 december 1994 vast-
gestelde waorde en de uiteindelijke aflossingswaarde in de winst-
en verliesrekening te omort iseren. 

Noot U — Gebeurtenissen na de balansdatum 

Ten behoeve van een duidelijk beheer van haar liquide middelen 
en ter versterkin g van haar solvabiliteit heef t de Bank besloten een 
beleggingsportefeuille te creëren. 

Deze portefeuille is op 1 januori 1995 ingevoerd door overdrocht, 
tegen hun intrinsieke waorde, van de vastrentende woordepapieren  
die op 31 december 1994 in het bezit waren van de Bank. 

De beleggingsportefeuille zal worden gewaordeerd tegen de 

overdrochts- of, voor toevoegingen, de aanschaffingskosten; het is  
de bedoeling dat deze effecten tot ααη hun uiteindelijke vervalda-
tum in portefeuille worden gehouden. 
Met ingang von 1 jonuori 1995 zullen schatkistbiljetten en andere  
effecten die voor herfinanciering b ij centrale banken kunnen wor 
den aangeboden, obligaties en andere vastrentende woordepapie 
ren verschillend worden gewaordeerd al naar gelang het goat om 
beleggings-, dekkings- of hondelspopier. 
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VERKLARING \^N DE EXTERNE ACCOUNÌÀNT 

De president van de  
Europese Investeringsbonk 
Luxemburg 

Wij hebben de biigoande, hieronder genoemde jcarstukken 
von de Europese Investeringsbonk gecontroleerd. Deze jacr-
stukken vollen onder de verontwoordeliikheid von het be-
stuur von de Europese Investeringsbcnk. Het behoort tot 
onze verontwoordeliikheid hierover op grond von de door 
ons verrichte contrôle een oordeel uit te spreken. 

De contrôle is door ons verricht in overeenstemming met de  
internationale normen inzake de contrôle van jaarrekenin- 
gen. Velgens die normen dienen wij de contrôle zodanig op 
te zetten en uit te voeren, dot er met redelijke zekerheid kan 
worden vastgesteld of de joorstukken wezenlijk onjuiste op-
gaven bevotten. De contrôle omvat het onderzoeken, op ba 
sis van steekproeven, van de bewijsstukken dienende ter sta 
ving van de bedragen en van de vermeldingen in de 
jaarrekening. Tevens houdt de contrôle in, het beoordelen 
van de door het bestuur gehanteerde grondslagen van ad-
ministratieve verantwoording en verslaglegging en van door  
het bestuur gemaakte belangrijke schattingen, alsmede het 
beoordelen van de algehele opstelling van de jaarstukken. 
Wij zijn van mening dat onze contrôle een redelijke grond-
slag vormt voor ons oordeel. 

Wij zijn van oordeel dat de jaarstukken een getrouw en dui-

Luxemburg lOfebruari 1995 

delijk beeld geven van de grootte van het vermögen van de 
Europese investeringsbank op 31 decomber 1994 en van  
het resultaat en de kasstromen over het boekjaar 1994, in 
overeenstemming met de terzake gangbare internationale 
normen en met de grondslagen van de Richtlijn van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen inzake jaarreke-
ningen en geconsolideerde jaarrekeningen van banken en  
overige financieringsinstellingen. 

De door ons gecontroleerde jaarstukken omvatten: 

Balans 

Opgave van de Speciale Sectio 

Winst- en verliesrekening 

Overzicht van de kasstromen 

Beknopt overzicht van leningen en garanties 

Beknopt overzicht van in schuldbewijzen belichaamde schul
den 

Overzicht van de kapitaalrekening 

Toelichting op de jaarstukken. 

Price Waterhouse 
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COMITÉ TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING 

Het Comité ter contrôle von de boekhouding bestoot uit drie leden, die voor de duur van drie jacr door de Rood von Gou
verneurs von de Bank zijn benoemd. leder jaar wordt het mandaat van één lid van het Comité vernieuwd of vvordt een lid  
vervongen. Het lid wiens mandaat in de loop von het boekjaar eindigt, is in dot jaar voorzitter. Het Comité verzekert zieh  
ervan dot de activiteiten von de Bank plaatsvinden met inachtneming von de door de Statuten voorgeschreven procedures en 
bevestigt dot de bolans en de financiële overzichten exact de situatie van de Bank weergeven, zowel wat de activa als wat de 
passiva betreft. 

Teneinde zieh van deze took te kunnen kwijten baseert het Comité ter contrôle van de boekhouding zieh op de werkzaamhe-
den van de interne controledienst van de Bank en op die van een internationaal bureau van externe accountants, alsmede op 
de controleactiviteiten van de verschillende diensten van de Bank. 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding brengt verslag uit ααη de Road von Gouverneurs die, olvorens het joarverslag en 
de joorrekeningen goed te keuren, de volgende verkloring heeft gehoord : 

Verklaring van het Comité ter contrôle von de boekhouding 

Het Comité dot krochtens artikel 14 von de Statuten en artikel 25 van het règlement van orde von de Europese Investerings-
bank de regelmotigheid van de verrichtingen en van de boeken van de Bank controleert. 

— na inzage van aile boeken en bescheiden woorvan het Comité het voor de uitoefening van zijn mandaat nodig oordeelde 

om kennis te nemen, 

— no kennisneming van het rapport van Price Waterhouse d.d. 10 februari 1995, 

gezien het joarverslag over 1994, de bolans en de rekeningen van de Speciale Sectie per 31 december 1994, alsmede de 
v^inst- en verliesrekening over het op die datum afgesloten boekjaar, zoals die door de Road van Bewind in zijn vergadering 
van 4 aprii 1995 zijn vastgesteld. 

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

verklaort bij deze: 

dot de verrichtingen von de Bank gedurende het boekjaar 1994 hebben plaatsgevonden met inachtneming van de voorschrif-

ten van de Statuten en het règlement van orde, 

dot de bolans, de winst- en verliesrekening en de rekeningen van de Speciale Sectie in overeenstemming zijn met de boek
houding en dat deze, zovrel wat de activa ois de passiva betreft, een juist beeld geven van de financiële toestand van de 

Bank. 

Luxemburg, 16 mei 1995  

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

A. HANSEN C. DE VICENTE MARTÎN M.J. SOMERS 
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SITUATIE OP 1 JANUARI 1995 
In ecu, zie de toellchting bij de jaarrekening (biz. 87) 

ACTIVA 01.01.1995 

1. Kos, tegoedeti bij centrale bonken en postche que- en 
girodiensten 37 497 709 

2. Overheidspapier en ander papier dat bij centrale ban-
ken ter herfinanciering kan v/orden aangeboden . . 1 038 722 088 

3. Vorderingen op kredietinstellingen 
a) onmiddellljk opeisbaar . , 72 846 206 
b) overige vorderingen 4668 108879 
c) kredieten: totaoi verstrekt , . . . . 38 491 533 270 

of; nog niet uitbetaoid . . 5 433 688 101 
33 057 845 169 

37 798 800 254 

4. Vorderingen op dienten 
kredieten: totool verstrekt . . . . .i. . . . . , . 67 523 772 600 

of: nog niet uitbetoaid . ^ J S . 0. .> . - . 9 577 948 246 
' 57 945 824 354 

5. Obligoties en andere vostrentende woordepopieren 
o) von publiekrechtelijke emittenten 1 577 826 247 
b) von andere emittenten 429 564 006 

2 007 390 253 

6. Aondelen en andere niet-vostrentende woordepapie-
ren 72 000 000 

7. Deelnemingen 40 000 000 

8. Immateriële activa 
Nog niet afgeschreven emissiekosten en aftossrngs-
premies 392 966 694 

9. Moteriële activa . . . . ,ψ •.•••,,ν 87297087 

10. Overige activa 
α) vorderingen op lidstoten wegens kopitool-

verrekeningen 0 
b) te ontvongen voor reserves en voorzieningen . . . 776 482 489 
c) vooruitbetoalde EMS-rentesubsidies 66 669 022 
d) overige vorderingen . 322 353 544 

~ 1 165 505 055 

11. Geplaatst,opgevraagd doch niet gestört kapitaal . . 731 046 885 

12. Overlopende posten 2543662 198 

, ρ :.,, 103 860 712^ 

31.ì2.im 

37 497 709 

1 038 722 088 

38 491 533 270 
5 433Ó88 101 

Ο 
'· 0 
66 669 022 
322 353 544 

72 846 206 
4 668 108 879 

33 057 845 169 
37 798 800 254 

67 523 772 600 
9 577 948 246 

1 577 826 247 
429 564 006 

57 945 824 354 

•72 000 000 

40 000 000 

392 966 694 

87 297 087 

389 022 566 

400 000 000 

2 543 662 198 
102 753 183 203 
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PASSIVA 

1. Schulden ααη kredietìnsteilingen 
α) direct opeisbaar · ;,· , · ·:/· , > · 44 056 561 
b) op termijn of met opzegging . . .. i. / . Ι Γ '.' V 23 639 951 

2. In schuldbewijzen belichaamde schulden 
α) lopende obligotieleningen . . . . . <·'; 79 77Ö795 645 
b) overlge ;. , 4. , Λ : ,4, .4,.. > 3 902 329 561 

3. Overige schulden 
α) verschuldigd ααη lidstoten wegens kopitoal· . 

verrekeningen 1 777 408 
b) vooruitontvongen rentesubsidies . Τ':'.. 292 088 377 
c) overige crediteuren . . . . ....... 581191614 
d) overige 28 884 555 

4. Overlopende posten . . .. ^ ..     

5. Voorzleningen voor risico's en verplichtingen 
pensioenfonds personeel : 

6. Voorziening Algemene Risico's bonkbedrijf . ; ; . 

7. Kopitoal 
geplootst . ""62Ό13000 000 
of: niet opgevroogd ρ 57 361 014 839 

8. Reserves 
α) reservefondîi . 6 201 300 000 
bj oonvullende reserve ;; 3 289 301 598 

9. Nog te bestemmen bijdroge oon het resultoot . 

10. Nettoresultoot . . . . . _ - · 

01.01.1995 3I.12.Ì994 

67 696 512 

83 673 125 206 

44 056 561 
23 639 951 

79 770 795 645 
3902 329 561 

1 777 408 
292 088 377 
581 191 614 
28 884 555 

903 941 954 

3 414 234 869 

238 328 790 

376 815 105 

4 651 985 161 

9490601 598 

74 292 465 

969 690 917 
103 860 712 577 

57 600 000 000 
- 53 279 061 724 

5 760 000 000 
3 055 226 679 

67 696 512 

83 673 125 206 

903 941 954 

3 414 234 869 

238 328 790 

350 000 000 

4 320 938 276 

8 815 226 679 

0 

969 690 917 
102 753 183 203 

POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING: 
01.01.1995 31.12.94 

Goronties 
- met betrekking tot door derdën verstrekte kredîeten . . . . 360 738 017 
- met betrekking tot porticipoties von derden in de kredietverle-

ning door de Bank 71 386 579 

Speciole deposito's voor middelenopnomen 
Swopovereenkomsten 
-voluto 400300 000 
• rerrte , . . , 102 500 000 

432 124 596 

5 605 496 680 

502 800 000 

360 738 017 

71 386 579 

400 300 000 
102 500 000 

432 124 596 

5 605 496 680 

502 800 000 

Effectenportefeuîlle 
- aankoopverplichtingen ., . . 
- verkoopverpiichtingen . . ' . 370 835 341 370 835 341 
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Bijiage bij balans per 1 januari 1995 

Met ingang van 1 januari 1995 Is het gepla atst kapitaal van de Bank verhoogd van 57 600 000 000 ecu fot 62 013 000 000 ecu als ge-
volg van de bijdrage van de drie nieuwe lidstaten: het Koninkriik Zweden, de Republiek Oostenrijk en de Republiek Finland. 
Door hun toetreding zullen zi j een be drag van 300 401 052 ecu störten, overeenkomend met hun dee! van het gestört kapitaal van de lid
staten per 1 januari 1 995, en we! in vijf geiijke termijnen van 6 0 080 210,40 vanaf 30 aprii 1995 tot en met 30 aprii 1997. 
Voor het gedeelte dat nog moet worden gestört vanwege de kapitoolsverhoging woortoe op 11 juni 199 0 is besloten, zullen de drie nieuwe 
lidstaten naar evenredigheid en volgens het bij genoemde kapitaalsverhoging vastg estelde tijdschema deelnemen. De vijftien lidstaten störten  
het bedrag van 430 645 833 ecu in acht geiijke termijnen van 53 830 729,13, telkens op 30 aprii en 3 1 oktober van 1995 tot en met 
1998. 
De nieuwe lidstaten störten eveneens een bijdrage in de reserve, de aanvullende reserve en de voorzieningen die ααη reserves worden ge-
lijkgesteld; tevens betalen zij hun deel van de nog te bestemmen bedragen voor de reserves en voorzienin gen uit het saldo van de winst- en 
verliesrekening zoals in de balans per 31 december 1994 is aangegeven. Genoemde bijdragen, uitgedrukt in een percen tage van boveng e-
melde posten, komen overeen met 3,51736111% voor het Koninkrijk Zweden, 2,63194444% voor de Republiek Oostenrijk en 
1,51215278% voor de Republiek Finland. Omdat de bijdrage van deze landen in de reserves en voorzieningen nog niet definitief is vast-
gesteld, is de financiële positie van de Bank op 1 januari 1995 ook slech ts voorlopig. De kapitaalrekening wordt hieronder weergegeven. 

OVERZICHT VAN DE KAPITAALREKENING PER 1 JANUARI 1995 
In ecu 

.«»ίίΐΙιΐΒΙίΐΙ 

Gestort kopitool 

Geplaatst 
kapitaal 

Niet opgevraagd 
kapitaal 

gestört op 
1.1.1995 

te störten 

Lidstaten 
Geplaatst 
kapitaal 

Niet opgevraagd 
kapitaal 

gestört op 
1.1.1995 In 1995 In 1996 In 1997 In 1998 totaal 

Duitsland 11 017 450 000 10 189 970 950 750 968 980 19 127517 19 127517 19127518 19 127518 827 479 050 
Frankrijk 11 017450 000 10 189 970 950 750 968 980 19 127517 19 127517 19 127518 19 127518 827 479 050 
Italiê 11 017 450 000 10189 970 950 750 968 980 19 127517 19 127517 19 127518 19 127518 827 479 050 
Verenigd Koninkrijk 11 017 450 000 10 189 970 950 750 968 980 19 127517 19 127517 19 127518 19 127518 827 479 050 
Spanje 4 049 856 000 3 747 237310 274 494 690 7 031 000 7 031 000 7 031 000 7 031 000 302 618 690 
België 3 053 960 000 2 825 758 011 206 993 934 5 302 014 5 302 014 5 302 013 5 302 014 228 201 989 
Nederland 3 053 960 000 2 825 758 Ol 1 206 993 934 5 302 014 5 302 014 5 302 013 5 302 014 228 201 989 
Zweden 2 026 000 000 1 8 74 016 998 — 58 682 784 58 682 784 31 100 073 3517361 151 983 002 
Denemarken 1 546 308 000 1 430 762 746 104 807 004 2 684 563 2 684 563 2 684 562 2 684 562 115 545 254 
Oostenrijk 1 516 000 000 1 402 275 305 — 43 910 711 43910711 23 271 328 2 631 945 113 724 695 
Finland 871 000 000 805 660 812 — 25 228 383 25 228 383 13 370 269 1 512 153 65 339 188 
Griekenland 828 380 000 766 479 995 56 147 366 1 438 160 1 438 160 1 438 160 1 438 159 61 900 005 
Portugal 533 844 000 493 953 399 36 183 351 926 813 926 813 926 812 926 812 39 890 601 
lerland 386 576 000 357 689 755 26 201 690 671 139 671 139 671 139 671 138 28 886 245 
Luxemburg 77 316 000 71 538 697 5 240 387 134 229 134 229 134 229 134 229 5 ÌÌÌ 303 

62 013 000 000 57 361 014 839 3920938 276 227 821 878 227 821 878 167 741 670 107 661 459 4 651 985 161 
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DE ECONOMISCHE CONTEXT 

1994; ECONOMISCH HERSTEL 

De foename van de economische activi-
feit die al in 1993 voelbaar was Ibijna 
2%) heeft zieh in / 994 versneld door-
gezef in een sfijging van bijna 3%. 

in de vijftien iidstaten van de Europese 
Unie werd het einde van de recessie 

gemarkeerd door een krachtiger herstei 
dan verwacht (2,6% na -0,4% in  
1993). idet herstei heeh zieh ook voor-
gedaan in Midden- en Oost-Europa, zij 
het in een voor ieder land verschiiiend 
tempo. 

Terwiji Japon siechts aarzeiend uit de 
recessie kwam (0,7% tegenover 0, i% 

in 1993), raakte de economie in de 
Verenigde Staten in een versneiiing 
(3,9% tegenover 3,2% in 1993). De 
ontwikkeiingsianden hebben op onge-
iijke wijze aan het herstei deei gehad. 

in deze context heeft het wereid-
handeisverkeer een snelle groei ge 
hend. 

In de Iidstaten von de Europese Unie 
wordt de conjuncturele opieving geken-
merkt door een dynamische uitvoer, 
meer investe ringen en een g rotere con-
sumptie. Toch blijft de werkioosheid, 
die in het eerste hclfjoor niet verder is  
gestegen, grote zorgen boren. De prijs-
stijging, die minder fors was don in 
1993, bleef op ongeveer 3% steken, 
een von de loogste inflotiecijfers in de 
geschiedenis von de Gemeenschop. 
De begrotingstekorten zijn enigszins te-
ruggedrongen. De rentetcrieven op 
longe termijn zijn echter sterk gestegen 
en d e finonciële morkten zijn het hele 
joor door instobiel geweest. 

Er heeft in olle londen een opieving von 
de economische octiviteit plootsgevon-

BBP, in flotie, kopitcolinvesteringen 
en werkgelegenheid 

(jaariijkse ontwikkeling) 

den, ook in de nieuwe lidstoten, ol wos 
zij minder duidelijk in Portugal en Grie-
kenlond. 

Het herstei zette in b ij de uitvoer en d e 
oonvulling von de voorroden, en heeft 
zieh vervolgens uitgebreid tot de inves
teringen en in meer of mindere mote tot  
de porticuliere consumptie. 

No de Sterke ochteruitgong in 1993  
(-5,7%), tekende zieh vonof het begin  
von het joor een opieving von de aige-
mene kapitaaiinvesteringen of, wot uit-  
eindelijk heeft geleid tot een gemid-
delde toenome von 2,6%. 

In 1994 zou het oondeei von de 
kopitoolinvesteringen in het BBP niett e-
min nouwelijks 19% kunnen zijn, zoois 
in 1993, tegenover ongeveer 20% in 
de voorgoonde tien joren, wot ook ol 
betrekkelijk gering is. 

De investeringen in outilloges, die in 
1993 zeer sterk woren teruggelopen 
(-9,6%) no de ol gevoelige ochteruit-

85 86 87 

Kapitoal-
invesleringen 

• Inflofte 

89 90 9Ì 92 93 94 

— BBP 

Werkgeiegenheid 

( ì ) Bron voor de in dit hoofdstuk opgen omen maao-
econom/5cf)e cijfers is de Europese Commissie (eco-
nomische budgetten 1 994-1996. gepubliceerd eind 
ì 994). De cijfe rs trebben nog een voorlopig karak -
ter. De groeidjfers zijn uitgedruki in volumeprocenlen. 
De inflalie wordt gemeien aan de fìond van de index-
cijlers voor bel particulière consumptieprijspeil. De 
gegevens hebbe n betrek king op de vijftien lidstoten;  
in de gegevens over Duit siand zijn sederi ì 992 die 
van de nieuwe deelstaten verwerkt en sinds 1991 de 
gegevens met betrekking tot de hand eisbalans. 

gong in 1991 en 1992, zijn over het 
olgemeen met bijno 2,8% toegeno-
men, ol zijn de verschilien per lond 
zeer sterk. 

In België, Nederlond, Sponje en Portu-
gol bleven dergeli jke investeringen do-
len ten opzichte von 1993, hoewel dui
delijk minder snel. 

In de overige londen zijn zij echter ge
stegen, en zelfs zeer sterk in lerlond, 
Denemorken, de oostelijke deelstoten  
von Duitsiond en in de nieuwe lidsto-
ten. 

De bouwnijverheid heeft ook een opie
ving gekend, voorol in Denemorken, 
lerlond, Duitsiond en Groot-Brittonnië. 

BBP/BNP, internationale vergelijking 

(jaariijkse ontwikkeling) 

CESO 
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In 1994 vond eveneens een licht ber 
ste! van de consumptie van de gezins-
huishoudingen pleats, onder meer van-
wege een deling van de speerrente. 
De voortdurende echteruitgeng van de  
werkgelegenheid (-0,6%) en de toe-
name van bet cantal werklozen det 
tbens 10,9% van de beroepsbevolking 
treft, bebben echter zweer op bet 
consumptieniveou gedrukt. 

De deflette beeft doorgezet met een 
metiging van de Ionen en selerissen en  
een stijging van de erbeidsproduktivi-
teit. De stegnetie van de binnenlendse 
vreeg, de feilere internationale concur-
rentie en de verzwekking van de dol
lar, die gedeeltelijk de prijsstijging van 
andere basispradukten dan aardolie 
beeft gecompenseerd, bebben de prijs-
ontwikkeling getemperd. De gemid-
delde prijsstijging in de Unie van onge-
veer 3,1% (tegenover 4,0% in 1993) 
ging gepaard met een aanzienlijke 
convergentie van de nationale inflatie-
cijfers. 

De conjuncturele groei beeft een gunstig  
effect gebad op de overheidsfinanciën.  
De begrotingstekorten zijn enigszins of-
genomen, gemiddeld 5,7% von bet com 
munautaire BBP (tegenover 6,2% in 
1993). 

Dankzij de dynamiek van de uitvoer is 
bet saldo op de bandelsbalans verbe-
terd (1,5% von bet BBP te genover 1% 
in 1993) en is bet soldo von de lo-
pende rekening positief (0,3% von bet 
BBP tegenover-0,1 % in 1993). 

In de nieuwe lidstaten is bet berstel von  
de economie sterker geweest don in de  
overige lidstaten dankzij duidelijk meer 
investeringen. 

In Oostenrijk steunt de sterke opleving 
op een grote binnenlandse vraag van-
wege de toename van de investeringen 
en een ruimere staatsbegroting. 

Zweden komt uit de zwaarste recessie 
die bet land sedert de jaren dertig beeft 

gekend en zou een vrij sterk expansie-
tempo bebben, gesteund op een leven-
dige buitenlondse vroog en een zeer 
sterk berstel von de investeringen in ou 
tillages (20,3%). 

Να vier moeilijke jaren, waarin bet BBP  
met 13% is gedaald en de werkloos- 
beid bet niveau van 19% van de be 
roepsbevolking beeft bereikt, kent de  
Finse economie thons een duidelijk ber
stel door een toename van de uitvoer 
en een stijgende tendens van de bin
nenlandse vraag in tegenstelling tot  
voorgoonde jaren. 

De onfwikkeiingslonden volgen zeer ver-
scbillende tendenzen. In de "emerging  
markets" in Azië is de groei zeer sterk 
gebleven, gemiddeld zo'n 8%. In 
Afrika is de economiscbe groei van 
meer dan 3% voor bet eerst sedert ja
ren sterker dan de bevolkingstoename. 
In bet Middellandse-Zeegebied en in 
Latijns-Amerika is de economiscbe acti-
viteit echter enigszins gestogneerd. 

BBP  
1992-1994 

(groeipercentage] 

Hondelsbolans fob/fob:  
internationale vergelijking 

(in % van het B BP) 

BE DK DE GR ES FR IE IT LU NI AT PT FI SE GB UE  

J 1992 gì 1993 • 1994 

Lopende rekening 
1992-1994 

(in % van het BBP) 

•2 - r 
89 90 91 92 93 94 

' EU — USA 

BE DK DE GR E S FR IE IT NL AT PT Fl SE GB EU 

J 1992 g 1993 ig 1994 
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KREDIETVERLENING IN DE EUROPESE UNIE IN 1994 (^) 

Het totaalbedrag van de kredieten en garanties voor investerlngen in de Europese Unie bedraagt 17 682 miljoen ecu. Met betreft in alle gevallen flnon-
cieringen uit eigen middelen die onder de verantwoordeiijkheid vallen van de Bank en als zodanig in haar balans worden opgenomen. 

De Bank werkt nauw samen met steeds meer financiële instellingen en Handelsbanken. Zij sluit met hen g lobale-leningovereenkomsten af. Zij verstrekt 
eveneens afzonderlijke kredieten via bemiddelende instituten en banken wier namen bovenaan bij iedere lidstaat worden vermeld. 

De communautaire doelstellingen waaraan de afzonderlijke kredieten beantwoorden, worden in de marge aangegeven. Indien niet specifiek aangeduid, 
zijn de globale kredieten van multisectorale aard en kunnen zij meerdere doelstellingen tegelijk dienen (zie kader op biz. 24}. 

De aanduidingen van de verschillende doelstellingen zijn als voigt; 

• regionale ontwikkeling 
• concurrentievermogen en integratie op Europees niveau van het bedrijtsieven 
• communautaire infrastructuren 
• energiedoelstellingen 
M milieubescherming en stadsvernieuwing 

De aanvullende kredieten die zijn verstrekt uit de tijdelijke leningfaciliteit van Edinburgh, worden aangeduid met (ED). 

BELGIE 
24 342,8 miljoen Belgische franken 

Afzonderlijke kredieten 

Bemiddelende instellingen; 
Générale de Banque S.A., Volvo Group Finance 
Europe S.A., Stod Antwerpen 

Bouw von twee aordgosgestookte 
stegcentrales i n Drogenbos 
(Brussels gewest) en Seroing 
(bij Luik) 
Troctebel Centre de Coordination S.A. 

Uitbreiding von de rioolstelsels en 
woterzuiveringsinstalloties 
Aquafin NV 

Bouw von een tweede verbrondingsoven voor 
industrieel afval in het hovengebied von Antwerpen  
Indover-lndustriële Afvalverwerking NV 

Bouw von een terminal in de haven von Antwerpen  
Havenbedrijf Antwerpen 

Bouw van een spuitatelier in een autofabriek in Gent  
Volvo Cars Europe Industry NV 

Globale kredieten 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang 

Kredietbonk NV 

Société Nationale de Crédit à l'Industrie 

Banque Bruxelles Lambert S.A. 

Crédit Général S.A. de Banque 

Cera Hoofdkantoor C.V. 

ecu 

615^ 

(388,2) 

142,3 • « 

113,9 Λ  
(ED) 38,0 < 

18,0^ 

12,7· 
(ED) 12,7· 

50,6 

(227,1) 

75.4 

50,6 

50.5 

25,3 

25,1 

(') De geo pende kredieten luiden in het algemeen in de tegenwaarde 
van de nationale valuta 

miijoenen 

DENEMARKEN 
6 408,0 miljoen Deense kronen 849,7 

Afzonderlijke kredieten (776,2) 

Bemiddelende instellingen: 
KommuneKredit K0benhavn, Kongeriget Danmark, 
KTAS Finans A/S 

Aonleg van een gelijkstroom-hoogspanningskabel 
tussen Denemarken en Noorwegen 
Statnett SF 5,5 • 

Uitbreiding en modernisering van het regionale 
aardgastransportnet en van het lokale aardgas- 
distrìbutienet in het midden en noorden van Jutland 25,1 • • 
Naturgas Midt/Nord l/S (£D) 12,3 • • 

Bouw von ofvolwaterzuiveringssystemen in Grindsted  
en omgeving 
Grindsted Kommune 9,3 

Elektrificotie en modernisering van verscheidene 
delen van de spoorlijn Odense-Padborg en aankoop 
van elektrische treinstellen voor stods- en regionale 
verbindingen 141,9 · ·* 
Danske Statsbaner - DSB (ED) 39,8 · •« 

Delen van autosnelwegen - Arhus-Alborg, 
Vejie-Horsens (Noord-Jutland) en Ringsted-Skovse 
(Sjaelland) die Kopenhagen met de Grote Belt 
verbinden 
Kongeriget Danmark (ED) 65,1 • · 

Aonleg van drie delen van autosnelwegen: 
Borup-Herslev, Kolding-Esbjerg, Syvsten-Frederikshavn 
Jutland) 56,4 · 
Kongeriget Danmark (ED) 28,1 · 

tHongbrug voor het snelverkeer in het oostelijk deel 
von de vaste verbinding over de Grote Belt 240,4 • · 
A/S Storebasltsforbindelsen (ED) 102,3 • · 

Versterking van het digitale telefoonnet (optische  
vezel) in Sjaelland en Bornholm 
Teledanmark A/S 50,0 • · 

Globale leningen (73,5) 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang 
Finance for Danish Industry International S.A. 73,5 
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miijoenen 
ecu 

DUITSLAND 

4 636,7 miljoen Duitse marken 2 407,9 

Afzonderlijke leningen (1 608,Oj 

Bemiddelende instellingen: 
Deutsche Bank AG, Landesbank Berlin Girozentrale, 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale, 
Commerzbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale, Bayerische Landesanstalt für 
Aufbaufinanzierung, Bayerische Landesbank 
Girozentrale, Pirelli SpA, ENSO (Deutschlandj |: 
Verwaltungs-GmbH, 1KB Deutsche Indus triebank AG, 
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, 
Hamburgische Landesbank Girozentrale. 

Stegcentrale in Leuna 
STEAG Energieanlagen Sachsen-Anhalt GmbH 10,3 ••·* 

Hoogspanningskabel tussen Zwede n en Duitsland 
Baltic Cable AB 25,0 • • 

Omschakeling van het stadsgasnet op aardgas in de 
oosteiijke regie's 36,2 • • 
Verbundnetz Gas AG (ED) 77,5 • • 

Conversion du réseau de gaz de ville pour Ια  
distribution de gaz naturel et extension du réseau de 
distribution 
Gasversorgung Ost GmbH 

Modernisering en uitbreiding van het 
gasdistributienet in Berlijn 
GASAG Berliner Gaswerke AG 

Riool- en waterzuiveringsstelsels in 

- Herbringhausen 
Wuppertaler Stadtwerke AG 

- de regie's Bitterfeld en Wolfen 
Abwasserzweckverband "Untere Mulde" 

- Bernburg en omiiggende gemeenten 
(Saksen-Anholt) 
Wasserverband "Saaleaue" 

- Lutherstadt W ittenberg (Saksen-Anhalt) 
Lutherstadt W ittenberg 

- de regie's Rudolstadt en Saalfeld (Thüringen) 
Zweckverband Wasserversorgung Landkreise 
Rudolstadt & Saalfeld 

Bouw van een verbrandingsoven voor giftig afval in 
Ebenhausen, ten noorden van München 
Gesellschaft zur Beseitigung von Sondermüll in 
Bayern mbH 

Inrichting van een vuilstortplaats voor commercieel 
en industrieel afval van de stad Bielefeld en het 
district de Herford (Noordrijnland-Westfalen) 
Zweckverband Verbunddeponie 
BielefeldΉerford 

Verlaging van de Rheinuferstrasse, een van de 
hoofdwegen von de stad Düsseldorf voor de bouw 
van een tunnel  
Landeshauptstadt Düsseldorf 

Nieuwe terminal "oosf op de internationale 
luchthaven van Frankfort 
Flughafen Frankfurt Main AG 

41,3 

52,1 

10,3 •* 

]0,6m< 

7,8·-4 

27,6 • •* 
(ED) 36,2 • ̂  

28,6 • 

10,4-« 

25,8-« 

67,2 •« 

25,9. 
(ED) 25,9 I 

mitjoenen 
ecu 

Nieuwe internationale luchthaven in Erding, ten  
noordoosten van München 
Flughafen München GmbH 51,7 · 

Uitbreiding van het telecommunicatienet in de 
aostelijke regie's 
Deutsche Bun despost Telekom 520,7 • · 

Modernisering von de raffinaderij von Gelsenkirchen-
Horst voor de produktie von lichte-oordolieprodukten 
Ruhr Gel GmbH 23,8 • • ·« 

Ontwikkeling, ontwerp en uitvoering van een 
modulaire produktie-eenheid voor pneumatische 
autobanden en installatie ervan in de fabriek van 
Breuberg (Hessen) 
Pirelli Reifenwerke GmbH (Deutschland) 5,2 • 

Bouw van een produktie-eenheid voor motorblokken 
en cilinderkoppen von gegoten aluminium in 
Dillingen (Saarland) 
VAW Alucast GmbH 70,3 • • 

Bouw von een krontenpopierfobriek in Schwedt, ααη  
de Oder (Brandenburg) 
Haindl Papier Schwedt GmbH 20,1 • 

Bouw von een fabriek voar de produktie van 
krantenpapier uit ontinkt kringlooppapier in Eilenburg 
(Saksen) 
Sachsen Papier Eilenburg GmbH & Co. 145,2· 

Afvalwaterverwerkingsinstallaties in een papierfabriek 
in Stockstadt (Beieren) (garantie) 
PWA Graphische Papiere GmbH 25,8 •« 

Bouw von een fabriek voor de produktie van 
kartonnen verpokkingen voor gesteriliseerde vloeibore 
levensmiddelen in Wittenberg (Saksen-Anhalt) 
PKL Verpackungssysteme GmbH 18,1 · 

Bouw von een opslog-, logistiek en  
distributiecentrumn Leipzig (Saksen) 
Grossversandhaus Quelle G. Schickedanz KG . 135,1 · 

Bouw von opslagpioatsen in Haldensleben 
(Saksen-Anhalt) en Ohrdruf (Thüringen) voor een 
postorderbedrijf 
OTTO Versand GmbH & Co. 73,4 · 

Globale leningen (799,9) 

Financiering van investeringen van bescheiden 
omvang 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 414,6 

Westdeutsche La ndesbank Girozentrale 143,0 ! 

Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg 
Girozentrale 65,3 

Landesbank Hessen-Thüringen G irozentrale 50,8 

Norddeutsche Landesbank Girozentrale 32,7 

Deutsche Ausgleichsbank 26,0 

Commerzbank AG 26,0 

Südwestdeutsche Landesbank Girozentale 26,0 

1KB Deutsche In dustriebank AG 15,6 



milioenen 
ecu 

GRIEKENLAND 

154 535 miljoen drachmen 534,7 

Afzonderiijke leningen (478,2| 

Bouw van een kleine woterkrachtcentraie In Pournorl, 
can de rivier de Arakhtos, bij Arto (Epiros) 
DEI - Dimosia Epihirisi llektrismou (Public Power 
Corporation! 10,5 • • 

Omschakeling von een warmtekrachtcentrale tot een 
stegcenfrole in Lavrlon, bij Athene (Attika) 
DEI 20,0 • • 

Riool- en afvalwoterzulveringsstelseis in Herokiion 
(Kreta), Larissa (Thessalië), op Korfoe en Chios; 
verbetering van de drinkwatervoorziening in 
Heraklion 
Helieense Repuhiiek 14,1 • 

Modernisering van de spoorweginfrastructuur op de  
hoofdiijn Athene - Ido meni (noordgrens) 
OSE • Organismos Sidirodromon Eiiados 54,0 • · 

Ombouw tot autosnelweg van diverse delen van de  
verbinding Patras-Athene-Thessalonlkl-Bulgaarse gr ens 
He/feense Republiek 

- V aribobi - Yirkl 

- Elefsina - Korinthe 

10,2·· 

75,0 • · 
(ED) 30,0 • · 

20,5 • · 
(ED) 6,8 • · 

54,9 • < 

17,1 •· 

120,0·· 
(EO) 45,0 · · 

- Katerini - Klidi 

Ingebruiksteliing von mobibfoonnetten; 

- PANAFON (Heilasj S.A. : 

- STET (Heiiasj S.A. 

Uitbreiding en modernisering van het 
telecommunicatienet 
Organismos Tilepikoinonion Eilados 

Globale leningen (56,5) 

Financiering van kleine infrastructuurprojecten op 
grond van hef regionole deel van het Communoutair 
Bestek 
Heiieense Repubiiek 30,0 

Financiering van kleine energieprojecten in het kader 
van de geïntegreerde Mediterrane Programma's -
GMP's 
DEI 9,4 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang 
Banque Nationale de Paris S.A. 17,1 

SPANJE 

477 077,8 miljoen peseta's 

Afzonderlijke leningen 

Bemiddelende instellingen: 

instituto de Crédito Oficiai 

Versterking en modernisering van het 
elektriciteitstransport- en -distributienet; 

- o p hef hele grondgebied 
Red Eiéctrica de Espana S.A. 

Empresa Nacional ididroeiéctrìca dei Ribagorzana 
S.A. 

- Galicië Madrid, Kastilië-La Mancha, Kastilië-Leon 
Union Eiéctrica Penosa S.A. 

- Madrid, Kastilië-Leon, Kastilië-La Mancha, 
Baskenland, Valencia, Murcia 
iberdrola S.A. 

Verbetering van de infrastructuur voor de 
afvolwaterzuivering, draineringen en  
d rin kwatervoorzien i ng : 

- Valencia 
Entidad Publica de Saneamiento de Aguas 
Residuales de Valencia j 

- Estremadura 
Comunidad Autònoma de Extremadura 

Catalonië 
Junta de Saneamiento de Cataiuna 

- Canarische eibnden 
Ministerio de Obras PCiblicas, Transportes y Medio 
Ambiente 

Verbetering van hef regionale en nationole v/egennet 
Territorio Histörico de Bizkaia 

Territorio Histörico de Guipuzcoa 

• Comunidad Autònoma de las Isias Baléares 

- La Gen eralität de Cataiufia 

- Junta de Andaiucia 

- Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente 

Uitbreiding van de haven van Valencia 
La A utoridad Portuario de Valencia 

Bouw van twee terminals voor containers, auto's en  
aardolieprodukten; herinrichting van de oude  
havenwijk 
La Autoridad Portuaria de Barcelona 

Modernisering von het regionale spoornet in de 
agglomeraties Madrid, Barcelona en Valencia  
Red N acional de las Ferrocarriies Espanoies 

Modernisering von het stadsspoornet van Madrid, 
Barcelona en Valencia 
Ministerio de Obras Pûbiicas, Transportes y Medio  
Ambiente 

Uitbreiding van het stadsspoornet en aanschaf van 
rollend materieel 
Ferrocarriies de la Generalität Valenciana 

3 011,5 

(2 657,4) 

18,9·· 

30,8 · • 

53,1 · « 
(ED) 46,9 · • 

108,2·· 

(ED) 82,8 · • 

(ED) 12,5 ·^ 

30,2·· 
Ρ) 18,7·· 

62,8 · · 

63,0 · · 

53,4 · · 

31,8·· 
(ED) 38,2 · · 

12,5·· 
(ED) 37,8 · · 

100.5 · · 

50,9 · · 
(ED) 44,6 · · 

239.6 · · 
(ED)233,2 · · 

6,4 I 

6,3·· 

274,9 · ·  
(ED)137,4·· 

162,6·· 
(ED) 80,7 · · 

44,3 · · 
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Voltooiing van lijn 6 van de metro van Madrid 
Comunidad Autònoma de Madrid 

Ultvoering van het eerste deel van de metro van 
Bilbao en aonschaf van rollend materieel 
Consorcio de transportes de Vizcaya 

Aankoop, lancering en exploitatie van tv/ee 
telecommunicotie- en televisiesatellieten die het hele 
Iberisch schiereiland en de eilanden bereiken 
Hispasat S.A. 

Bosbouwwerken en plattelandsinfrastructuren 
Comunidad Autònoma de Galicia 

44,0-* 

59,7 • A 

5,5 m· 

86,0 • <4 

Ontzwavelingsinstallaties in de raffinaderijen von 
Puertollano en La Coruna 108,3 • -4 
Repsol Petròieo S.A. (ED) 50,9 • -4 

Bouw van een produktie-eenheid voor automotoren in 
Almusafes, bij Valencia  
Ford Espana S.A. 

Globale leningen 

Financiering von kleine en middelgrote 
infrastructuren: 
- Banco de Crédito Local de Esparia 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang: 
- Institute de Crédito Oficial 
- Caja de Ahorros de Valencia, Castellòn y Alicante 
• Banco de Sabadell 
- Banco de Santander S.A. 
- CAIXA-Ca/a de Ahorros y Pens/ones de Barcelona 

FRANKRIJK 
16 291,9 miljoen Franse franken  

Afzonderlijke leningen 

Bemiddelende instellingen: 
France-Manche SA, Caisse Nationale des Autoroutes 
(CNAj, Société Générale SA, Mortar Investment UK  
Ltd, Grand Metropolitan Finance pic 

Kanaaltunnel 
France-Manche SA  
Eurotunnel pic 

HSL-Noord tussen Parijs en de Belgische grens, met 
aftakking naar de Kanaaltunnel 
Société Nationale des Chemins de Fer F rançais 

Nieuwe delen van het autosnelwegnet: 

- A83, Nantes · Niort [Pays de la Loire) 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de la France 
SA 

• Al 6, l'Isle-Adom - Amiens (Ile-de-France - 
Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'Est 
de la France SA 

- A40, verdubbeling van de Chamolsetunnel en van 
de vladucfen bij Nantua en Neyrolles (Rhône - 
Alpes) 
SAPRR - Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône SA 

219,9 1 

(354,1) 

31,9 
(ED) 31,8 

189,1 
38,2 
25,2 
19,1 
18,8 

2 477,4 

(1 428,1) 

114,0. 
22,8 . 

285,8 I 

89,7 I 

60,8: 

60,8 . 

- A29, Le Havr e - Yvetot-Est (Haute-Normandie) 
SAPN - Société de l'Autoroute Paris-Normandie 

- A43, aansluiting van de autotunnel van Fréjus op 
de outosnelv/eg bij Pont d'Alton (Rhône - Alpes) 
Société Française du Tunnel Routier de Fréjus 

- A39, Lons-le-Saunier - Bourg-en-Bresse (Franche-
Comté - Rhône-Alpes) 
SAPRR-Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône SA 

- Al 4, ondergronds gedeelte tussen La Défense ent 
Nonterre (Ile-de-France) 
EPAD - Etablissement Public "Aménagement de la 
Région de La Défense" 

Stedelijke voorzieningen en parkeergarages in de 
agglomerafie van Lyon (Rhône - Alpes) 
Communauté Urbaine de Lyon 

Gedeeltelijke vernieuwing van de luchivloof en 
installatie van bijbehorende grondfaciliteiten 
Air Inter SA 

Bouw von een starf-/landingsbaan op de luchthoven 
von Saint-Denis-Gillot 
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion 

Modernisering en herstructurering van een 
staaifabriek in Gandrange voor de produktie van 
langstaal; verbetering van de waiserij en 
draadtrekkerij in Longwy (Lorraine) 
Unimétal SA 

Verbetering van de produktiviteit en von de kwaliteit 
van de produkten; voorzieningen ter bescherming 
van het milieu in zes chemische fabrieken 
Rhône-Poulenc Ch imie SA 

Nieuwe ofvalwaterzuiveringsinstallaties in een 
titaandioxydefabriek in Calais (Pas-de-Calais) 
Tioxyde Group pic 

Bouw van een outospuitatelier in Poissy (Ile-de-
France) 
Automobiles Peugeot SA 

Bouw van een automotorenfabriek in Douvrin 
(Pas-de-Calais) 
Automobiles Peugeot SA 

Oniwikkeling en produktie von de voortstuwingsmotor 
van de Ariane 5 in Vernori (Haute-Normandie) en 
Bordeaux (Aquitaine) 
Société Européenne de Propulsion 

Produktie-eenheid voor consumptie-ijs in Arras 
(Pas-de-Calais) 
Flaagen-Dazs Arras Snc 

Globale leningen 

Financiering van kleinere openbare infrastructuren op 
het gebied van vervoer en milieubescherming: 

- Crédit Local de France 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang: 

• voor de bescherming van het milieu: 

- Société Centrale des Caisses d'Epargne pour 
l'Emission et le Crédit 

56,3 • · 

(ED) 41,2·· 

(ED) 13,7· 

106,2 -4 

49,6 -4 

106,5 •· 

4,6 • 

• • 
50,3 -4 

114,4 • -4 

37.1 • -4 

91,0-4 

76,3 • 

15.2 • 

31,9· 

(1 049,3) 

258,2 
(ED) 129,1 

- Crédit Foncier de France 

76,0 
(ED) 38,0 

45,6 
(ED) 22,8 



• in de sectoren industrie, toerisme en 
dienstverlening: 

- Croupe Paribas 

- Caisse Centrale des Banques Populaires 

- Caisse Nationale du Crédit Agricole S.A. 

- Caisse Centrale du Crédit Mutuel 

- Compagnie Financière du Crédit Mutuel de 
Bretagne 

- Crédit Foncier de France 

- Caisse Française de Développement (départements 
d'Outre-Merj 

lERlAND 

232,1 miljoen lerse ponden 

Afzonderlijke leningen 

Bemiddelende instanties: 
lerland, minister van Financiën, Irish  
Telecommunications Investments pic, ABN AMRO 
Bank NV 

Verbetering van het elektriciteitsnet  
Electricity Supply Board 

Modernisering van het rollend mcterieel op diverse 
spoorlijnen 
Coras lompair Eireann 

Wegen werken: 

- tweede deel von de rondweg rond Dublin 
Dublin County Council 

- Rondweg rond Kilcock, Leixiip en Mcynooth; weg  
von Dunkettle noar Carrigtwohill; rondweg rond 
Mullingar 
lerland, minister van Financiën 

Bouw von een terminal voor 
veerboten 
Dun Laoghaire Harbour (Financej Board 

Uitbreiding en modernisering van het 
telecommunicatienet 
BordTelecom Eireann 

Wegenwerken, waterleidingen en rioleringen, diverse 
infrastructurele werken, verbetering van de 
toeristische voorzieningen 
lerland, minister van Financiën 

Modernisering en uitbreiding van hogere technische  
Scholen 
lerland, minister van Financiën 

Globale leningen 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang 

- ICC Bank pic 

• AIB Finance Ltd 

l|oenen 
ecu 

183,1 

151,7 

45,8 

25,5 
(ED) 5,0 

30,5 

22,8 

15,2 

291,1 

(190,3) 

(ED) 62,1 

22,7· 

11,2· 

12,4· 

10,7·· 

31,5·· 

32,2 · ·* 

7,5 m  

(100,8) 

75,6 

25,2 

miljoenen 
ecu 

ITAUË 

5 908,2 miljard lires 3 099,5 

Afzonderlijke leningen (2 261,3) 

Bemiddelende instellingen: 
Credito Fondiario e Industriale, BNL, Centrobanca, 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, 
Mediobanca, Mediocredito Toscano, Banca 
Commerciale Italiana, IMI (Istituto Mobiliare Italiano) 
- Mediovenezie Banca, CREDIOP (Consorzio di 
Credito per le Opere Pubbliche), Istituto Bancario 
San Paolo di Torino, Cassa di Risparmio di Verona, 
Vicenza, Belluno e Ancona, Cassa di Risparmio di 
Parma e Piacenza, Casso di Risparmio di Padova e 
Rovigo, CIS (Credito Industriale Sardo), Mediocredito 
di Roma, ISVEIMER (Istituto per lo Sviluppo 
Economico dell'Italia Meridionale), Efibanca (Ente 
Finanziario Interbancario), Interbanca (Banca per 
Finanziamenti a Medio e Lungo Termine), Credito 
Romagnolo, Mediocredito Centrale 

Ontzwavelings- en denitrificatie-instollaties, 
verwerking van vliegas in de centrale van Porto 
Morghera, bij Venetië (Veneto) 
ENEL SpA 52,4 

Krochtcentrale die op meerdere brandstoffen kan 
werken. Brindisi (Apulië) 
ENEL SpA 107,5·»-« 

Installaties in warmtekrachtcentrales ter beperking 
von de luchtvervuiling (Ligurië, Latium, Emilia-
Romagna) 
ENEL SpA 258,8 · -« 

Stegcentroles in 

- Castelmassa (Veneto) en Spinetta Marengo 
(Piemonte) 
Edison Termoelettrica SpA 26,2 · • 

- Biella (Piemonte) 
Enerbiella 3,4 • 

- Settimo Torinese, b ij Turijn (Piemonte) 
Società Nordelettrica SpA 12,9 · • 

Ontwikkeling van aardoliebronnen en aardgasvelden 

- aardgas in Daria, in de Adriatische Zee (Marken) 
en Rosato-Monteslillo (Apulië); aardolie ten zuiden 38,8 · • 
van Potenza (Basilicata) (ED) 13,0 · • 
- aardolie in Villafortuna-Trecate, bij Novara 
(Piemonte) en diverse aardgasvelden in Midden- en  
Zuid-ltalië 
AG/P SpA 99,4 · • 

- aardgas in San Marco (Marken) en Cellino  
(Abruzzen); aonleg van een tronsportleiding van de 
terminal "Giovanna" naar de gasgestookte 
elektriciteitscentrale van Bussi (Abruzzen) 25,9 · • 
- aardgas in Candela (Apulië) 10,4 · • 
- aardgas in Daria, in de Adriatische Zee (Marken) 25,9 •  
Edison Gas SpA 

Aanleg van de tweede transmediterrane gasleiding 103,5 · • 
SNAM SpA (ED) 155,3·» 

Uitbreiding van het a ardgasdistributienet en  
versterking van de drinkwatervoorziening in 
Trentino-Alto Adige 
SIT - Società Industriale Trentina SpA 7,8 m * 
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Voltooiing van de omschokeling op cardgas van de 
agglomeratie ΜίΙααη 
Azienda Energetica Municipale - Milano 

Herstructurering en uitbreiding van de 
aardgasdìstributienetten in Midden- en Noordoosf- 
Italië 
ITALGAS - Società Italiana per il Gas SpA 

Uifbreiding van de aardgasdistributienetten en  
drinkwaterstelsels in de provincies Napels en Caserto 
Napoletana Gas SpA 

Uitbreiding van de drinkwoter-, aardgas- en  
stadsverwarmingsnetfen van Bologna en omgeving 
ACOSER - Azienda Consorziale Servizi Reno 

Uitbreiding van het stadsverwarmingsnet van 

- Verona 
AGSM Verona - Azienda Generale Servizi 
Municipalizzati del Comune di Verona 

• Turijn 
Azienda Energetica Municipale di Torino 

Rioolstelsels en afvaiwaterzuiveringsinstaiiaties in: 

- San Remo, Ventimiglia en Genua  
Regione Liguria 

- de provincies Cagliari en Oristano 
Regione Sardegna 

• Città di Castello en Perugia 
Regione Umbria 

Rioolstelsels en aivalwaterzuiveringsinstallaties; 
drinkwatervoorziening: 

- ααη de Adriotische kust 
Regione Marche 

- in Rome, Ariccia en Aprilia 
Regione Lazio 

• in Alcamo, bij Palermo 
Regione Sicilia 

Rioolstelsels, afv alwoterzuiveringsinstallaties en  
verwerking vaste afvalstoffen: 

- in de hele regio Veneto 
Regione Veneto 

- in de hele regio Friuli-Venezia-Giulia 
Regione Friuli-Venezia Giulia 

- in de provincies Aquila en Teramo 
Regione Abruzzo 

- in het stroomgebied van de Mercure en in Matera  
Regione Basilicata 

- in Milaan, in Oltrepò Pavese en Bergamo 
Regione Lombardia 

Automatisering van het tolsysteem o p een deei van  
het autosnelwegnet 
AUTOSTRADE - Concessioni e Costruzioni Autostrade 
SpA 

Uitbreiding van de luchthaven van Milaon-Malpensa 
Società Esercizi Aeroportuali SpA 

52,1 • 

36,4» 
(ED) 26,9 • 

15,ó • • 
(ED) 10,8·*^ 

15,7 

10,4 • 

25,9 • 

7,5 ·* 

2,1 ·4  

9,4 • <4 

14,0 • -4 

3,7· 4 

19,2 • 4 

4,7· 4 

5,7· 4 

10.8 · 4 

5,4· 4 

7,0 4 

26.9 · · 

103,5 · 

182,0 
289,9 

13,4 
(ED) 8,1 

7,2 

2,6 

• · 

• 4 

mrijoenen 
ecu 

Modernisering en uitbreiding van de telecommunicatie 

- intercilynet 134,4 · 
- ontwikkeling van de telefooncapaciteit in het 
centrum 
- op het hele grondgebied 

- bereik door satellieten 
TELECOM Italia SpA 

Renovotie van het historisch centrum en  
stadsvoorzieningen van Macerata 
Regione Marche 

Modernisering von de stadsinfrastructuur van Belluno 
Regione Veneto 

Restouratie von historische gebouwen in Monreale en  
Milazzo 
Regione Sicilia 6,2 · 4 

Modernisering en rationalisatie van een 
cementfabriek in Augusta (Sicilië) 
Cementeria di Augusta SpA 27,A · 

Modernisering van een produktielijn voor float glas  
in de fabriek van Pisa (Toscana) 
Fabbrica Pisana SpA 15,5 · 

Modernisering van twee raffinaderijen in Sannazzaro 
(Lombardije) en Taranto (Apulië) teneinde de 
produktie van zware stookolie en het zwavelgehalte 
von diesel/gosolie te verminderen 
AGIP Raffinazione SpA 132,4 • 4 

Modernisering en uitbreiding van fobrieken voor  
boilers en elektrische apparatuur voor badkamers in 
de regio Marken 
Merloni Termosanitari SpA 3,1 · 

Bouw van 19 fobrieken voor auto-onderdeien in 
Melfi (Basilicata) in verband met de invoering van  
een geïntegreerd toeleveringssysteem voor de 
ploatselìjke ossemblagefabriek van FIAT Auto 
ACM - Consorzio Auto Componentistica 
Mezzogiorno, S.C.p.A. 6,2 · • 

Bouw von een fabriek voor wasmachines in 
Fabriano (Marken) 
Antonio Merloni SpA 10,5 · 

Uitbreiding en modernisering van vier fabrieken voor 
huishoudelijke apparatuur in Midden- en Noord-ltalië  
Merloni Elettrodomestici SpA 15,7 · 

Modernisering en uitbreiding van een fabriek voor 
viees- en tonijnconserven in Aprilia (Latium) 
Simmenthal SpA 4,1 · 

Modernisering en uitbreiding van een fabriek voor 
babyvoeding in Latina (Latium) 
Plasmon Dietetici Alimentari SpA 10,4 · 

Modernisering van vier brouwerijen in Bari (Apulië), 
Napels, Battipaglia (Campania) en Padua (Veneto) 
Birra Peroni Industriale SpA 5,9 ·• 4 

Modernisering en uitbreiding van een fabriek voor 
zijdepapier in Castelnuovo di Garfagnana (Toscane) 
Cartiere Unikay SpA 5,2 · 

Uitbreiding van een papierfabr iek in Porcari (Tos cone) 
Del/carta SpA 16,1 · 4 

Bouw in Novaledo (Trento) van een fabriek voor 
doseerpompen voor farmaceutische en kosmetische  
Produkten en voedingsmiddelen 
Caster Tecnologie Speciali SpA 10,4 · 4 

,104\ 
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Globale leningen (838,2) Uitbreiding von een verbrandingsoven voor 
huishoudelijk afval en dergelijke in Beuningen, bij 

financiering van investeringen van bescheiden Nijmegen (Gelderland) 27,9 • •* 
amvang Afvalverwerking Regio Nijmegen NV (ED) 13,9 • ̂  

IMI 131,4 Bouw van een verbrandingsoven voor huishoudelijk 
(ED) 26,9 ofvol en dergelijke in Alkmaar 103,9 • t 

Huisvuilcentrale Noord Holland NV (ED) 34,6 • < 
Mediocredito Centrale 128,2 

(ED) 34,6 • < 

Globale leningen 

Financiering van investeringen van bescheiden 

(116,2) 
BNL 105,5 

Globale leningen 

Financiering van investeringen van bescheiden 
Cassa di Risparmio in Bologna 92,1 omvang 

Banco di Napoli 40,3 Internationale Nederlanden Bank NV 69,7 

Banco Ambrosiano Veneto 32,3 FIGG - Financieringsmaatschappij Indusfrieel 
Garantiefonds NV 46,5 

ISVEIMER 31,4 

Istituto Bancario San Paolo di Torino 31,4 

Mediocredito Lombardo 26,9 PORTUGAL 

Banca Mediocredito 26,9 218 080 miljoen escudo's 1 10 9,7 

Mediocredito Toscano 26,9 Afzonderlijke leningen (1 084,2) 

Mediovenezie Banca ; 26,2 
Uitbreiding en verbetering von het 
elektriciteitstransport- en -distributienet 

Mediocredito di Roma 25,9 E.D.P. • Electricidade de Portugal, SA 171,8 

Efibanca - Ente Fi nanziario Interbancario 20,7 
Eerste fase von de aanleg van een aardgosnet in 
het Westen van het land 107,3 • • 

Credito Fondiario e Industriale 16,1 
Transgàs-Sociedade Portuguesa d e Gas Natural (ED) 46,0 • • 

Banca Popolare di Verona 15,7 
Aanleg van een riool- en drinkwaterleidingnet in het 
oosten van de Algarve 13,2··« 

Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese 
Republiek Portugal - Ministerie van Financiën (ED) 12,3·^ 

Artigiane 12,4 Uitbreiding van het regionale drinkwaternet in de 

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 10,8 
regio Midden-Taog 

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 10,8 EPAL- Empresa Portuguesa das Aguas Livres, SA 15,2 

Meliorconsorzio - Consorzio Nazionale per il Credito Wegenwerken: 
a Medio e Lungo Termine 10,4 

Wegenwerken: 
a Medio e Lungo Termine 

Eerste deel von de binnenrondweg ten westen von 
Lissabon 
Junta Autònoma de Estradas 

Aanleg von drie delen van autosnelwegen: A4,  
Penafiel-Amarante (noord); A6, Moroteca-Montemor 

25,3 • 

LUXEMBURG en A8, Molveiro-Torres Vedras, bij Lissabon LUXEMBURG BRISA - Auto-Estradas de Portugal SA 135,4·· 

200,0 miljoen Luxemburgse franken M Verbetering van het nationale wegennet 
Junta Autònoma de Estradas 147,2 • · 

Globale lening (5,1) Globale lening 
Uitbreiding en modernisering von de metro 278,4 • 

Financiering van investeringen van bescheiden Metropolitano de Lisboa EP (ED) 38,3 • < 

omvang Wegverbindingen Funchal-luchthoven en Boa 
Société Nationale de Crédit et d'Investissement 5,1 Nova-Cancela en verbetering van de haven van 

Funchal om het risico von stormschade te verlogen 
Regiäo Autònoma da Madeira 

Bouw von een produktie-eenheid van auto-onderdelen 
in Palmela (Setûbal) 
Sommer Allibert Industrie SA 

70,7· 

20,2 · 

NEDERIAND Modernisering von drie fobrieken voor levens- en 
862,0 miljoen gulden 399,5 schoonmookmiddelen bij Lissabon • • 862,0 miljoen gulden 

Unilever - Industrias Lever Portuguesa LOA 2,9-4 

Afzonderlijke leningen (283,3) Globale leningen (25,5) 

Stegcentrale in Buggenum (Limburg) Financiering van investeringen van bescheiden 

Demkolec BV (ED) 51,0» omvang 

Banco Português do Atlàntico -
Verbetering van het rioolstelsel van Amsterdam 34,8 M 

Banco Português do Atlàntico 

Gemeente Amsterdam (ED) 17,2 M Banco Espirìto Santo & Comercial de Lisboa 10,2 
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VERENIGD K ONINKRIJK 
1 92 0,0 miljoen pond sterling 

Afzonderlijke leningen 

Bouw van een gosgestookfe centrale in Rye House 
(South East) 
Powergen pic 

Bouw van een elektriciteitscentrale in "Isle of Grain" 
(South East] 
Medway Power Ltd 

Ontwikkeling van vier aardolie- en gasvelden in de  
baai van Liverpool (North West) 
BHP- Ha milton Oil Great Britain pic 
Monument (Liverpool Bayj Petroleum Ltd 

2 454,7 

(2 295,5} 

127,3 • 

203,7 • 

255,9 • 
95,5 • 

inilioenen 
ecu 

Wegenwerken en herstel van de oude mijnwerkerswijk 
van Ashington (bij Newcastle) ten behoeve van de 
bouw van een bedrijvenpark (North East) 19,9 • 
Northumberland County Council (ED) 9,9 • 

Ontzwavelingsinstallaties in de raffinaderij van PIP in 
Middelsborough (North East) 12,8 • • ·< 
Phillips Imperial Petroleum (ED) 6 ,4 • 

Produktie van krantenpapier op basis van 
kringloopvezels in Aylesford (South East) 
Aylesford Newsprint Ltd 

Globale leningen 

115,8 · * 

(159,2) 

Rioolstelsels en afvalwaterzuiveringsinstallaties ter  
verbetering van de kwaliteit van het zwemwater 
(North East) 
Northumbrian Water Ltd fD) 19,3 • 

Rioolstelsels, afv alwaterzuiveringsinstallaties en 
waterleidingen (Wales) 
Dwr Cymru Cyfyngedig 50,9 • < 

Kanaaltunnel 
Eurotunnel pic 142,3 · 

Aanleg van het traject Walsall (bij Birmingham) -
autosnelweg M6 van de "Black Country Route" 
(West M idlands) 44,0 • · 
Walsall Metropolitan Borough Council (ED) 19,7 • · 

Aanleg van drie delen van de "Blackwater Valley 
Route" door Surrey en Hampshire (South East) 
Hampshire County Council (ED) 6 7,5 · 
Surrey County Council (ED) 6 8,8 · 

Aanleg van nieuwe delen en aanpassing van de  
bestaande weg tussen Faversham en Ramsgate  
(Thanet W ay) en tussen Whitfield en Eastry; 
rondweg rond Eastry (South East) 25,4 • · 
Kent County Council (ED) 4 4,6 • · 

Bouw von een vaste verbinding tussen Schotland en 
het eiland Skye ter hoogte von de Highlands 
Skye B ridge Ltd 12,7· 

Aanleg van een smalspoor en aanschaf van 25 
tramstellen in Sheffield (Yorkshire & Humberside) 
South Yorkshire Supertram Ltd 127,3 • < 

Uitbreiding van terminal 1 op de internationale 
luchthaven 76,4 · 
Heathrow Airport Ltd (ED) 19,1 · 

Modernisering van het nationale en internationale  
telecommunicatienet 512,1·· 
British Telecommunications pic (ED) 96,5 · · 

Wegenwerken, waterleidingen en -zuiveringen, 
rioolstelsels en afvalwoterzuiveringsinstallaties 
Strathclyde Regional Council 77,2 · < 

Voltooiing von de rondweg; aanleg van 
industrieterreinen en inrichting van een 
opieidingscentrum voor luchtvaarttechniek in Cardiff 
(Wales) 31,8· 
South Glamorgan County Council (ED) 12,9· 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang: 

Barclays Bank pic 

Midland Bank pic 

The Royal Bank of Scotland pic 

œSTENRIJK 
Aanleg van nieuwe telefoonverbindingen (optische  
vezel) tussen Gostenrijk en de zeven buurlonden 
Österreichische Post & Telegraphenverwaltung 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang 
Österreichische Investitionskredit AG 

FINLAND 
Verbetering van twee delen van de hoofdweg 
oost-west EIS in het zuiden van het land 
Finse Republiek 

ZWEDEN 
Aanleg van een gelijkstroom-hoogspanningskabel 
tussen Zweden en Duitsland 
Baltic Cable AB 

ELDERS (1) 
Verbetering van het stroomnet in het noorden van 
Noorwegen, tussen Svartisen en Saiten; in het 
zuiden verbetering van de stations 
Statnett SF 

Bouw van twee stuwdammen (breuksteenstorting) om 
de capaciteit van het wa terreservoir van de  
waterkrochtcentrafe van Svartisen, in het noorden 
van Noorwegen, te vergroten 
Statkraft SF 

Aanleg van een gelijkstroom-hoogspanningskabel 
tussen Denemarken en Noorwegen 
Statnett SF 

Aanleg van een aardgasleiding tussen de  
Algerijns-Marokkaanse grens en de Marokkaanse 
kust doo r de Straat van Gibraltar, bij Tanger  
Europe Maghreb Pipeline Ltd 

63,7 

63.7 

31.8 

89,5 

74,0· 

15,5 

60,2 

60.2 · 

»5,3 

15.3 • 

260,8 

29,7* 

65,4· 

4,5 • 

162,2 « 

IJI Financieringen di e zijn gelijkgesteld aan verrichtingen binnen de  
Europese Unie. 
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KREDIETVERLENING IN 1994 BUITEN DE EUROPESE UNIE 

Het totaal van de kredletverlening van de EIB voor investerlngen buiten de Europese Unte bedraagt 2 245,6 milioen waarvan 461,6 miljoen In de landen  
in Afrika, hetCaribisch gebied en de Stille Oceaan, alsmede in de overzeese gebiedsdelen, 607 miljoen in de niet-lidstaten rond de Middeiiandse Zee, 
957 miljoen in Midden-en Oost-Europa, 121 miljoen in Latijns-Amerika en 99 miljoen in Azië. 

De kredieten uit eigen middelen van de Bank zijn met een * aangegeven. Deze zijn soms voorzien van een rentesubsidie: in de ACS-landen uit middelen 
van het Europees Ontvrikkelingsfonds en in sommige landen rond de Middeiiandse Zee uit communautaire begrotingsmiddelen. 

De kredieten uit begrotingsmiddelen zijn met een • aangegeven. Deze worden door de EIB toegekend onder mandaat, in naam en voor rekening en  
risico van de Gemeenschap; ze verschijnen niet in de balans, maar zijn opgenomen in de Speciale Sectie. Bovendien vollen bepaalde projecten met  
risicokapitaal onder mandaten waorvan de bedragen niet in de statistieken van dit boekjaar zijn opgenomen. Zij zijn ter informatie in onderstaande lijst 
opgenomen en worden aangeduid met een +. 

miljoenen 
ecu 

ACS-LANDEN 

Globale lening voor de financiering van kleine en  
middelgrote particulière projecten in de sectoren 
landbouw, agro-industrie, mijnbouw, toerisme en  
dienstverlening 
Société de Promotion et de Participation pour la 
Coopération Economique - Proparco, groupe de la 
Caisse Française de Développement 

Globale lening voor de financiering van het midden-
en kleinbedrijf in de sectoren landbouw, agro
industrie, mijnbouw, toerisme en voor infrastructuren 
Commonwealth Development Corporation 

AFRIKA 

REGIONAAL W EST-AFRIKA 

Deelneming, voor rekening von de Gemeenschap, in 
het kapitaal van Couris Investment,  
risicokapitaaimaatschappij 

MOZAMBIQUE 

Uitvoerbaarheidsonderzoek naar een mogelijke 
expioitatie van methaangas uit steenkoollagen in het 
zuidoosten en het noordwesten van het land.  
Voorwaardelijke lening ααη Alphen Ressources Ltd 

35,0 

35,0 

4,2 

Deelneming, voor rekening van de Gemeenschap, in 
het maatschappelijk kapitaal van het Fonds de 
Garantie du Financement des Investissements Privés 
en Afrique de l'Ouest 3,8 D 

0,4 D 

46,0 

Herstel van de hoogspanningsleiding die de 
waterkrachtcentrale van Cahora Bassa aansluit op 
het net van Zuid-Afrika 
-Hidroeiéctrica de Cahora Bassa 20,0 * 
-Voorwaardelijke lening ααη de regering van 
Mozambique voor Hidroeiéctrica de Cahora Bassa 

•
 

Ο
 

ö" C
SI 

Vernieuwing van de vissersvloot vo or de 
garnalenvangst 
Voorwaardelijke lening ααη de regering van 
Mozambique voor Pescamar 6,0 • 

ZIMBABWE 41,5 

Aanieg van een hoogspanningslijn (330 kV) tussen 
de centrale van Cahora Bassa, in Mozambique, en 
Zimbabwe 
Zimbabwe Electricity Supply Authority 17,0 * 

0,6 • 

miljoenen 
ecu 

Bouw van een koeikastenfabriek in Harare  
Voorwaardelijke lening ααη Industrialiseringsfonden 
for Udvikiingslondene voor Derby Imperial 
Refrigeration 1,25 .Ο 

Globale lening voor de financiering van het midden-
en kleinbedrijf in de sectoren industrie, agro
industrie, toerisme, vervoer en mijnbouw door middel 
van leningen en deelnemingen 
Zimbabwe Development Bank 
Voorwaardelijke lening ααη de Zimbabwe 
Development Bank 

Ontwikkeling en expioitatie van een open kopermijn 
in Sanyati 
Voorwaardelijke lening ααη Zimbabwe Mining 
Company Ltd voor Munyati Mining Company Ltd 

•h Art Corporation Ltd  
Société de Promotion et de Participation pour 
la Coopération Economique (Proparco) (0,3) 

MAU 41,2 

Modernisering en uitbreiding van de 
katoenoliefabriek/-raffinaderi| van Koulikoro en 
zuivering von het afvaiwater 
Achtergesteide lening ααη de 'Huilerie Cotannière du 
Mali - HUICOMA 

Oprichting van een looierij in het industriegebied 
van Bamako 
Voorwaardelijke lening ααη de Compahia Espanola 
de Financiación del DesarroHo, S.A. (COFIDESj voor  
Tannerie d'Afrique Occidentale S.A. 

Deelneming in het kapitaal en versterking van de 
financiële middelen van een maatschappij voor de 
ontwikkeling van het M KB 
Voorwaardelijke leningen ααη Crédit Initiative S.A. 

KENYA 

Herstel van een oardolieleiding voor het transport  
van geraffineerde aardolieprodukten van Mombasa  
naar de hoofdstad Nairobi 
Voorwaardelijke lening ααη de regering van Kenya  
voor Kenya Pipeline Company Ltd 

12,0 * 

5,0 D 

5,6 • 

Expioitatie van de goudmijn van Sadiola 
Société d'Exploitation des Mines d'Or de Sadiola 35,0 * 

5,0 -D 

0,2 ο 

1,0 • 

40,5 

Globale Apex-lening voor de financiering van het 
midden- en kleinbedrijf in de sectoren industrie,  
agro-industrie, tuinbouw, toerisme en mijnbouw 
- Republiek Kenya 
- Voorwaardelijke lening ααη de Republiek Kenya 

15,0 • 
20,0 ο 

5,5 α 
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miljoenen 
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ZAMBIA 24,2 ETHIOPIE 14,0 

Globale lening voor de gedeeltelijke financiering van 
de bouw van kassen en de noodzakelijke 
infrastructuur voor de rozenkwekerij 
Voorwaardelijke lening ααη Barclays Bank of 
Zambia Ltd 

Reparatie van de aardolieleiding van Tazama die 
Dar-es-Salaam in Tanzania verbindt met een 
raffincderij bij Ndola in Zambia 
Voorwaardelijke lening ααη de Republiek Zambia 
voor Tazama Pip elines Ltd 
Maïsplefterij en olieperserij 
Voorwaardelijke lening ααη Industrialiseringsfonden 
for Udvikiingsiandene voorMulunguski Investments Ltd 

LESOTHO 

TANZANIA 

GUINEE 

Renovatie van het Grand Hôtel de l'Indépendance in 
Conakry 
• Société Guinéenne d'Hôtellerie et d'Investissement 
- Voorwaardelijke lening ααη de SGHI 

+ Société Guinéenne d'Hôtellerie et 
d'Investissement 
Société de Promotion et de Participation pour 
la Coopération Economique (Proparco) (0,7) 

NAMIBIE 

5,5 • 

18,0 • 

0,7 • 

23,0 

Bouw, in Muela, van een waterkrachtcentrale 
- Lesotho Highlands Development Authority 
- Voorwaardelijke lening ααη de Regering van 
Lesotho voor LesothoHighIands Development Authority 

Steun ααη de Lesotho National Development 
Corporation voor de bouw van bedrljfsgebouwen 
Voorwaardelijke lening ααη de Regering van Lesotho 

Globale lening voor de financiering van het midden-
en kleinbedrijf in de sectoren industrie, agro
industrie, vervoer en toerisme of voor de bouw van 
bedrljfsgebouwen 
Voorwaardelijke lening ααη de Regering van Lesotho 

Globale lening voor de financiering van eigen  
kapitaal en quasi-kapitaal in het midden- en 
kleinbedrijf in de sectoren industrie, agro-industrie, 
vervoer en toerisme 
Voorwaardelijke lening ααη de Lesotho National 
Development Corporation 

5,0 *· 

15,0 • 

0,75 • 

1,75 • 

0,5 • 

23,0 

Bouw van een waterkrachtcentrale ααη de rivier de 
Klhansi 
Voorwaardelijke lening ααη de Verenigde Republiek 
Tanzania voor Tanzania Electric Supply Company 23,0 • 

16,0 

Voortzetting van het a gro-industriële programma van 
SOGUIPAH: palmolie, elektriciteitsopwekking en 
-transport, drinkwatervoorziening en waterzuivering 
Voorwaardelijke lening ααη de Republiek Guinee  
voor de Société Guinéenne de Palmiers à Huile et 
d'Hévéas - SOGUIPAH 14,0 • 

1,5 * 
0,5 • 

14,1 

Modernisering en uitbreiding van het 
waterzuiveringsstation Von B ach, besfemd voor de 
drinkwatervoorziening van Windhoek 
- Republiek Namibië 3,0 * 
- Voorwaardelijke lening ααη de Republiek Namibië 3,0 • 

Uitbreiding van de basisinfrastructuren van de stad 
Windhoek 
Republiek Namibië voor de Gemeente Windhoek 8,1 * 

Gedeeltelijke financiering van het Ethiopische deel 
van de herzverbinding Addis-Abeba - Djibouti en 
van de lokale communicatienetten 
Voorwaardelijke lening ααη de Ethiopische regering  
voor l'Office Ethiopien de Télécommunications 

MAURITIUS 

BOTSWANA 

Modernisering van een slachthuis in Lobatse 
Botswana Meat Commission 

Globale leningen voor de financiering van het 
midden- en kleinbedrijf in de sectoren industrie, 
agro-industrie, vervoer, mijnbouw en toerisme 
- Botswana Development Corporation 
- Voorwaardelijke lening ααη de Botswana 
Development Corporation voor het verschaffen van 
eigen middelen en quasi-kapitaal ααη het MKB 

ERITREA 

IVOORKUST 

Boorwerkzaomheden ter exploratie van een 
aardoliebron naast het aardolieveld Bélier, ongeveer 
15 km van Abidjan 
Voorwaardelijke leningen ααη de Republiek Ivoorkust 
voor de Société Nationale d'Opérations Pétrolières 
de Côte d'Ivoire fPETROCIj 

DJIBOUTI 

BENIN 

14,0 ni: 

14,0 

14,0 • 
Uitbreiding van het nationale 
telecommunicatiesysteem Mauritius Telecom 

+ Mauritius Venture Capital Fund 
Société de Promotion et de Participation pour 
la Coopération Economique (Proparco) (0,5) 

10,4 

Verbetering van de drinkwatervoorziening van 
Lobatse 
Voorwaardelijke lening ααη de Republiek Botswana 
voor Wafer Utility Corporation 3,0 D : 

3.4 * 

2.5 * 

1,5 

8,0 

Gedeeltelijke financiering van de hertzverbinding 
Massawa - Asmara - Kerun, een grondstation voor 
sotellieten en lokale telecommunicatienetten 
Regering van Eritrea voor de Service Erythréen de 
Télécommunications 8,0 • 

4,2 

0,2 • 
4,0 • 

2,8 

Gedeeltelijke financiering van het djiboutiaanse deel 
van de hertzverbinding Djibouti-Addis-Abeba en van 
het nieuwe exploitatie- en beheersysteem 
Regering van Djibouti voor het Office des Postes et 
Télécommunications 2,8 Q  

2,0 

Globale lening voor de financiering van het midden-
en kleinbedrijf in de sectoren industrie, agro
industrie, visserij en toerisme 
Voorwaardelijke lening ααη de ECOBANK ten  
behoeve van het verstrekken von achtergestelde 
leningen ααη het MKB of voor deelnemingen 2,0 D 
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MADAGASKAR 

Globale lening voor de financiering van kleine of 
middelgrote investeringen in de sectoren industrie,  
agro-industrie, mijnbouw, toerisme en vervoer via 
deelnemingen of het verstrekken von quasi-kapitaal 
Voorwoardelijke lening ααη de Société Financière  
d'Investissement Aro-Fiaro. 

+ Société d'Aquaculture de la Mahajamba 
Société de Promotion et de Participation pour 
la Coopération Economique (Proporco| (0,09) 

KAAPVERDIE 

SEYCHELLEN 

GHANA 

+ Ghana Venture Capital Fund Ltd 
- Commonwealth Development Corporation (1,3) 
- Société de Promotion et de Participation pour 
la Coopération Economique (Proparco) (0,2) 

GUINEE B ISSAU 

MAURITANIE 

2,0 

Globale lening voor de financiering van kleine en 
middelgrote investeringen in de sectoren industrie, 
agro-industrie, mijnbouw, toerisme en vervoer 
Voorwaardelijke lening ααη BNI - Crédit Lyonnais 1,0 • 

1,0 D 

2,0 

Bouw van een ansjovisverwerkings- en 
-verpakkingsbedrijf in Mindelo (eiland Sôo Vicente)  
Voorwaardelijke lening ααη Fishpackers of Cape 
Verde S.A. 2,0 α 

2,0 

Voorwaardelijke lening voor de financiering, via 
leningen of deelnemingen, von het midden- en 
kleinbedrijf in de sectoren industrie, agro-industrie, 
visserij, toerisme en vervoer 
Voorwaardelijke lening ααη de Development Bank of  
Seycfìeiies 2,0 • 

0,7 

Oprichting van een fabriek voor de produktie von 
consumptie-ijs en yoghurt in Accra 
Lening met wins tdeling ααη General Milk Products 
Ltd 0,7 D 

0,2 

Deelneming in het kapitaal van een fabriek voor 
houten deuren en kozijnen 
Voorwaardelijke lening ααη de Compania Espanoia  
de Financiación de Desarrollo, S.A. fCOFIDES) voor 
Guineense Espanhoia de Mode/ras, GEMSA, S.A. 0,2 • 

0,1 

Technisch en economisch uitvoerbaarheidsonderzoek 
noar een metaalsmelterij 
Voorwaardelijke lening ααη de Société Arabe pour 
le Fer et l'Acier 0,1 • 

CARIBISCH G EBIED 

REGIONAAL 4,0 

Oprichting van een nieuwe regionale 
luchtvoartmaatschappij 
Voorwaardelijke lening ααη Trident Ltd voor Carib  
Express Ine 4,0 D 

DOMINICAANSE R EPUBLIEK 15,0 

Verbetering van het el ektriciteitstransportnet 
Voorwaardelijke lening ααη de Dominicaanse 
Republiek v oor Corporación Dominicana de 
Eìectricidad 15,0 • 

TRINIDAD en TO BAGO 12,6 

Produktie-eenheid von MIBE (methyl-tertio-buthyl-
ether), een additief voor het verbogen von het 
octaangeholte van benzine, in een raffinaderij in 
Pointe-d-Pierre 
De Republiek Trinidad en Tobago 8,5 • 

Globale lening voor de financiering van 
investeringen van bescheiden omvang in de sectoren 
industrie, agro-industrie, toerisme en mijnbouw via 
deelnemingen in het oandelenkapitool en het 
verschaffen van quasi-kapitaal 
Voorwaardelijke lening ααη de Development Finance Ltd 4,1 • 

Uitvoerbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding van 
de watervoorziening van Richmond  
Voorwaardelijke lening ααη de Republiek Trinidad en  
Tobago 0,1 α 

ST. VIN CENT EN D E G RENADINEN 5,0 

Bouw van oanlegsteigers voor cruiseschepen en  
veerboten in de haven van Kingstown  
Voorwaardelijke lening ααη de Regering van St 
Vincent en de Grenadinen 5,0 ρ 

BELIZE 3,7 

Installatie van een geïntegreerd hoogspanningsnet 
Voorwaardelijke leningen ααη de Regering van 
Belize voor Belize Electricity Ltd 3,7 ρ· 

ST. LU CIA 3,5 

Globale leningen voor de financiering van 
investeringen van kleine bedrijven in de de sectoren 
Industrie, agro-industrie en toerisme 
St Lucia Development Bank 2,0 • 

- verschaffing von eigen vermögen en quasi-eigen 
vermögen ααη industriële ondernemingen evenals 
voor uitvoerboorheidsonderzoeken 
Voorwaardelijke lening ααη de St Lucia Development 
Bank 1,0 α 

- verhoging van het kapifaal von de SLDB 
Voorwaardelijke lening ααη de Regering van St 0,5 / 

JAMAICA 2,0 

Financiering van deelnemingen in kleine en  
middelgrote ondernemingen in de sectoren industrie,  
agro-industrie, mijnbouw en toerisme 
Voorwaardelijke lening ααη Jamaica Venture Fund Ltd 2,0 Q . 
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STILLE OCEAAN LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE 

miljoenen 
ecu 

BRITSE M AAGDENEILANDEN 
PAPOEA-NIEUW G UINEA 

WEST-SAMOA 

4,0 

Globale lening ααη de Bank van Papoea-Nieuw 
Guinea voor de financiering van het midden- en 
kleinbedriif in de sectoren industrie, agro-industrie en  
toerisme 4,0 

1,5 

Globale lening voor de financiering, met behulp van 
leningen en/of deelnemingen, van het midden- en 
kleinbedrijf in de sectoren industrie, agro-industrie, 
toerisme en vervoer, evenals voor produktieve 
infrastructuren 

Voorwaardelijke lening ααη de Development Bank of  
WesternSamoa Τ ,5 • 

NIEUW-CALEDONIE 

TURKS- EN CA ICOSEILANDEN 

2,0 

Globale leningen voor de financiering van het 
midden- en kleinbedrijf in de sectoren industrie, 
agro-industrie, visserij en toerisme 
- Development Bank of the Virgin Islands  
• Voorwaardelijke lening ααη de Regering van de 
Britse M aagdeneilanden 

1,5 • 

0,5 • 

2,0 

Convertibele lening met winstdeling ter v erhoging 
van het kapitaal van de BCI 
Voorwaardelijke lening ααη de Banque 
Calédonienne d'Investissement 2,0 • 

0,4 

Onderzoek naar de mogelijkheden voor de produktie 
van windenergie 
Voorwaardelijke lening ααη Turks a nd Colcos Utilities Ltd 0,4 D 

MIDDELLANDSE ZEE  

MAROKKO 

ALGERIJE 80,0 

Drinkwatervoorziening van Casablanca, Agadir, 
Rommani, Essaouira, Ouled Teima en Beni Mellal 
Office National de TEau Potable 

Financiering van deelnemingen in ondernemingen in 
de produktiesectoren, voornamelijk de industrie en 
met name bedrijven die joint ventures zijn 
aangegoan met o ndernemingen uit de Europese U nie 
Voorwaardelijke lening ααη het Koninkriik Marokko 

EGYPTE 

UBANON 

140,0 

Onderlinge koppeling stroomnetten van Marokko en 
Spanje; onderzeese elektriciteitskabels door de Straot 
von Gibraltar en versterking van het Marokkaanse 
net 
Office National de l'Électricité 80,0 

40,0 

20,0 

131,0 

Versterking van het e lektriciteitsnet van de 
agglomeratie Alexandrie 
Egyptian Electricity Authority 

Financiering van Investeringen van bescheiden  
omvang in de sectoren industrie en toerisme 
- C ommercial International Bank 
- Vo orwaardelijke lening ααη de Commercial 
International Bank 

Vergroting van de produktiecapaciteit van een 
geïntegreerde staalfabriek bij Alexandrie  
National Bank of Egypt voor Alexandria National 
Iron and Steel Company 

55,0 

30,0 

6,0 

40,0 

115,0 

Herstel en uitbreiding van de internationale  
luchthaven van Beiroet 
Republiek Libanon 80,0 

Herstel van de installaties van de handelshaven van 
Beiroet 
Republiek Libanon 35,0 

Voortzetting van de aanleg van de autosnelweg 
Oost-West: traject Lakhdaria-Bouira (33 km) 

De Democratische Volksrepubliek Algerije, 
vertegenwoordigd door de Banque Algérienne de  
Développement 

TUNESIE 

Inrichting von twee industriegebieden bij Tunis 
(M'Ghira) en Sfax (Thyna) 
Republiek Tunesië 

Bouw van twee verkeerspleinen en aanleg van 13 km 
weg in de agglomeratie Tunis 
Republiek Tunesië 

JORDANIE 

Herstel en modernisering in de stad Sait van de 
waterleiding- en rioolnetten 
Het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië voor Water  
Authority of Jordan 

Globale lening voor de financiering van kleine en 
middelgrote ondernemingen in de sectoren industrie 
en toerisme 
- Industrial Development Bank 
- Voorwaardelijke lening ααη de Industrial  
Development Bank 

apRus 
Modernisering van de drinkwatervoorziening von 
Nicosia en Larnaca  
Republiek Cyprus 
Globale lening voor de financiering van 
investeringen van bescheiden omvang in de sectoren 
industrie, toerisme en dienstverlening 
Cyprus Development Bank 

80,0 + 

63,0 

Zuiveringsstations in Tunis en Medenin; rioolstelseis in 
zes kuststeden 
Office National d'Assainissement 25,0 • 

15,0 • 

23,0 • 

49,0 

Totstandbrenging van telecommunicatieverbindingen 
voorol met Ci sjordanië en Libanon; verhoging van 
de schakelcapaciteit 
Het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië 25,0 * 

12,0 * 

10,0 * 

2,0 • 

29,0 

17,0 • 

12,0 * 
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miljoenen 
ecu 

milioenen 
ecu 

MIDDEN- EN OOST-EUROPA 

POLEN 

REPUBUEK S LOWAKIJE 35,0 

ROEMENIÊ 

ESTLAND 

SLOVENIE 

333,0 

Uitbreiding en modemisering van het 
telecommunicatienet 

Tel^omunikaija Polska S.A. 150,0 * 

Globale lening ααη de Export Development Bank 
voor de financiering van ondernemingen in de 
sectoren industrie, toerisme en dienstverlening 13,0 • 

Bouw van een afvaiwaterzuiveringsstation voor de 
hoofdstad 

Stad Warschau voor Waste Water Treatment Plant 
Warsaw-South Ltd 45,0 * 

Aanpassing van delen van het wegennet ααη de  
normen voor autosnelwegen: Bielany (Wroclaw) -
Nogawczyce (Gliwice), van de E40 

Republiek Polen 125,0 • 

REPUBLIEK TSJECHIË 255,0 

Uitbreiding en modemisering van het telefoonnet 
Ceske Telekomunikace 30,0 • 

Aanieg van een olieleiding die de Transalpijnse 
leiding verbindt met Ingolstadt (Duitsland) en de 
Druzhbaleiding (uit Rusland) met Krolupy, bij Praag 
MERO CR, a.s 100,0 * 

Verbetering van het Tsjechische deel van de spoorlijn 
Berlijn - Praag - Wenen 
C'eské drahy, s.o. (Tsjechische Staatssp oorwegenj 125,0 • 

HONGARIJE 140,0 

Globale lening ααη de Orszâgos Takarékpénztar és 
Keriskedemi Bank Rt. v oor de financiering van 
gemeentelijke infrastructuurprojecten 

Modemisering en uitbreiding van het te lefoonnet 
Magyar Tâvkôzlési Rt. 

40,0 * 

100,0 * 

66,0 

Herstel en modemisering van het aardgastransport-
en -distributienet 
Republiek Roemenië voor ROMGAZ R.A. 

Herstel en modemisering von de 
luchtverkeerscontrole- en -veiligheidsinstallaties 
Republiek Roemenië voor ROMATSA R.A. 

50,0 • 

16,0 * 

42,0 

Herstel va n het stadsverwarmingsnet van Pörnu  
Republiek Estland 

Modemisering van de luchtverkeerscontrole- en 
-veiligheidsinstallaties 
Republiek Estland 

Bouw van een terminal voor droge bulkprodukten in 
de haven van Muuga 
Haven van Tallinn 

7,0 • 

20,0 • 

15,0 * 

41,0 

Uitbreiding en modemisering van het telefoonnet 
Slovenske Telekomunikacie 20,0 

Herstel en modemisering van de 
luchtverkeerscontrole- en -veiligheidsinstallaties 
Republiek Slowakije voor Riademie Letovej Pr evadzky 
Slovenkej Republik/ (organisatie voor de 
luchtverkeerscontrole van de Republiek Slowakije) 15,0 

BULGARIJE 30,0 

Herstel en modemisering van de 
luchtverkeerscontrole- en -veiligheidsinstallaties 
Republiek Bulgarije (ministerie van Vervoerj 

UTOUWEN 

Modemisering van de luchthaven van Vilnius 
Republiek Litouwen 

LETIAND 

AZIE 

THAILAND 

PAKISTAN 

FlUPPIJNEN 

LATIJNS-AMERIKA 

CHILI 

Aanbrengen van voorzieningen en modemisering 
van de grote internationale spoorlijn oost-west 
Slovenske Z eleznice 13,0 * 

Aanieg van drie delen van de autosnelweg oost-west 
Ljubljana à Celje Druzba za Autocest ν Republiki 
Sloveniji 28,0 • 

Modemisering en uitbreiding von het 
telecommunicatienet 
Telefonica Internacional Chile 

ARGENTINE 

Modemisering en uitbreiding van het 
aardgasdistributienet in het noorden van de 
Provincie Buenos Aires 
Gas Natural Ban S.A. 

30,0 * 

10,0 

10,0 * 

5,0 

Globale lening voor de financiering van 
investeringen van het midden- en kleinbedrijf in de 
sectoren industrie en dienstverlening, evenals van 
milieu- en energiebesparingsprojecten 
Investeringsbank van Letland 5,0 • 

40,0 

Gasleiding die het gasveld van Erawan (Golf van 
Thailand) verbindt met het bestaande net in Bang 
Pakong, bij Bangkok 
Petroleum Authority of Thailand 40,0 * 

36,0 

Uitbreiding van het elektriciteitstransportnet; 
modemisering van het regel- en distributiesysteem in 
het district Karachi 
Pakistaanse Staa t voor Karachi Electricity Supply  
Corporation 36,0 * 

23,0 

Nieuwe produktielijn (droogtechniek) in een 
cementfabriek in Davao, op het e iland Mindanao  
Davao Union Cement Corporation 23,0 * 

75,0 

75,0 • 

46,0 
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Tobel A: Ondertekende leningovereenkomsten van 1959 tot en met 1994 
(in miljoenen ecu) 

In de Europese Unie Buiten de Europese Unie 
Kredieten 

Ult eigen onder mondaot Uit eigen Uit begrotings-
Joor Totaal Totool middelen en goronties NCL Totool middelen middelen 

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 2 00,2 480,0 427,2 52,8 
1984 6 902,6 6 194,4 5 012,8 — 1 18 1,6 708,2 620,7 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 7450,3 7 003,4 — 446,9 398,3 188,8 209,5 
1988 10 180,1 9 479,8 8 938,3 185,0 356,5 700,2 520,1 180,1 
1989 12 246,1 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 16 066,0 737 — 892,8 764,3 128,5 
1993 19 614,5 17 724,2 17 672,6 51,5 - 1 8 90,3 1 8 07,4 82,9 
1994 19 927,5 17681,9 17 656,0 25,8 - 2 245,6 1 978,5 267,1 

Totaal 169 025,4 155 005,0 147 596,3 1 009,6 6 399,1 14 020,3 11 553,3 2467,0 

Tobel Β; Ondertekende leningovereenkomsten von 1990 tot en met 1994 en van 1959 tot en met 1994 
noor herkomst der middelen en naar land (in miljoenen ecu) 

199a 1994 1959-1994 
Uit eigen Andere Uit eigen Andere 

Totool middelen (2) middelen Totool middelen (2) middelen 

Lidstaten 78 649,0 78 586,3 62,8 155 005,0 148 605,9 6 399,1 
Belglë . . . . ; · ::. •: 1 705,4 1 681,9 23,6 2 628,6 2 605,1 23,6 
Denemarken . 3 519,4 3 519,4 — 6 909,3 6 363,4 545,8 
Duitsland .7. ^ . ri. ii . 8 332,1 8 332,1 — 12 060,7 12 060,7 
Griekenland ' . si . / 1 966,5 1 966,5 — 4 678,0 4 371,9 306,1 
Span je . . i. / . i:. / 14 321,7 14 282,5 39 2 17 998,5 17 754,5 244,0 

•Frankrijk . . p. ïi. . Ji / 10 187,1 10 187,1 — 21 072,3 19 822,3 1 250,0 
lerlond ....... . 1 437,4 1 437,4 — 4 709,5 4 285,5 424,0 
Itallë . .   18 114,8 18 114,8 49 983,5 46 896,8 3 086,7 
Luxemburg . i 88,2 88,2 133,4 133,4 
Nederland . . pi . 5. / 1 354,3 1 354,3 — 2 220,6 2 217,4 3,2 , 
Portugal . . . . . f, / 5 625,7 5 625,7 — 7 522,0 7482,1 39,8 ρ 
Verenigd Koninkrijk / / • •· Ï ' 10 774,4 10 774,4 — 22 998,5 22 522,7 475,8 
Oostenrijk . . ri . i .P : . r 162,0 162,0 396,0 396,0 
Finland . . i. .i . ^ ,ii 60,2 60,2 60,2 60,2 
Zweden , . . .. . . . . . 15,3 15,3 — 15,3 15,3 
Elders (1 ) ..... . 984,6 984,6 — 1 618,6 1 618,6 

.... .. .r 

ACSenLGO 1 485,3 887,4 597,9 4 300,2 2 644,1 1 656,1 
Middellondse-Zeelonden 2 194,3 2 135,3 59,0 6 742,1 5 931,2 810,9 
Midden- en Oost-Europo 2 659,0 2 659,0 — 2 659,0 2659,0 _ 

Latijns-Amerika en Azië 319,0 319,0 — 319,0 319,0 — 
Totaal 85 306,6 84 587,0 719,6 169 025/4 160 159,2 8 866,2 

De kredietverlening in Sponje en Portugal viel tot eind 1985 en die in Griekenbnd tot eind 1980 onder de octiviteiten buiten de Europese Unie.  
(1 ) Kredietverlening gelijkgesteld oon verrichtingen binnen de Europese Unie (zie wenken voor de lezer, punt 5d op biz. 130). 
(2) Inclusief kredieten onder mondaot en garanties. 
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Tabel C: Kredietverlening în de Europese Unie van 1990 toi en met 1994 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

nacr land en doelstelling (in milioenen ecu) 

Industriebeleid 

Regionale  
ontwikkeling 

Europese 
verbindings-

infrastructuren 
Milieu en  

leefklimaGt Energie 

Internationaal  
concurrentie-

vermogen MKB 

België . . . . . ;, 
Denemarken . . ί,  
Duitsiond . . . 
Griekenlond . . i. 
Spanje . ; 
Frankrijk . . .1^ . i . 
lerland . , .Λ·Γ|·  
italië . . 7 7 
Luxemburg 7 
Nederlond . . . . 
Portugal . . . . . 
Verenigd Koninkrijk 
Oosfenrijk . . . . 
Finland 
Zweden . . , . 
Elders (1) . . 

Totaal 

415.4 
2 026,9 
5 287,7 
1 834,2 

12 275,3 
6411,3 
1 368 ,6 

11 455,0 
23,7 

156.5 
5 532,2 
5 206,2 

403,4 
2 313,7 
1 787,7 

819.8 
6 165,8 
2 857,9 

327.4 
3 532,1 

59,5 
226.9 

1 491,0 
2 468,2 

146.5 
60,2 

258,8 
353.8 

2 817,8 
451,2 

3 621,4 
1 4 94,9 

259.9 
3 253,3 

269.1 
815.2 
805,9 
280,5 

1 716,2 
156,0 
400,4 

4 298,7 

20,3 
393,2 

054.5 
993.6 

230,8 

720,8 
258,7 

1 097,8 
167.6 
652.7 

1 821,5 
70,4 

3 716,6 

488,2 
935,7 

3 905,6 

587,4 
824,2 

2 904,0 

13,1 
188,4 
497,3 

292,1 
359,7 
206,5 

426,5 
15,3 

558,1 

51 992,9 23 086Λ 17 840,6 13 630,9 4 391,1 9 364,2 

Sommige kredieten beantwoorden ααπ twee of meer doelstellingen tegeiijk. De bedragen van de verschillende rubrieken kunnen dan ook niet bij elkaor worden opgeteld. 
(1) Zie tabel B, noot 1, op biz. 112. 

{in miljoenen ecu} 

Regionale 
ontwikkeling: 51 993 

Communautaire  
infrastructuren: 23 086 

Milieu, 
leefklimaat: 17 841 

Industrie: 
13 755 

Energie: 
13 631 

•l Energie  
J Vervoer 
_l Telecommunicatie 
βΐ Overige infrastructuren 
•i Industrie, diensten, 

londbouw 

J Vervoer over l and 
J Luchtvaort 
_| Telecommunicatie 

li Overig 

^ Water 
-J Lucht 
m Afvoi 
"iij Stadsvernieuwing 
"il Overig 

lu Concurrentievermogen en  
integratie bedrijfsleven 

til Energiebesparing 

Onlwikkeling eigen  
enerqiebronnen 

MKB buiten 
•I reg.-ontwikkelingsgebieden V Spreiding invoer 

MKB in reg.-cntwixkelingsgebleden 

ft l 

Έί 'S:' 

Tabe! D: Kredietverlening in de Europese Unie von 1990 tot en met 1994 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

noor land en sector (in miljoenen ecu) 

Totool 
Afzonderlijke 

leningen 

Toewijzingen 
uit globale 
kredieten 

infrostructuur 

Industrie 
Diensten 

Landbouw Totool 
Afzonderlijke 

leningen 

Toewijzingen 
uit globale 
kredieten Vervoer 

Telecommu-
nicatie 

Woter-
projecten en  

diversen Energie 

Industrie 
Diensten 

Landbouw 

België . . . . Ï ; . > 1 613,9 893,1 720,9 403,5 — 170,0 269,1 771,4 
Denemarken . . . . . . 3 518,7 3 217,9 300,8 1 874,0 447,7 126,6 788,8 281,6 
Duitsiand   8 076,3 4 536,9 3 539,4 889,2 1 1 59,1 2 000,6 722,1 3 305,2 
Griekenland 1. . . . . . . 1 834 ,2 1 466,6 367,5 787,6 287,8 274,9 301,1 182,8 
Spanje . . i:, ί <7 13 980,6 13 043,5 937,1 6 230,4 1 937,2 1 8 81,8 1 3 77,4 2 553,8 
Frankrijk . .   9 220,5 5 690,8 3 529,7 5 098,2 5,8 580,6 89,3 3 446,6 
lerland .    1 368,6 1 297,6 71,0 320,7 186,3 308,2 401,0 152,4 
Italië ... : • 17 482,1 13 040,0 4 442,1 635,2 3 432,9 1 590,0 4 994,5 6 829,5 
Luxemburg . :. . . . . 83,1 83,1 — — 59,5 — — 23,7 
Nederland . . :. ; 1 242,7 927,9 314,8 232,0 — 471,9 173,9 364,9 
Portugal . . .. . , . . . 
Verenigd Koninkrijk .: . { • 

5 532,2 5 065,2 467,0 2 013,2 779,6 170,9 905,0 1 663,4 Portugal . . .. . , . . . 
Verenigd Koninkrijk .: . { • 10660,0 10 449,0 211,0 2 086,4 1 035,7 2 990,4 2 872,0 1 675,5 
Oosfenrijk . ... . . : . 146,5 146,5 — 72,5 74,0 — — — 
Finland . . . . , ^ ·:;· 60,2 60,2 — 60,2 — — — — 
Zweden . .. . :. , .1. 15,3 15,3 — — — — 15,3 — 
Elders (1) . ; . ΐ i 984,6 984,6 — — 426,5 — 558,1 

Totad  75 819,4 60 918,1 14 901,3 20 703,3 9 832,0 10 565,9 13 467,6 21 250,7 

(1 ) Zie tobel B, noot 1, op blz. 112. 
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Tabel E; Kredietverlening in de Europese Unie in 1994 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

naar sector pn mîijoenen ecu} 

ΤοίααΙ Leningen Globale kredieten 

bedrag % EIB Totaal EIB NCL 

Energie en infrastructuren 13 030,1 78/4 12 063,2 966,8 966,8 — 

Energie  3 383,9 20,4 3 314,6 69,3 69,3 
Produktie . . . ^ , . , . 1 676,9 10,1 1 656,5 20,4 20,4 
Traditionele warmtekrachtcentralés , s; . , . . 892,2 5,4 892,0 0,2 0/2 
Waterkrachtcentrales ; .1. . . 94,0 0,6 76,0 18,0 Ï8,0 
Geothermische centrales . 0,9 0,0 0,9 0/9 
Warmfeproduktie . . .1 . > . . 125,0 0,8 123,8 1,2 12 
Gas-en aardoliewinning . . . î , . . i. * .1: 564,7 3,4 564,7 0,1 OJ — 
Transport, opsiag, opwerking . i. ; .. . ; 776,7 4,7 765,1 11,6 H,6 — 
Elektriciteit 7. ; .p . . .i , 194,8 1,2 191,9 2,9 2/9 — 
Aardgas, aardolie . . . . . . y % i . . 581,9 3,5 573,2 8,6 8,0 
Distributie :. p. . .1- . ; . ". . . 930,4 5,6 893,1 37,3 37,3 
Elektriciteit , .,. . .T.P. . ;; . .; 469,4 2,8 462,9 6,5 Ó/5 
Aardgas . J . . i . > Ρ . . 419,7 2,5 394,0 25,7 25,7 ' 
Wärmte . ., v. > . . . .. „ .i . 41,3 0,2 36,2 5,1 5,/ • 
Vervaer .1, u ; i . . 5 636,6 33,9 S 327,8 308,8 308,8 — 
Bijzondere projecten . . . P. u \ Ρ . ; 634,4 3,8 634,4 — — _ 
Spoorwegen ' . . Ρ 544,3 3,3 544,2 0,1 0,i 
Wegen, αutcsnelwegen . . , . . ...CP. . ." . Γ 2 469,9 14,9 2 251,9 218,0 218,0 • 
Overslagcentra en overig ........... 70,7 0,4 70,7 — 
Stodsvervoer ΐ C Ç i, , P.P; 1 443,2 8,7 1 364,3 78,9 78,9 
Luchtvervoer . Ρ ^ .'C. C > .; - P 413,4 2,5 413,4 __ _ _ 
Vervoer over zee s . ... , . .i . . 60,5 0,4 48,7 11,9 11,9 
Telecommunicatie ρ . . >1 ί . . 2 155,0 13,0 2 155,0 
Telecommunicotienetten en-stations , , , ,ΐ Ρ .: . Ρ 2 056,1 12,4 2 056,1 _ 
Mobilofonie . C :î , . ; 72,0 0,4 72,0 
Sotellieten, volgstotions , ,. . 27,0 0,2 27,0 __ 
Wateiv rioleringen, vaste afvalstoffen . . . ,p . ; . p 1 432,4 8,6 970,5 461,9 461,9 . _ 
Drinkwatervoorziening . . . 174,9 1,1 40,7 134,2 134,2 
Afvolwoterzuivering . .: .C. » 486,3 2,9 300,7 185,7 185,7 
Wotervoorziening, rioleringen, droineringen t ,7 .1;. 431,8 2,6 342,3 89,6 89,6 
Verwerking vast en vloeiboar afvol . . . . 320,2 1,9 279,8 40,5 40,5 — 
Diverse voorzieningen . 7 .P . ; 18,9 0,1 7,0 11,9 11,9 
Stedelijke infrastructuur ;. V · - 26,3 0,2 25,6 0,7 0,7 
Stadsvernieuwing . p . . 7,3 0,0 7,3 
Samengestelde stadsprojecten ... . . C . . . . 19,0 0,1 18,3 0,7 0/7 
Overige infrastructuren 396,0 2/4 269,9 126,1 126,1 
Samengestelde projecten . . . . . 396,0 2,4 269,9 126,1 126,1 — 

Industrie, diensten, landbouw  3 594,3 21,6 1 797,7 1 796,6 1 777,4 19,2 

Industrie 
Mijnbouw 
Metallurgie 
Meteci-en machine-industrie . . . . . 
Produktie van transportmoterieel ... ; 
Elektrotechnische industrie, elektronica 
Chemie   
Rubber- en kunststofverwerkende industrie 
Glas en aardewerk  
Bouwmaterialen . . ,. 
Houtindustrie . . . ̂  
Voedingsmiddelen .. 
Textiel, leer ;. ί:, ζ 
Papierpulp, papier en drukkerij . . , ,1  
Overige verwerkende industrie .... 
Bouwnijverheid , ̂  
Diensten  
Toerisme, vrijetijdsbesteding, gezondheid 
Onderzoek en ontwikkeling . . 
Zakelijke dienstverlening . . . 
Recycling van afvalstoffen . . 
Onderwijs- en opieidingscentra 
Groothandel  
Landbouw, visserij, bosbouw 

2 911,6 
28.7 
59,1 

281.5 
583,4 

84.8 
589.6 

80,7 
66.5 

168.1 
68.6 

239,4 
96,0 

451.2 
29,3 
84.7 

680,4 
157,4 

0,3 
477,0 

11.8 
8,4 

25,6 
2,3 

17,5 
0,2 
0,4 
1,7 
3,5 
0,5 
3,5 
0,5 
0,4 
1.0 
0,4 
1,4 
0,6 
2,7 
0,2 
0,5 
4.1 
0,9 
0,0 
2,9 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 

1 575,5 

50,3 

554,9 
29.3 

486,1 
10.4 
15.5 
27,4 

55,2 

346,4 

222,2 
6,2 

208,6 

7,5 

1 336,1 
28,7 

8,7 
281,5 
28,5 
55.5 

103.5 
70,4 
51,0 

140.6 
68.6 

184,2 
96,0 

104,9 
29,3 
84.7 

458,1 
151,1 

0,3 
268,4 
11.8 
0,9 

25,6 
2,3 

1 324,7 
28,7 
8,7 

279,8 
27,7 
55,2 

102,1 
69.5 
50.7 

139,8 
68,2 

183,1 
95.2 

103,0 
28.8 
84.3 

450Λ  
149,3 

0,3 
264,7 

11.6 
0,9 

23,6 
2,3 

IM 

1.6 
0,8 
0,4 
1,4 
0,8 
0,3 
0,8 
0,5 
1,1 
0,8 
1,9 
0,5 
0,4 
7.8 
1.9 

3.7 
0,2 

2,0 

Totaal generaa! 16 624,4 100,0 13 860,9 2 763,4 2 744,2 19,2 
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Tabel F; Kredìetverlening in de Europese Unie van 1990 tot en met 1994 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

nacr sector {in mil|oenen ecu} 

Totoal Leningen Globale kredieten 
bed rag % EIB+NCL Totoal EIB NCL 

Energie en infrastructuur  54 568,6 72,0 50 103,9 4 464,7 4 464,7 — 

Energie ..... 
Produkfie  
Traditionele thermische centrales . . . . . 
Waterkrachtcentrales  
Ceothermie en alternatieve energiebronnert 
Warmtekrachtcentrales  
Gas-en aardoliewinning . 
Vosfe brandstoffen . . . . 
Transport, opslog en opwerking . Τ 
Elektriciteit . . : . ,;, 
Aardgas, aardoiie ....... . ; . ; . 
Kernbrandstoffen ί .• .;Ì . 
Distributie 
Elektriciteit , 
Aardgas . 
Wärmte . 
Vervoer . 
Bijzondere projecten . . . :. ΐ , .j . v. ,; 
Spoorwegen . ,: ;; . 
Wegen, outosnelwegen . . . i; . :. .  
Overslagcentro en overig . . ^ Ρ .; . ™ 
Stadsvervoer / 
Luchtvervoer I 
Vérvoer over zee ^ . . s. Τ-
lelecommunicatie  
Bi zondere telecommunicotlenetten , . . p. >  
Te ecommunicotienetten en-stations . i . T. -
Mobilofonie i . 
Satellieten, voigstations . . 
Internationale kabels Τ . 
Water, riolerlngen, vaste afvoistaffen . 
Drinkwatervoorziening 
Afvalwaterzuivering 
Watervoorziening, rioleringen en drainerlngen 
Verwerking vast en vioeibaar afval . . . 
Diversen  
Stedelijke infrastructuur 
Stadsvernieuwing 
Tentoonstellingen, beurzen en congressen 
Openbare gebouwen en dergelijke . . . 
Samengestelde stadsprojecten 
Diverse infrastructuren 
Samengestelde infrastructuren 
Land- en bosbouwvoorzieningen .... 

13 467,5 
6 433,6 
2 201,8 

510.7 
29,3 

659.8 
2 991,6 

40,3 
3 232,2 
1 1 55,4 
1 838,7 

238.0 
3 801 ,8 
2 116,9 
1 529,5 

155.4 
20 703,3 
2 317,5 
3 277,8 
7 948,5 

221.8 
3 525,8 
2 918,7 

493,2 
9 832,0 

207.2 
8 329,8 

151.3 
744.2 
399.5 

8 198,0 
653.9 

2 529,9 
3 109,2 
1 186,6 

718.4 
357.5 
153.1 
152.3 

8,2 
43,8 

2 0104 
1 937,7 

72,7 

17,8 
8,5 
2,9 
0,7 
0,0 
0,9 
3,9 
0,1 
4.3 
1.5 
2.4 
0,3 
5,0 
2,8 
2.0 
0,2 

27,3 
3.1 
4,3 

10,5 
0,3 
4.7 
3.8 
0,7 

13,0 
0,3 

11,0 
0,2 
1.0 
0,5 

10,8 
0,9 
3,3 
4.1 
1.6 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
2.7 
2,6 
0,1 

13 004,8 
6 278,3 
2 172,0 

415.6 
27,4 

637.3 
2 988,4 

37.4 
3 215,1 
! 149,7 
1 827,3 

238,0 
3511,5 
2 085,1 
1 313,0 

113.4 
19 320,5 
2 317,5 
3 216,5 
7 183,9 

216,9 
3 052,6 
2 898,7 

434,3 
9 832,0 

207.2 
8 329,8 

151.3 
744,2 
399.5 

6 099,0 
287.7 

1 406,2 
2 836,6 

957,0 
611,5 
291,2 
128.8 
141,5 

2,6 
18,3 

1 556,3 
1 4 85,9 

70.5 

462,7 
155,3 
29.7 
95,1 

1.8 
22,5 

3,2 
2.9 

17,1 
5.8 

11,3 

290,3 
31.8 

216.5 
42,0 

1 382,8 

61,3 
764.6 

4.9 
473,2 

20,0 
58,8 

2 098,9 
366,2 

1 12 3,6 
272,6 
229,6 
106,9 

66.2 
24.3 
10,8 
5,5 

25,5 
454,1 
451,8 

2,2 

462,7 
155,3 
29.7 
95,1 

1.8 
22,5 

3,2 
2.9 

17,1 
5.8 

11,3 

290,3 
31.8 

216.5 
42,0 

1 382,8 

61,3 
764.6 

4.9 
473,2 

20,0 
58,8 

2 098,9 
366,2 

1 12 3,6 
272,6 
229,6 
106,9 

66.2 
24.3 
10,8 
5,5 

25,5 
454,1 
451,8 

2,2 

Industrie, diensten, landbauw 

Industrie . 
Mijnbouw 
Metallurgie . 
Metaal- en machine-industrie ....  
Produktie van transportmoterieel ....  
Elektrotechnische industrie en elektronica . 
Chemie  
Rubber- en kunststofverwerkende industrie 
Glas en aardewerk , , 
Bouwmaterialen , . , 
Houtindustrie .... 
Voedingsmiddelen . , 
Textiel en leer ... 
Papierpulp, papier, drukkerij . . . Λ  
Overige verwerkende industrie . . i, . 
Bouwnijverheid Τ 
Diensten  
Toerisme, vrijetijdsbesteding, gezondheld 
Onderzoek en ontwikkeling  
Zakelijke dienstverlening . 
Recycling van afvalstoffen . . . . . ,  
Onderwijs- en opieidingscentra . . . L 
Geavanceerde informatiediensten . . 
Groothandel . 
Landbauw, visserlj, basbauw . 

21 250,7 28,0 10 814,2 10436,5 

18 107,6 
112.0 
273,6 

1 700,5 
5 273,6 
1 1 02,8 
2 982,4 

604.8 
276.9 
792,5 
506,8 

1 520,1 
548.1 

1 818,3 
166.0 
429.1 

3 060,1 
1 030,9 

132.4 
1417,6 

79,3 
69,7 

168.5 
161,8 

82,9 

23,9 
0,1 
0,4 
2,2 
7,0 
1,5 
3,9 
0,8 
0,4 
1,0 
0,7 
2,0 
0,7 
2,4 
0,2 
0,6 
4,0 
1,4 
0,2 
1,9 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 

9 987,2 

87,3 
100,1 

5 043,5 
607,6 

2 428,9 
163,1 
58.3 

186,6 
50,8 

239,3 
22.4 

999,3 

827.0 
260.5 
123.1 
208.6 

67,4 
167,4 

8 120,4 
112.0 
186.3 

1 6 00,5 
230.1 
495.2 
553.5 
441.7 
218.6 
606,0 
455,9 

1 280,8 
525.8 
819,0 
166.0 
429.1 

2 233,2 
770.4 

9,3 
1 20 9,0 

79,3 
2,3 
1,0 

161,8 
82,9 

10 237,5 

7 965,9 
108,9 
186,2 

1 574,8 
226,2 
488.6 
546,2 
433,0 
215.7 
600,7 
440.0 

1 2 53,9 
520,2 
796.1 
152,1 
423,6 

2 189,5 
763,6 

9,3 
1 17 9,1 

75,9 
2,3 

159,4 
82,1 

199,1 

154,5 
3.1 
0,1 

25,7 
3,9 
6.6 
7,3 
8.7 
2,9 
5.2 

16,0 
26,9 
5,6 

23,0 
14,0 
5,5 

43,7 
6,9 

30,0 
3,5 

1,0 
2.3 
0,8 

Tataol generaal 75 819,4 100,0 60918,1 14 901,3 14 702,2 199,1 
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Tabel G; Kredîetverlening ten behoeve van de regionale antwikkeling, in 1994 en van 1989 tat en met 1994 
(afzonderlijke leningen en foewijzingen uit lopende globale kredieten) (in miljoenen ecu) 

1994 1989-1994 
Regie's Regie's 

Regionale communautoire Regio's Regionale communautaire Regio's 
land onlwlkkeling actie doelstelling 1 ontwikkeling actie doelstelling 1 

België ....... 178,6 105,5 6,0 453,0 350,1 6,0 
Denemarken . . . , . . " ·. •. » »': · 506,9 457,9 — 2 385,2 1 578,1 — 
Duitsland ' C'* j.: 1 801,6 1 741,6 1 546,6 5 593,4 4 957,1 3 849,5 
Griekenland ..... .... 632,1 632,1 632,1 2 095,6 2 095,6 2 095,6 
Spanje . . . . 2 659,2 2 659,2 1 4 91,3 13 419,2 13 169,0 7 916,3 
Fronkrijk ... .1 .. .}· ·•. 1 571,7 1 4 22,7 11,9 7 430,2 6 068,5 199,3 
lerlond . . . /i i .• -(Λ; 237,7 237,7 237,7 1 570,3 1 570,3 1 570,3 
Italie . . . . . .; J. 2 159,2 1 687,3 672,3 13 883,1 13 152,8 8 725,8 
Luxemburg . ... ί i •>: — — — 23,7 23,7 — 
Nederlond . .- .-i k^· 17,7 17,7 9,7 237,4 175,4 9,7 
Portugal . ·· .· 1 127,1 1 127,1 1 12 7,1 6 250,9 6 250,9 6 250,9 
Verenigd Koninkrijk . . , ; 1 143,3 534,7 13,1 5 821,4 4 692,1 169,6 

Totaoi 12035,1 10 623,5 5 747,8 59 1634 54 083,6 30 793,0 

Tabel H: Kredietverlening per regio (in 1994 en von 1990 tot en met 1994) 
(afzondertijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

Deze tabel geeft een overzicht van de kredietverlening per regio (doelstelling 1 o f 2 near gelang het land). Voor zover mogelijk 
zijn de afzonderlijke kredieten ten behoeve van verscheidene regie's tegelijk uitgesplitst. 
Ramingen EUROSTAT 1992 van het BBP per hoofd van de bevolking, uitgedrukt in standaard-koopkracht (EÜ15 = 100) 
Bevolking in 1992 in duizendtallen 

(in miljoenen ecu) 

Ì994 
Toew.uit 

1990-1994 
Toew.uit 

Afzonderlijke globale Afzonderlijke globale 
BBP/inw. Bevolking Totaol leningen kredieten Totaal leningen kredieten 

België  109 10045 504,2 388,1 116,1 1 613,9 893,1 720,9 

Brüssel . . . . . . . . ΐ . 174 960 74,9 73,1 1,8 204,4 166,6 37,7 
Vlaams Gev/est .... Τ î . no 5 804 342,8 245,9 96,9 861,0 303,4 557,6 
Wallonie . . . ... . , . 38 3 280 86,5 69,0 17,4 194,7 69,1 125,6 
Multiregionaal  — — — — 353,9 353,9 

Denemarken  107 5 170 819,5 776,2 43,3 3 518,7 3 217,9 300,8 

Regio rond de hoofdstad .... _ — 59,8 49,0 10,8 642,3 590,7 51,6 
Ten oosfen van de Grote Belt . . . t — — 356,5 355,4 1,1 1 074,6 1 058,3 16,2 
Ten Westen van de Grote Belt . . . : — — 216,0 184,6 31,4 1 078,7 845,6 233,0 
Multiregionaal  — — 187,2 187,2 — 723,2 723,2 — 
Duitsland  107 80 595 2 301,3 1608,0 693,2 8 076,3 4 536,9 3 539,4 

Hamburg ...... , . . . 196 1 677 1,1 — 1,1 130,7 107,5 23,2 
Bremen -i -, · · 155 684 1,0 — 1,0 43,8 43,8 
Hessen 7 J: . 7 ;. ^ 149 5 878 71,4 56,8 14,5 329,4 262,0 67,4 
Baden-Württemberg . ... . . 131 10074 32,6 — 32,6 376,6 120,3 256,4 
Beieren i- 126 11 676 103,7 87,9 15,8 642,4 493,1 149,3 
Noordrijnland-Westfalen ^ .7 . 113 17590 293,3 127,1 166,1 1 575,0 419,0 I 156,0 
Saarland : 109 1 080 70,5 70,3 0,2 153,4 92,6 60,8 
Nedersaksen . . . . > . . . . ; 105 7523 81,7 81,7 576,9 48,6 528,2 
Sleeswijk-Holstein . i 104 2 662 54,5 25,0 29,5 126,8 25,0 101,8 
Rijniand-Palts . . . . . . , . . i 102 3 852 13,9 13,9 76,6 76,6 
Berlijn . . . . . . . . . . . 95 3 455 65,7 52,1 13,6 130,6 93,4 37,2 
Brandenburg . . . 44 2 544 191,6 131,3 60,3 402,5 216,7 185,8 
Saksen-Anhalt . . . . . . . . 43 2 809 417,1 300,6 116,5 877,0 586,7 290,3 
Saksen 42 4 664 582,4 511,1 71,3 1 4 98,9 1 218,6 280,3 
Mecklenburg-Vorpommern .... 41 1873 126,0 90,4 35,6 313,7 196,1 117,6 
Thüringen .... ; ν ,7 - i;. "V 38 2552 194,7 155,4 39,4 675,1 510,5 164,7 
Multiregionaal . . . . . . . . — — — — — 146,8 146,8 — 
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Tobel H: Kredietverlening per regio (in 1994 en von 1990 tof en met 1994) (vervolgj 
(ofzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredie ten) (in miljoenen ecu) 

1994 1990-1994 
Tota ai Afzonderlijke Toew.uit Totani Afzonderlijke Toew.uit 

leningen globale leningen globale 
BBP/inw. Bevoiking kredieten kredieten 

Griekenland  61 10280 632,1 478,2 153,9 1 834,2 1 466,6 367,5 

Attica ....... . . . i. i . . 68 3 528 137,3 114,2 23,1 512,5 458,0 54,5 
Midden-Griekenland . ., . «, 59 2 439 82,3 33,1 49,2 392,0 264,2 127,9 
Noord-Griekenlond . .1 1 .v..., Ϊ' . . . 58 3313 83,2 28,9 54,3 233,9 131,6 102,2 
Ellanden  54 1 000 34,9 11,0 23,9 175,0 102,2 72,7 
Multiregionaal . . . . . — — 294,5 291,0 3,5 520,8 510,6 10,1 

Spanje    77 39115 2 749,1 2657/4 91,7 13 980,6 13 043,5 937,1 

ßalearen . . . ... . . . . . . . . 103 686 50,4 50,4 0,04 260,3 250,1 10,2 
Madrid ί . ,. . ... i . . . 97 4 914 443,3 442,4 0,9 1 9 48,0 1 881,1 66,9 
Catalonië .... . ΐ: .. . ν ί . . 95 6 023 517,4 481,2 36,2 2 524,2 2 404,2 120,0 
Navarro . . . . . . . , , , j. 94 522 0,1 0,1 0,1 215,2 204,6 10,7 
Baskenland . , ν .ϊ.ΐ'. :. .k 90 2 131 209,0 208,3 0,7 849,0 813,6 35,4 
La Rioja . , . : 87 261 4,9 4,8 0,1 43,9 39,8 4,1 
Aragon . . . . / . ϊ ΐ . S . . . 84 1208 32,4 29,5 2,8 123,9 98,2 25,7 
Valencia .... .ί;. .î. . . . . 78 3 801 501,1 474,4 267 1 525,4 1 4 07,4 118,0 
Canarische eilanden . . . . . . . 75 1503 63,7 63,4 0,2 209,2 189,5 19,7 
Cantabrië  74 527 17,9 14,5 3,4 247,4 237,7 9,7 
Asturië . .... , 1 . ί . ' 71 1 1 20 2,7 0,2 2,6 307,4 290,4 17,0 
Murcia .... ,. ,. . . -Λ ν . • . Ί. .l· .:. 70 1 039 39,8 37,2 2,5 407,9 370,8 37,0 
Kastilië-Leon .   66 2 620 118,6 112,8 5,7 587,7 477,7 110,0 
Kastilië-La Mancha . .L . .p. > .L. : : 65 1 718 172,2 168,0 4,2 1 010,5 944,3 66,2 
Andalusië h..S i s .L. • i 59 6 989 253,3 248,3 5,1 1 986,8 1 804,9 181,8 
Galicië ; 59 2 795 249,5 249,1 0,4 754,8 685,5 69,3 
Estremadura . . . . . . . . . . . . . . 51 1 1 32 72,7 72,7 — 449,7 414,3 35,4 
Multiregionaal . . . . . , . — — — — — 529,2 529,2 — 

Frankrijk  112 57042 2 198,4 1 428,2 770,2 9 220,5 5 690,8 3 529,7 

Ile-de-France ...... . . ... . . . 169 10 799 263,6 203,3 60,3 869,2 586,2 283,0 
Champagne-Ardenne . . . , ... ;. 114 1 343 7,0 — 7,0 196,9 163,5 33,4 
Elzas i ... < ·. i .; . . 113 1633 86,1 65,2 20,9 310,5 151,4 159,1 
Rhône-Alpes ..... . . ϊ .C.. . ·: - 111 5 429 285,7 171,9 113,8 1 2 62,9 814,5 448,4 
Haute-Normandie. . .. . > . . . ; 107 1744 64,0 56,3 7,7 246,1 192,1 54,0 
FrancheComté . . . . .iK. ii .; 104 1 1 04 19,4 4,8 14,6 91,2 20,3 71,0 
Centrum . ί;,. i. t . 103 2 387 14,1 — 14,1 78,5 3,2 75,2 

ProvenceCôte d'Azur ., .r. :i i ... , 101 4 332 87,2 -- 87,2 490,8 219,9 270,9 

Aquitaine L ί . :. s i 99 2817 37,9 8,0 29,9 237,4 23,1 214,3 
Bourgogne .... .1 . -^ · i. ;. ·; . : 99 1 610 8,1 — 8,1 133,5 89,1 44,4 

Basse-Normandie . . « . C  98 1 395 11,2 — 11,2 83,3 8,7 74,6 

Midi-Pyrénées    97 2 448 71,3 — 71,3 392,5 216,6 175,9 

Lorraine   97 2 283 113,9 62,9 51,0 319,6 99,4 220,2 
Pays de la Loire . :. i' . • . . i; . . . i- 96 3 087 141,3 76,2 65,1 564,3 296,4 267,9 
Picardie . . . . . . .L ., t 95 1 831 93,2 83,3 9,9 319,6 268,7 50,9 
Bretagne ..... y ^ · - i ;· ί ·;ΐ 93 2 807 91,7 — 91,7 367,6 1,0 366,6 
Auvergne . . . . . F· . v. ί .y 90 1 310 5,5 — 5,5 69,1 — 69,1 

Poitou-Charentes . . . .i .;, . L 89 1 605 36,8 22,6 14,2 114,4 45,2 69,1 

Noord - Pas-de-Colais . . . . .. , L 89 3 956 604,6 539,2 65,4 2 122,4 1 833,8 288,6 
Limousin · - !» -! · S ^ i·! C 89 714 3,5 — 3,5 37,1 — 37,1 

Longuedoc-Roussillon . . ;. !. . .• 88 2 159 18,8 8,0 10,8 175,9 22,5 153,4 
Corsica ^ · ,··,!;. • 79 251 0,6 — 0,6 1,6 — 1,6 

Overzeese gebiedsdelea ΐ . . . » . . . . . 45 1469 11,3 4,6 6,7 196,0 95,1 100,9 

— 121,7 121,7 — 540,1 540,1 — 

lerland  76 3 548 237,7 190,3 47Λ 1 368,6 1 297,6 71,0 
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Tabei H: K redietverlening per regio (in 1994 en van 1990 tot en met 1994) (vervolgj 
(afzonderliike leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) :{in miljoenen ecu) 

1994 1990-1994 

BBP/inw. Bevolking 

Totaol Afzonderlijke Toew.uit 
leningen globale 

kredieten 

Totaol Afzonderlijke 
leningen 

Toew.uit 
globale 

kredieten 

Itolië  105 57896 2965,9 2 261,3 704,6 17482,1 13040,0 4 442,1 

Lombardije . . . . . . . . . . i . . 134 9 030 356,2 257,9 98,4 1 6 84,4 1 038,6 645,8 
Voile d'Aosfo . . . . \ . . , , , . . 129 119 — — — 13,0 7,8 5,2 
Emilio-Romagna . . . i .7 . - 128 3 985 164,7 63,4 101,3 1 19 5,5 683,3 512,2 
Trentino-Alto Adige . ,7. i i.;: .77. , ̂7 ...7. . 124 910 59,1 18,1 41,0 322,9 101,4 221,5 
Friuli-Venezio Giulio . . . . , 122 1218 26,0 11,9 14,2 351,8 271,8 80,0 
Ligurië 7. 121 1 701 212,9 168,4 44,5 482,5 349,2 133,3 
Lotium    120 5 246 202,1 185,6 16,5 1 0 01,1 756,8 244,4 
Piemonte 7 119 4 380 118,6 57,0 61,7 1 4 09,1 1 006,6 402,5 
Veneto ............... . . 117 4 468 164,0 97,3 66,8 909,5 560,8 348,7 
Toscone . . . 7;; - _ 7 ^ _ 7 112 3 592 111,2 42,1 69,1 836,8 499,1 337,7 
Morken .7 . 77. •, ,77. ·7. 77 .,;. 7; ^7. 7. . 104 1 457 200,8 177,9 22,9 499,0 277,9 221,1 
Umbrië . . . ; . .7 .7. 7, .7 . . ν 7 .7.. 103 828 46,4 15,4 30,9 285,6 105,1 180,5 
Abruzzen . .77 7 .1... 7 ,7. ^ 94 1 275 57,0 32,4 24,7 903,6 669,4 234,3 
Molise . . . . . . . . . . . . . 7 .77. . 82 337 3,8 — 3,8 199,2 169,2 30,0 
Sordinië . .7. . . . . . . . . . 77 . 77. . 79 1 679 61,3 56,5 4,9 750,8 660,7 90,1 
Apuiië . . ... .7 . 7 7 77 4 115 223,9 201,2 22,6 1 132,7 957,8 174,9 
Componië . . . . . . . . . . . . . . . 73 5 732 147,3 92,5 54,8 1 278,7 963,0 315,7 
Sicilië .7 . 77. . . 73 5 073 63,0 41,6 21,5 1 057,5 885,0 172,6 
Bosilicoto   67 622 64,0 61,9 2,1 925,1 860,5 64,6 
Colobrië : . 1, . 7 . 77. 7 77 . 7, 7 63 2 110 55,6 52,5 3,0 628,3 601,3 27,0 
Multiregionool . . . . . . . 7. 7 7 . . 7 . — — 627,8 627,8 — 1 6 14,9 1 6 14,9 — 
Luxemburg 156 393 — — — 83,1 83,1 — 
Nederland  102 15 182 332A 283,3 49,1 1 242,7 927,9 314,8 

West-Nederlond 7 . . Λ . . . . . 109 7117 196,5 190,5 5,9 365,0 255,5 109,5 
Noord-Nederlond . . , . ... 7. .... . . 103 1605 — 26,0 26,0 
Zuid-Nederlond . . . . ... 7 7; 77. . . 98 3 352 81,5 51,0 30,5 513,3 420,1 93,2 
Oost-Nederlond .... .7 . 7 . .• . . . . 89 3 108 54,5 41,8 12,7 163,5 77,3 86,1 
Multiregionool  — — — — 174,9 174,9 

Portugal  67 9858 1 127,0 1 084,2 42,9 5 532,2 5 065,2 467,0 

Lissobon en vollei von de Toog ... .: . . . . . 93 3 293 392,4 380,3 12,1 2 184,2 2 039,1 145,1 
Noord 7 ... . . . 60 3 479 25,8 — 25,8 769,1 605,4 163,7 
Algorve . 7. 7 7 . 7 7 .7 58 342 26,9 25,5 1,4 131,7 119,0 12,7 
Centrum . . . . 48 1 715 2,6 2,6 510,9 400,2 110,6 
Madeira . .7 .77.. . . . . . . 44 254 70,7 70,7 98,0 81,2 16,8 
Alentejo .,7 . 77_ , 77. 7 , 41 539 1,0 — 1,0 337,9 324,1 13,8 
Azoren . . . . . . . . . 7 41 238 — 137,2 132,9 4,3 
Multiregionool .... . , . 7. • . .7 . 7 . . — — 607,7 607,7 — 1 363,2 1 3 63,2 

Verenigd Koninkrîjk .   98 57848 2 346,5 2 295,5 51,0 10 660,0 10 449,0 211,0 

Zuidoost . . 7. 7. . . . . . . 115 17 658 906,0 890,7 15,3 2 710,2 2 669,7 40,5 
East Anglio . . . . . 7 . 7. . . . . , . . 100- 2 083 0,9 — 0,9 121,5 111,0 10,5 
Schotlond 7 7 . '. 7 7 4 . 7 ν 96 5 098 90,8 89,9 0,9 1 4 34,6 1 4 24,5 10,1 
Zuidwest 7 . . . . ... . 93 4 734 2,4 2,4 390,9 376,2 14,6 
East Midionds : . . . . . 7 . . . , 92 4 051 3,0 3,0 278,3 260,6 17,7 
West Midlonds   90 5 264 65,3 63,7 1,7 460,1 444,4 15,7 
Yorkshire en Humberside . 7 7. 7 . ..7. 7· ^ _ 90 4 989 141,8 127,3 14,5 538,2 513,3 24,9 
Noordwest ^,7 . 7: . '7 4. . 77. 7; r: . 88 6 383 358,7 351,4 7,4 1 062,3 1 021,2 41,1 
Noord . . . . . . . . . . 88 3 091 71,1 68,3 2,9 890,1 875,3 14,9 
Woles 7 . 777. . . , . . , . 83 2 891 97,3 95,6 1,7 806,5 785,9 20,6 
Noord- lerlond . . . , . 7 79 1606 0,4 0,4 155,5 155,1 0,4 
Multiregionool . . . . .... . . . . . . — 608,6 608,6 — 1 811 ,8 1 811,8 

Oostenrijk  115 7914 74,0 74,0 — 146,5 146,5 — 
Finland 93 5 042 60,2 60,2 — 60,2 60,2 — 
Zweden  106 8688 15,3 15,3 — 15,3 15,3 — 
Elders — — 260,8 260,8 — 984,6 984,6 — 
Totaol  — 368 596 16 624,4 13 860,9 2 763,4 75 819,4 60 918,1 14 901,3 



Tobel I: Toewijzingen in 1994 uit lopende globale kredieten 
noor regio en doeistelilng 

(omdot sommige kredieten oon meerdere doelsteilingen tegelijk beontwoorden, kunnen de totolen von de verschillende 
rubrieken niet bij elkoor worden opgeteld) |in miljoenen ecu] 

Regionale ontwikkeling 
Bülten ontwikkelings-

gebieden Energie, milieu 

ΤοίααΙ Infrastructuren Industrie MKB 
cantal bed rag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag cantal bedrag 

Belglë . . . . . 176 116,1 — — 54 36,3 122 79,8 — — 

Vlaoms Gewest . . . . . 139 96,9 — — 32 26,7 107 70,2 — — 
Wallonie  . . . . 32 17,4 — — 22 9,6 10 7,8 — 
Brüssel    . . . . 5 1,8 — — — — 5 1,8 — — 
Denemcrken .... 286 43,3 — — 6? 11,8 225 31,5 — — 

Ten westen von de Grote Belt . . . . . . . 200 31,4 — — 55 11,5 145 19,9 — —» 
Regio rond de hoofdstad .... . . . , ό7 10,8 — — — — 67 10,8 — — 
Ten oosten van de Grote Belt . . . . . . . )9 1,1 — — 6 0,3 13 0,7 — — ; 
Duitsland  . . . . 54? 693,2 89 160,2 194 281,4 176 68,9 174 344,1 

Noordrijnland-Westfalen  . . . . !3ό 166,1 7 18,1 14 8,3 66 21,9 56 136,0 

Saksen-Anhalt . . ... 42 116,5 17 47,0 25 69,5 — — 17 47,0 

Nedersaksen  . . ; . 74 81,7 22 37,3 17 8,7 22 5,5 36 71,4 

Soksen  . „ ... 59 71,3 5 1,5 54 69,9 — — 5 1,5 

Brandenburg . . . ...... 34 60,3 11 18,9 23 41,4 — — 11 18,9 

Thüringen  . ... 23 39,4 2 1,0 21 38,4 — — 3 3,6 

Mecklenburg-Vorpommern . . . . ; ... . 20 35,6 10 15,0 16 20,6 — — 10 15,0 

Boden-Württemberg . . . ... ; . . 46 32,6 — — 2 1,7 37 17,4 7 13,6 

Sleeswijk-Holstein .. . . . . 28 29,5 15 21,4 1 1,6 IO 3,8 16 17,9 

Beieren . . . L 29 15,8 — — 7 1,8 18 5,0 5 9,4 

Hessen . . . V 16 14,5 — — 1 0,2 12 11,1 3 3,2 

Rijnland-Palts . . . . ^ . . , . . )5 13,9 — — 5 4,4 6 3,2 4 6,2 

Berlijn . - Γ. . 5 13,6 — — 5 13,6 —- — — — 
Hamburg  .. . 4 1,1 — — 1 0,4 3 0,8 1 0,4 

Bremen  . . ; . 2 1,0 — — 2 1,0 — — 
Saarland  . . . . 2 0,2 — — — — 2 0,2 — 

Griekenland*  .... 54 153,9 36 136,0 18 17,9 — — 35 135,5 

Noord-Griekenland   .... 15 57,8 12 56,5 3 1,3 — — 11 55,9 

Centraal-Griekenland  ...... 16 49,2 9 43,0 7 6,1 — — 9 43,0 

Eilanden  .... 18 23,9 14 19,5 4 4,4 — — 14 19,5 

Attica  .... 5 23,1 1 16,9 4 ó,l — — 1 16,9 
* waarvan eveneens 3,2 miljoen ecu voor belongrijke Europese infrastructuren 

Sponie  392 91,7 4 0,8 187 5M 20? 39,5 ? 0,5 

Catalonlë . .... 1/0 36,2 — — — — 170 36,2 — — 
Valencia  . . 84 26,7 1 0,03 83 26,6 — — ::-T- .— 
Kastilië-Leon . . . . . .... . 20 5,7 1 0,5 19 5,3 — — : 0,5 

Andalusië  .. . . . Î9 5,1 — — 19 5,1 —• — : .— 
Kastilië-La Manche ....... . . . 29 4,2 — — 29 4,2 — — : -,ΤΓ L 
Cantabrië . . . . . 13 3,4 — — 13 3,4 — — . — 
Aragon  . 18 2,8 — — 5 0,8 13 2,0 —1. 

··. — . 
Asturië . ν- Ζ » 8 2,6 — — 8 2,6 — — 
Murcia ...; 3 2,5 — — 3 2,5 — — ·' — ,,— 
Madrid . . 11 0,9 — — — — 11 0,9 —' 
Baskenland  7.. /Λ :. 8 0,7 — — 5 0,6 3 0,1 ' —. — 
Galicië  . . 3 0,4 2 0,3 1 0,1 — — — 
Canarische eilenden .... . . 2 0,2 — — 2 0,2 — — — • . .. "~· 

La R ioja  :. » χ ::. 2 0,1 — — — — 2 0,05 ·— 
Navarro . . . . •.ν-;,,. 1 0,1 — — — — 1 0,1 — 
Balearen  . . . . 1 0,04 — — — — 1 0,04 

JAARVERSLAG Ì994 · EIB m9 



Tobel I: Toewijzingen in 1994 uit lopende globale kredieten (vervolgl 
noor regio en doelstelling 

rubrieken niet bij elkoor worden opgeteld) (in miljoenen ecu) 

Totaal 

aantol bedrag 

Regionale oniwikkeling 
Buiten ontwikkelings-

gebieden Energii î, milieu Totaal 

aantol bedrag 
Infrastructuren 

aantal bedrag 
Industrie 

oonfa/ bedrag 
MKB 

aantal bedrag aantal bedrag 

Fronkrijk 4 507 770,2 531 403/4 2502 213,5 1435 135,3 220 82,5 

Rhône-Alpes  
« 

565 113,8 80 60,8 228 24,5 255 26,4 12 3,7 
Bretagne  403 91,7 155 69,2 248 22,4 — 41 10,1 
Provence-Côte d'Azur .... . . . . . 374 87,2 49 61,6 325 25,6 — — 3 1,0 
Midi-Pyrénées  201 71,3 51 58,1 147 13,0 3 0,2 9 1,2 
Noord - Pas-de-Calais .... —. 276 65,4 24 37,9 252 27,5 
Pays de la Loire ...... 311 65,1 50 41,7 215 20,6 45 2,2 15 4,2 
Ile-de-France . • . . i . .. 501 60,3 — — — — 498 57,9 3 2,3 
Lorraine   . 1 i . 211 51,0 35 38,3 176 12 7 — 15 9,3 
Aquitaine  269 29,9 33 14,5 229 14,8 6 0,3 34 14,7 
Elzas   . • , 182 20,9 5 1,1 74 5,8 91 8,2 20 8,0 
Franche-Comté ...... . . , . 91 14,6 4 4,6 21 1,9 64 6,6 6 6,1 
Poitou-Chorentes  . W V . 127 14,2 8 5,9 119 8,3 7 5,9 
Centrum . . • ... . 152 14,1 — 21 1,1 124 10,8 7 2,2 
Bosse-Normandie ..... .. . .. 107 11,2 8 2,0 52 4,2 45 4,1 10 2,9 
Languedoc-Roussillon .... 122 10,8 13 3,1 109 7,7 13 4,1 
Picardie  , ί " . 138 9,9 1 0,6 23 1,4 112 7,0 3 1,4 
Bourgogne  . - Ir l· .." . 121 8,1 — 45 2,9 75 5,1 1 0,1 
Haute-Normandie ..... . ... . 122 7,7 — — 30 2,1 86 4,1 6 1,5 
Champagne-Ardenne .... 116 7,0 2 0,3 87 5,0 27 1,7 2 0,3 
Overzeese gebiedsdelen . . ....... 25 6,7 —- — 25 6,7 
Auvergne  55 5,5 10 1,8 41 3,1 4 0,6 10 1,8 
Limousin  34 3,5 2 1,5 32 2,0 2 1,5 
Corsica 4 0,6 ; 0,4 3 0,2 — — 1 0,4 

lerland 

Italie 

Emilia-Romagna 
Lombardije . .  
Toscane . . .  
Veneto . . .  
Piemonte . . .  
Campanië . .  
Ligurië . . .  
Trentino-Alto Adige 
Umbrië . .  
Abruzzen 
Marken . . 
Apulië . . 
Sicilië ... 
Latium ...  
Friuli-Venezia Giulia 
Sardinië . . 
Molise . . ,  
Calabrië . . ,  
Basilicata . , 

248 47/4 0^ 247 46,8 

1201 704,6 3,0 971 484,8 

104 
93 

145 
95 
67 

148 
89 
41 
55 
65 
30 
93 
51 
34 
19 
33 
6 

20 
13 

101,3 
98.4 
69.1 
66,8 
61.7 
54.8 
44.5 
41,0 
30.9 
24,7 
22,9 
22.6 
21,5 
16,5 
14.2 
4,9 
3,8 
3.0 
2.1 

0,2 

0,05 
0,8 

0,2 

1,8 

76 
20 

127 
37 
45 

147 
82 
37 
55 
65 
30 
93 
51 
33 
2 

33 
5 

20 
13 

* waarvan eveneens 7, 
1,2 miljoen ecu voor 

70.6 
8,6 

55.3 
37.4 
37,3 
54.8 
31,0 
36.5 
30.9 
24.7 
22,9 
22.6 
21,5 
16,3 
2,4 
4,9 
2,1 
3.0 
2.1 

185 128,2 45 99,9 

19 12,6 7 10,4 
61 53,5 12 36,3 
14 8,7 4 5,9 
57 28,7 . 1 0,6 
16 10,6 6 13,7 

3 5,7 4 7,8 
— 4 4,5 

15 8,4 

,8 miljoen ecu voor belongrijke Europese infrostructuren en 
geavonceerde technologieën. 

15,6 

3,4 

Nederland  49,1 — — 6 17,7 8 15,8 3 15,7 

Zuid-Nederland ....... 
Oost-Nederland  
West-Nederland  

8 

...... 5 

30,5 
12,7 
5,9 

3 
3 

8,0 
9,7 

3 

5 

9.8 

5.9 

2 
1 

12,7 
3,0 

I20\ 



Tabel 1; Toewijzingen in 1994 uit lopende globale kredieten fvervo/gj 
naar regio en doelstelling 

(omdat sommige kredieten ααη meerdere doelstelllngen tegelijk beantwoorden, kunnen de totalen von de verschiiiende 
rubrieken niet bij elkacr worden opgeteld) (in miljoenen ecu) 

Regionale ontwikkeling 
Bülten ontwikkelings-

gebieden Energie, milieu 

Totooi Infrostructuren Industrie MKB 
aantal bedrog aantal bedrag cantal bedrog aantal bedrog aantal bedrog 

Portugal  146 42,9 84 2771 62 15,5 — — 45 15,7 

Noord  63 25,8 30 14,5 33 11,3 — — 18 8,9 
Lissabon en vallei van de Taag . ... . . 45 12,1 28 8,4 17 3,7 — — 14 4,7 
Centrum -4 ... 25 2,6 14 2,2 11 0,4 — — 8 1,1 
Algarve  6 1,4 5 1,4 1 0,04 — — 3 0,7 
Alentejo  7 1,0 7 1,0 — — — — 2 0,3 

Verenigd Koninlcrijk*  144 51,0 2 1,0 41 18,9 101 31,1 — — 

Zuidoost  37 15,3 — — — — 37 15,3 — — 
Yorkshire en Humberside . . . - 24 14,5 — — 12 12,6 12 1,9 — — 
Noordwest • :> .· · · 19 7,4 1 0.4 8 1,7 10 5,3 — . : 
Oost-Midlands  15 3,0 — — — — 15 3,0 — • r — 

Noord   7 2,8 1 0,6 5 2,2 1 0,1 — — 
Zu id west 13 2,4 — — 1 0,1 12 2,4 — — 
West-Midlands 7 1,7 — — 5 0,6 2 1,1 — — 
Wales . 11 1,7 — 5 07 6 1,0 — — 
Oost-Anglia . . . ν . ,. . , . . . 5 0,9 — — — — 5 0,9 — — 
Schotland . . . . ν· . · • 3 0,9 — — 2 0,7 1 0,2 — — 
Noord-lerland ............. 3 0,4 — — 3 0,4 — — — — 
* waarvon 19,2 miljoen ecu uit middelen von het NCL 

Totoal generool  7712 2 76371 752 7Z2A 4343 1 195,9 2453 530,0 523 693,8 

Tdbel J: T bewijzingen von 1990 toi en met 1994 uit lopende globale kredieten 
naar regio en doeisteliing 

(omdat sommige kredieten ααη meerdere doelsteliingen tegelijk beantwoorden, kunnen de totalen van de verschiiiende 
rubrieken niet bij elkaar worden opgeteld) (in miljoenen s 

Regionale ontwikkeling 
Bülten ontwikkelings-

gebieden Energie, milieu 

Totooi Infrostructuren 
aantal bedrog aantal bedrog 

Industrie 
aantal bedrog 

MKB 
aantal bedrag aantal bedrog 

België  . . . . 1004 720,9 I 0,1 343 234,8 660 486,0 — — 

Vlaams Gewest   
Wallonië   
Brüssel  

.... 652 
302 • 
50 

557,6 
125,6 
37,7 

1 0,1 
164 
179 

147,3 
87,5 

488 
122 
50 

410,2 
38,0 
37,7 

— — 

Denemorken*  . . . . 1084 300,8 2 6,3 317 106,6 749 15271 18 37,3 

Ten Westen van de Grote Belt 769 233,0 
Regio rond de hoofdstad 246 51,6 
Ten oosten van de Grate Belt 69 16,2 
* woorvon eveneens 4,8 miljoen ecu voor belongrijke Europese infrostructuren 

2 6,3 
283 

34 

102,8 

3,9 

478 
240 

31 

109,2 
40,9 

2,3 

8 
6 
4 

16.6 
10.7 
10,0 

Duitsland *   .... 2891 3 539,4 481 1 049,5 1033 1 10 3,9 388 261,2 1127 2 231,6 

Noordrijnland-Westfalen 
Saksen-Anholt 
Nedersaksen 
Soksen , . 
Brandenburg 
Thüringen . 
Mecklenburg-Vorpommern 
Baden-Württemberg . . 
Sleeswijk-Holstein . . . 
Beieren ..... , > 
Hessen . . . 
Rijnland-Paits . . - ;. 
Berli j η  
Hamburg . . . , . . 
Bremen  
Saarland . . ./II . . 
>woarvan eveneens 58,4 miljoen ecu voor geavanceerde technologieën 

7Ì3  
153 
322 
288 
143 
128 
123 
599 
72 

125 
63 
65 
29 
19 
22 
27 

156,0 
290,3 
528.2 
280.3 
185,8 
164.7 
117,6 
256.4 
101.8 
149,3 
67,4 
76,6 
37,2 
23,2 
43,8 
60,8 

130 
32 

159 

24 
13 
31 

284,3 
84,1 

313,2 
22.6 
61,0 
54.7 
58,5 

46 80,6 

20 

77 
2,1 
0,6 

28.4 
51.5 

121 
93 

277 
119 
115 
92 
11 
10 
25 
11 
16 
28 
12 
14 
5 

89.8 
206,2 
106.7 
257,6 
124.8 
110,0 
59,1 

3,9 
7,1 

25.4 
16.5 
22.9 
35,1 
14,3 
15,5 

9,1 

160 

30 

100,7 

11,1 

95 
10 
39 
35 
14 

76,8 
3,8 

19,0 
35,8 
13,0 

0,8 

0,2 

40 
201 

25 
30 
23 
34 
83 
54 
67 
23 
35 
5 

12 
9 

20 

141,9 
406,5 
53.4 
79,8 
78,1 
60,3 

124,1 
80.6 

114,7 
29,1 
38,3 
13,3 
17.7 
18.5 
48,1 
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Tabel J: Toewijzingen van 1990 tot en met 1994 uit lopende globale kredieten (vervolgj 
naar regio en doelstelling 

(omdat sommige kredieten ααη meerdere doelstellingen tegelijk beontwoorden, kunnen de totalen van de verschiliende 
rubrieken niet bij elkaar worden opgeteld) ecu) 

Regionale ontwikkeling 

Tota α I Infrastructuren Industrie 

Bülten ontwikkelings-
gebieden 

MKB 
Energie, milieu 

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Griekenland* 303 367,5 141 199,3 162 168,2 — — 66 177,9 

Noord-Grlekenland , . ... 55 102,2 35 64,6 50 37,6 _ 18 60,4 
Centraal-Griekenlond ...... ... 86 127,9 35 65,6 51 62,3 15 59,8 
Eilanden  Τ \ . . 93 72,7 67 47,2 26 25,5 — 29 35,8 
Attica . . . ... 36 54,5 2 18,4 34 36,2 2 18,4 
Multiregionaal .... 3 10,1 2 3,5 1 6,6 — 2 3,5 
* waarvan eveneens 3,2 miljoen ecu voor belangrijke Europese infrastructuren 

Spenje 937,1 173 281,6 1454 410,8 797 242,0 5 2,8 

Andalusie .......... 181,8 44 58,0 291 111,3 15 12,6 _ 
Catalonië ......... :. . . . . . 424 120,0 1 2,3 16 6,7 407 111,0 
Valencia ........... . .... 359 118,0 12 21,1 327 93,0 20 4,0 
Kastilië-Leon . . .. .. . . . . , ... 265 110,0 40 55,0 211 48,5 13 6,1 1 0,5 
Galicië    .... 90 69,3 23 55,8 65 13,3 2 0,2 — 
Madrid .! .: ..' ..... 212 66,9 1 1,9 11 0,6 197 62,3 3 •2,1 
Kastililë-La Mancha . . . . . .. .; 201 66,2 23 31,9 165 29,0 13 5,3 — 
Murcia . · , .... 70 37,0 4 11,0 60 21,3 5 4,5 1 0,2 
Estremadura . . . . . . . . , .... 82 35,4 8 21,8 72 13,2 2 0,3 _ 
Baskentand . . . . i .. .. . . . .... 9Ó 35,4 1 0,8 79 29,3 16 5,3 _ 
Aragon .... . Ϊ . , . . , 75 25,7 3 3,0 23 6,7 49 16,0 _ _ 
Canarische eilenden . . . .. .. . 58 19,7 7 8,2 50 11,3 1 0,1 _ 
Asturië   .... 51 17,0 3 7,7 47 9,1 1 0,2 _ _ 
Navarro . . . . w : .... 36 10,7 1 1,9 1 0,1 34 8,7 _ 
Bolearen .... . . - .... ..• ;T , . . 10 10,2 — 3 8,7 7 1,5 _ _ 
Contabrië . . . .   V ; . . 33 9,7 1 1,0 32 8,7 _ _ 
La Rioja . . . .... . . . . V . . . 17 4,1 7 0,2 1 0,1 15 3,8 — — 
Frankrijk * . . . . 21772 3 529,7 2191 1 632,7 11432 1 117,7 8 018 723,6 879 339,6 
Rhône-Alpes  2 964 448,4 356 211,6 1027 90,1 1 550 125,8 80 40,1 
Bretagne   .. . . . 1698 366,6 468 196,8 1223 165,9 7 3,9 93 31,8 
Provence-Côte d'Azur . . . , . . . . . 1577 270,9 143 143,3 1 433 125,6 1 2,0 15 6,8 
Midi-Pyrénées ........ ν .... 745 175,9 108 122,3 633 52,8 4 0,9 26 11,0 
Nord - Pas-de-Calais . . . . .. . .. . . . . 1264 288,6 132 164,0 1 1 30 122,7 2 2,0 11 4,4 
Pays de Ια Loire . . . ; . . ! . . . . 1231 267,9 154 157,1 887 92,3 189 17,9 61 37,9 
Ile-de-France ....... .. . .i 3 027 283,0 — — 3 013 275,8 13 6,8 
Lorraine .... t ^ . .. .i . 1 230 220,2 194 114,3 994 98,8 42 7,1 132 44,4 
Aquitaine . . . . . . . . . . . 986 214,3 114 148,2 863 64,9 8 1,0 62 30,9 
Elzas ,. ..... ...... . . . . 1272 159,1 77 11,3 527 63,2 645 77,1 152 27,4 
Franche-Comté . .. . . . . \J; .. . . . 561 71,0 20 14,1 169 15,8 369 38,9 30 17,1 
Poitou-Charentes . ...... . ., L"! 430 69,1 42 39,1 386 29,1 2 0,9 15 17,8 
Centrum .... . ν . - 75Ó 75,2 5 1,2 78 6,8 655 62,4 22 5,8 
Basse-Normandie . . ;. . ... . . . . 509 74,6 50 39,8 246 16,8 195 12,0 20 7,3 
Languedoc-Roussillon . : . . . .. . ;! . . . . 518 153,4 82 118,7 436 34,7 13 2,3 44 12,2 
Picardie   50,9 15 8,4 137 12,4 442 29,0 9 3,9 
Bourgogne . . . " . . .. . 491 44,4 12 6,6 188 13,7 283 22,2 18 7,9 
Haute-Normandie . , . . .: g ' . ... . 574 54,0 10 3,1 133 19,7 412 26,7 23 5,4 
Champagne-Ardenne . . . . . i,;:' 7 . 501 33,4 6 1,3 361 19,8 133 12,1 5 1,1 
Overzeese gebiedsdelen . . . . . 282 100,9 107 61,1 173 39,6 2 0,3 5 5,0 
Auvergne  . . . . 344 69,1 63 44,1 227 20,7 51 3,4 39 10,5 
Limousin . . - . : 185 37,1 32 25,9 153 11,2 _ _ 3 3,7 
Corsica . . . . . 1,6 1 0,4 28 1,2 1 0,4 
* wcrarvan eveneens 10,0 miljoen ecu voor belangrijke Europese infrastructuren 

leriond 263 71,0 0,6 262 70,4 



Tobel J: T oewijzingen van 1990 fot en met 1994 uît lopende globale kredieten (vervolgj 
near regio en doelstelling 

(omdot sommige kredieten ααη meerdere doelstellingen tegelijk beontwoorden, kunnen de totalen von de verschillende 
rubrieken niet bij elkoor worden opgeteld) (in miljoenen ecu) 

Regionale ontwikkeling 

Totool Infrastructuren Industrie 

Bülten ontwikkelings-
gebieden 

MKS 

Energie, milieu 

aantol bed rag aanfal bed rag aania! bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Italie · 8 204 4 442,1 30 39,9 6 042 2 438,4 1 80S 1 342,0 313 535,5 

Emilia-Romagna ........... 542 512,2 — — 144 108,2 327 266,8 60 91,3 

Lombardije  657 645,8 — — 27 11,6 511 422,4 94 148,6 

Valle d'Aosta  1 5,2 — — — — — — 1 5,2 

Toscane ... .a ........ . 560 337,7 J 0,2 387 191,9 158 109,6 18 44,4 

Veneto . .... , . 488 348,7 1 4,9 102 60,0 365 235,3 19 35,8 

Piemonte . 393 402,5 — — 49 40,1 280 241,7 52 80,5 

Campanië . . . .......... 902 315,7 2 1,99 900 313,7 — — 1 1,9 

Ligurië  285 133,3 3 3,4 214 83,3 64 33,7 6 16,2 

Trentino-Alto Adige .......... 359 221,5 6 5,0 345 204,2 — — 14 17,4 
306 180,5 — — 304 177,1 1 2,7 4 11,4 

Abruzzen  453 234,3 1 0,8 452 233,5 — — 1 0,8 

Marken . . ............ 462 221,2 1 0,1 457 217,8 2 0,3 2 3,0 

Apuliè . . . . . . . . . . . . . · 857 174,9 6 13,1 851 161,8 — — 5 13,1 

Sicilrë . . . . . . . ... . . . . . 629 172,6 2 0,2 627 172,4 — — 7 22,4 

Latium ...... ,. . . .... . 269 244,3 4 4,5 232 215,3 25 7,6 11 21,1 

Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . 155 80,0 1 3,8 67 37,9 72 21,9 16 20,2 

Sardinië . . . . 479 90,1 — — 479 90,1 — — — — 
Molise . · . • 62 30,0 1 1,8 61 28,2 — — 1 1,8 

Calabrië  158 27,0 — — 158 27,0 — — — — 
Basilicata  187 64,6 1 0,3 186 64,4 — — 1 0,3 

* waarvan eveneens 14,1 milioen ecu voor belangr jke Europese infrastructuren. 
170,2 milioen ecu voor geovonceerde technoiogieën en 
8,5 miljoen ecu uit middeien von het NCL 

Nederland  504 314,8 — — 143 94,8 355 197,2 6 22,7 

Zuid-Nederland  116 93,2 — — 14 17,3 99 60,2 3 15,7 

Oost-Nederland  120 86,1 — — 45 36,5 73 44,3 2 5,3 

Noord-Nederland  57 26,0 — — 46 20,2 11 5,8 — — 
West-Nederland  211 109,5 — — 38 20,8 172 86,9 1 1,8 

Portugal  J330 467,0 229 98,1 1 1 01 368,9 — — 56 42,8 

Noord  490 163,7 97 43,5 393 120,2 — — 22 18,6 

Lissabon en vallei von de Taog  340 145,1 41 27,4 299 117,7 — — 17 17,2 

Centrum  360 110,6 44 18,0 316 92,6 — — 12 6,0 

Madeira  8 16,8 — — 8 16,8 — — — — 
Azoren  18 4,3 11 2,7 7 1,6 — — — — 
Algarve  37 12,7 11 4,1 26 8,6 — — 3 0,7 

Alentejo  77 13,8 25 2,3 52 11,4 — — 2 0,3 

Verenigd Koninkrijk * 409 211,0 2 1,0 151 94,1 254 112,4 2 3,5 

Zuidoost  90 40,5 — — — — 90 40,5 — — 
Yorkshire en Humberside ..... .. . 46 24,9 — — 27 20,4 19 4,5 — — 
Noordwest  58 41,1 1 0,4 42 23,9 15 16,8 — — 
Oost-Midlands ...... . . . . 53 17,7 — — 9 6,4 44 11,3 — — 

19 14,9 1 0,6 15 12,1 3 2,2 — — 
Zuidwest . · . - • · · • 26 14,6 — — 3 0,5 23 14,2 — — 
Wesl· Midlands . . . ;. ...... . 35 15,7 — — 22 7,9 13 7,8 — — 
Wales . .. : .• • • · 34 20,6 — — 23 13,9 11 6,6 — — 
Oost-Anglia . . . . . • · • - • · 32 10,5 — — — — 30 7,0 2 3,5 

Schotland . . . . . . . . . · 13 10,1 — — 7 8,6 6 1,5 

Noord-Ierland  3 0,4 — — 3 0,4 — — — —, 

* woorvon 79,1 miljoen ecu uit middeien van hetNCl 

Totaal generaci  40193 14 901,3 3 251 3 309,0 22 440 6 208,7 13 026 3 516,7 2472 3 393,7 
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Tobel Κ: Kredietverlening in de ACS-ianden en de LGO van 1976 tot en met 1994 
(Overeenkomsten von Lomé) noor lond (in miljoenen ecu) 

Totaal Uit eigen middelen Uit begrotingsmiddelen 

Totaal 
Lomé  

I + II + III Lomé IV Totaal 
Lomé  

I + II + III Lomé ÎV Totaal 
Lomé 

1 + Il + Iii Lomé IV 

76,7 — 76,7 70,0 — 70,0 6,7 — 6,7 
3 243,9 2 314,9 929,0 1 936,0 1 418,6 51771 1 307,9 896,3 411,6 
1410,5 1 010,2 400,3 959,7 684,7 275,0 450,8 325,5 125,3 

439,6 307,1 132,5 433,0 303,0 130,0 6,6 4,1 2,5 
207,2 196,7 10,5 196,2 190,7 5,5 11,1 6,1 5,0 
138,9 78,3 60,7 97,0 37,0 60,0 41,9 41,3 0,7 
97,2 38,2 59,0 28,4 11,9 16,5 68,8 26,3 42,5 
87,3 73,7 13,6 46,0 33,0 13,0 41,3 40,7 0,6 
81,2 30,3 51,0 35,0 35,0 46,2 30,3 16,0 
78,6 53,6 25,0 40,0 25,0 15,0 38,6 28,6 10,0 
54,0 49,8 4,2 15,0 15,0 39,0 34,8 4,2 
41,5 36,3 5,2 8,0 8,0 33,5 28,3 5,2 
37,8 37,8 20,7 20,7 17,1 17,1 
33,9 31,9 2,0 13,5 13,5 20,4 18,4 2,0 
31,2 31,2 — 16,0 16,0 15,2 15,2 
20,8 8,4 12,4 — 20,8 8,4 12,4 
19,3 7,3 12,0 — — 19,3 7,3 12,0 
15,5 7,5 8,0 — — 15,5 7,5 8,0 
14,0 14,0 — 10,9 10,9 3,1 3,1 
12,4 8,1 4,3 — — — 12,4 8,1 4,3 

412,2 403,7 8,5 247,5 246,0 15 164,7 157,7 7,0 
135,8 134,3 1,5 129,8 128,3 1,5 6,0 6,0 
95,2 88,2 7,0 50,0 50,0 45,2 38,2 7,0 
57,9 57,9 — 28,1 28,1 29,8 29,8 
34,5 34,5 — 32,0 32,0 2,5 2,5 
20,6 20,6 — 

32,0 
— 20,6 20,6 

17,7 17,7 — — 17,7 17,7 
17,7 17,7 — — 17,7 17,7 __ 
15,1 15,1 — — — 15,1 15,1 
9,3 9,3 — 7,6 7,6 1,7 1,7 
6,0 6,0 — — — 6,0 6,0 
2,4 2,4 — — — — 2,4 2,4 — 

522,Β 376,6 146,3 214,4 179,4 35,0 308,5 197,2 111,3 
243,7 177,9 65,8 201,9 166,9 35,0 41,8 11,0 30,8 

87,5 45,3 42,2 5,0 5,0 82,5 40,3 42,2 
64,0 44,0 20,0 — 64,0 44,0 20,0 
38,7 38,7 38,7 38,7 
31,4 26,0 5,4 — — 31,4 26,0 5,4 
25,2 25,2 — 25,2 25,2 
9,6 7,6 2,0 1,5 1,5 8,1 6,1 2,0 
8,3 5,5 2,8 — 8,3 5,5 2,8 
8,0 — 8,0 — 8,0 8,0 
6,5 6,5 — 6,0 6,0 — 0,5 0,5 

847,3 487,4 359,9 500,4 308,5 191,9 346,9 178,9 168,0 
235,9 111,2 124,7 212,0 105,0 107,0 23,9 6,2 17,7 
105,4 71,9 33,5 42,0 42,0 63,4 29,9 33,5 
95,1 67,8 27,3 82,3 59,5 22,8 12,8 8,3 4,5 
93,2 63,4 29,8 32,5 32,5 60,7 30,9 29,8 
82,6 51,5 31,1 70,5 44,5 26,0 12,1 7,0 5,1 
67,4 15,0 52,4 20,0 20,0 47,4 15,0 32,4 
63,1 54,6 8,5 — — 63,1 54,6 8,5 
41,2 33,2 8,0 25,0 25,0 16,2 8,2 8,0 
35,6 12,6 23,0 5,0 — 5,0 30,6 12,6 18,0 
16,6 — 16,6 11,1 — 11,1 5,5 5,5 
7,1 4,0 3,1 — — 7,1 4,0 3,1 
4,2 2,2 2,0 — — — 4,2 2,2 2,0 

51,0 37,0 14,0 14,0 — 14,0 37,0 37,0 
345,8 208,2 137,6 235,2 150,7 84,5 110,6 57,6 53,1 
107,5 57,0 50,6 100,5 54,0 46,5 7,0 3,0 4,1 
76,6 45,6 31,0 64,3 38,3 26,0 12,4 7,4 5,0 
35,4 25,4 10,0 34,3 24,3 10,0 1,1 1,1 
18,0 — 18,0 — — 

10,0 
18,0 18,0 

17,6 17,6 — 17,6 17,6 _ 
16,2 11,2 5,0 — 

17,6 
16,2 11,2 5,0 

14,0 9,0 5,0 3,0 3,0 — 11,0 6,0 5,0 
13,1 9,6 3,5 8,0 6,0 2,0 5,1 3,6 1,5 
12,0 5,0 7,0 3,0 3,0 9,0 2,0 7,0 
10,1 6,6 3,5 4,5 4,5 5,6 2,1 3,5 
7,3 4,8 2,5 _ 7,3 4,8 2,5 
7,3 7,3 — — 7,3 7,3 
6,7 5,2 1,5 — 6,7 5,2 1,5 
2,5 2,5 — — 2,5 2,5 
1,5 1,5 — — — — 1,5 1,5 — 

In alle ACS-landen 

West-Afrika ............ Ì-410,5 
Nigeria ^ . 
Ivoorkusf . . . ........ 
Gharvo       
Guinee . . . . . .. . . . . . . 
Senegal . . ; 
Mali  
Mauritanië  
Regionaal  
Burkina Faso  
Togo Λ ....... 
Benin  
Niger  
Koapverdië  
Guinee-Bissau .......... 
Sierra Leone  
Liberia  
Gambia ............ 

Midden-Afrika .......... 
Kameroen , . ... 
Zaïre   
Congo ν ....... . 
Gabon . . 
Burundi   
Tsjaod    
Rwanda . 
Centraalafrikaanse Republiek .... 
Regionaal  
Equatoriaalguinee ......... 
Sòo Tomé en Principe ....... 

Oost-Afrìka   
Kenya  
Tanzania  
Ethiopië  
Soedan . . 
Uganda . . . . 
Somalië ............ 
de Seychellen  
Djibouti  
Eritrea . 
Regionaal  
Zuidelijk Afrika  
Zimbabwe   
Zambia  
Botswana  
Malawi  
Mauritius  
Mozambique ...    
Madagaskar  
Swaziland. . . . ........ 
Lesotho ............. 
Namibië . 
Angola   
de Comoren . . . 
Multiregionaal project  
CARIBISCH GEBIED . 
Trinidad en Tobago ..... 
Jamaica 
Barbados  
de Dominicoanse Republiek . . 
de Bahama's . 
Guyana   
St Vincent-Grenadinen . . . . 
St Lucia , . 
Regionaal  
Belize   
Dominica . 
Suriname . 
Grenada . . ... . . . . 
St Kitts en Nevis   
Antigua  



Tobel Κ: Kredietverlening in de ACS-Ianden en de LGO van 1976 tot en met 1994 (vervolgj 
(Overeenkomsten von Lomé) noor land (in miijoenen ecu) 

Totaai 
Lomé  
II + III 

STILLE OCEAAN 238,6 
Papoea-Nieuw-Guinea ........ 125,1 
Fiii 88,3 
West-Samoa , . 9,0 
Tonga . . .. . . . 8,1 
Vanuatu 3,0 
Salomonseilanden .......... 4,2 
Kiribati 0,2 
Tuvalu . 0,6 

Totaal ACS-Ianden 3 905,0 

LGO . . 107,1 
Frans-Polynesië 26,4 
Nederlandse Antillen ........ 22,6 
Nieuw-Caledonië 21,0 
de Caymaneilanden . . . . . . . .. , 8,0 
Aruba . . ^ 7,5 
Britse Maagdeneilanden . . . ... ... 10,4 
Anguilla . - . • 1,5 
Montserrat 3,3 
West-I ndië . , . . 1,0 
Falklandeilanden 2,7 
Turks- en Caicoseilanden 0,6 
Mayotte 2,2 

Totaal generaal 4 012,1 

210,1 
107,1 

83,3 
7,5 
6.1 
3,0 
2.2 
0,2 
0,6 

Totaoi Uit eigen middelen 
Lomé 

Lomé IV Totaal 1 -b 11 -(• m Lomé IV 

28,5 m A 164^ 22,0 
18,0 103,9 87,9 16,0 
5,0 79,5 74,5 5,0 
1,5 — — — 
2,0 3,0 2,0 1,0 

2,0 — 

Uit begrotingsmiddeien 

Totaal 
Lomé 

h il + 111 Lomé IV 

52,2 
21,2 

8,8 
9.0 
5.1 
3,0 
4.2 
0,2 
0,6 

45,7 
19,2 

8,8 
7,5 
4.1 
3,0 
2.2 
0,2 
0,6 

6,5 
2,0 

1,5 
1,0 

2,0 

2 733,2 1 171,7 2427,5 1 733,6 693,9 1 477A 999,6 477,8 

70,1 37,0 70,4 46,4 24,0 36,7 23,7 13,0 
16,4 10,0 16,0 11,0 5,0 10,4 5,4 5,0 
15,6 7,0 19,8 12,8 7,0 2,8 2,8 — 
11,0 10,0 11,0 7,0 4,0 10,0 4,0 6,0 

6,0 2,0 8,0 6,0 2,0 — — 
0,5 5,0 2,5 3,3 1,3 2,0 4,2 3,7 0,5 

8,4 2,0 8,9 7,4 1,5 1,5 1,0 0,5 
1,5 1,5 1,5 — 
3,3 — 0,9 0,9 — 2,4 2,4 — 
1,0 1,0 1,0 — 
0,2 2,5 2,5 2,5 0,2 0,2 — 
0,6 — 0,6 0,6 — 
1,2 1,0 — — 2,2 1,2 1,0 

2 803,3 1 208,7 2 497,9 1 780,0 717,9 1 514,1 1 023,3 490,8 

Tobel L: A CS-Ianden en LGO van 1976 tot en met 1994 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

παοΓ sector 

Lomé IV 

Leningen 

bedrog 

Energie 416,9 34,5 

Produktie  
Traditionele thermische centrales . . .  
Waterkracht- en geothermische centrales 
Aardolie en -gas  
Transport en distributie  
Elektriciteit  
Aardolie  
Fterstructurering van de energiesector . 

225,9 
85.4 
81.5 
59,0 

191,0 
165,0 
26,0 

Infrastructuren 

Vervoer  
Spoorwegen  
Vervoer over zee 
Luchtvervoer  
Telecommunicatie  
Water (waterwinning, -distributie, -zuiveringj 
Land- en bosbouwvoorzieningen  

189 A 

44,0 

21,0 
23,0 
60,3 
83,8 

1,5 

Industrie, landbouw, diensten 

Industrie  
Mijnbouw  
Metallurgie  
Chemie  
Voedingsmiddelen .... 
Textiel en leer  
Overige verwerkende industrie 
Steun ααη het bedrijfsleven .  
Land- en bosbouw, vis ser//' . 
Diensten  
Globale kredieten ....  
Ontwikkelingsbanken . . . 

Totaal . 

18.7 
7.1 
6,7 
4,9 

15.8 
13,7 
2.2 

15,7 

3.6 

1.7 
1,9 
5,0 
6,9 
0,1 

356,7 
7,3 

29,5 
0,6 

1 208,7 100,0 

Toew.uit globale kredieten 

ααηίαΙ bedrag 

Leningen 

bedrag 

1 

260 

1,5 669,2 23,9 

1,5 

1,5 

420,4 
158.4 
229.5 

32,5 
218,8 
205,8 

13,0 
30,0 

15,0 
5.7 
8,2 
1.2 
7.8 
7.3 
0,5 
1,1 

- 461,6 16,5 

116,6 
10.0 
68.1 
38,5 

158,5 
185,5 

1,0 

4,2 
0,4 
2,4 
1,4 
5,7 
6,6 
0,0 

602,2 49,8 259 84/1 

223,4 18,5 149 45,4 
77,0 6,4 5 3,5 
15,0 1,2 — — 
49,5 4,1 3 1,2 
48,2 4,0 41 15,2 
23,0 1,9 16 3,4 
10,7 0,9 84 22,1 

6,0 0,5 51 14,8 
8,9 0,7 59 24,2 

59,7 

(in miljoenen ecu) 

Lomé l-i-ll+lll 

' 014,6 
248.7 

47,5 
68.5 

351.8 
112,8 
160,4 
25.0 

3,5 
67.1 

551,8 
35.6 

36,2 
8,9 
1,7 
2,4 

12,5 
4,0 
5,7 

0,1 
2,4 

19,7 
1,3 

85,9 2 803,3 100,0 

Toew.uit globale kredieten 

aantal bedrag 

10 

6 
3 
3 

4 
3 
1 

1 148 

806 
22 
9 
60 
190 
119 
406 

32 
298 

12 

1 163 

5,8 

2,5 
1,8 
0,7 

3,3 
3,0 
0,2 

2,0 

1,0 

0,8 
0,2 
1,0 

456,1 

367,4 
11,1 
4,0 

32,3 
87,6 
75,8 
156,6 

11,5 
72,8 

4,4 

463,8 
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Tobel M: Kredietverlening m de Middellandse-Zeelanden van 1990 tot en met 1994 
noor land (in mrljoenen eco) 

ΤοίΌοΙ 
Uit eigen 
middelen 

Uit begrotings-
middelen 

bedrag % bedrag bedrag 

Algerije  
Marokko  
Tunesië ........ 
Egypte . . ..... 
Jordanië . ....... 
Libanon . .   
Syrië . . . ...... 
Israël  
Malta  
Cyprus 
Voormalig Joegoslavië , , 

525,0 
. . . . . .. 403,0 
. . .. . il; 292,0 
. . . .; V - vv' 313,9 
...... 123,5 
. . . i86,o 

20,4 
...... 74,0 
. . .: 25,5 
...... 49,0 
. . . . . . • 182,0 

23,9 
18,4 
13,3 
14,3 
5,6 
8,5 
0,9 
3,4 
1,2 
2.2 
8.3 

521,0 
381,0 
282,0 
301.4 
120.5 
186,0 
20,4 
74,0 
23,0 
44,0 

182,0 

4,0 
22,0 
10,0 
12,5 
3,0 

2,5 
5,0 

Tataal  2194,3 100,0 2 135,3 59,0 

Tobel Ν: Kredietveriening in de Middeilcndse-Zeelonden van 1990 tot en met 1994 
(otzonderlijke leningen en toewijzingen uit legende globale kredieten) 

naar sector (in mil)oenen ecu) 

Leningen Toew.uit globale kredieten 
bedrag % aantal bedrag 

Energie  515Λ 23,5 — — 

Transport, distributie . . 
Elektricitelt  
Aardgas  

........ 515,4 
. . . .... . 290,4 
. . . . . . . 225,0 

23,5 
13.2 
10.3 

— — 

Infrastructuren .... 1 207,4 55,0 4 13Λ 
Vervoer  
Spoorwegen . . . 
Wegen  
Vervoer over zee . . 
Luchtvervoer .... 
Telecommunicatie . . 
Waterprojecfen, rioleringen, vaste afvalstoïïen  
Overige infrastructuren  

522,0 
2,0 

389,0 
45,0 
80,0 

125,0 
406,0 
154,4 

23,8 
0,1 

17,7 
2,1 
3,9 
57 

18,5 
7,0 

13,8 

Industrie, londbouw, diensten 471,5 21,5 710 201,6 
Industrie  
Land- en bosbouw, visserij 
Diensten  
Globale kredieten . . .  
Ontwikkelingsbanken . . 

131,0 
7,5 
3,0 

327,6 
2,4 

6,0 
0,3 
0,1 

14,9 
0,1 

368 
234 
108 

138,6 
21,9 
41,1 

Tataal . . . . 2 194,3 100,0 714 215,3 

Tobel O: Kredietveriening in Midden- en Oost-Europo van 1990 tot en met 1994 
naar land en sector (In mifjoenen ecu) 

Totaal Sector 

bedrag 
Telecom- Waterbeheer 

% Energie Vervoer municotìe en diversen 
Indusfrie, 
bosbouw 

Globale 
kredieten 

Hongorije . 
Polen  
Bulgarije  
Slowookse Republiek 
Republiek Tsjechië . . 
Roemenië  
Estland  
Letlond   
Litouwen . . . . . 
Slovenië . , . . . 

537,0 
886,0 
226,0 
173,0 
477,0 
210,0 
47,0 
5,0 

10,0 
88,0 

20.2 
33.3 
8,5 
6,5 

17,9 
7,9 
1,8 
0,2 
0,4 
3,3 

70,0 
50,0 
45,0 
55,0 

100,0 
75,0 
7,0 

142,0 
395,0 

81,0 
25,0 

125,0 
105,0 
35,0 

10,0 
88,0 

180,0 
220,0 
70,0 
65,0 
95,0 

58,0 

100,0 

145,0 
163,0 

30,0 
28,0 
57,0 
30,0 
5,0 
5,0 

Totaal 2659,0 100,0 402,0 1 006,0 630,0 58,0 100,0 463,0 

12ó^ 



Tobel Ρ: In 1994 opgenomen middeien 

Maand 
Land van 

uitgifte 

I. Leningen op lange en middellonge terrnijn (vóór swaps) 

OPENBARE EMISSIES 
Januori 

Februori 

Maart 

April 

Mei  
Juni 

Juli 

Augustus 

September 
Oktober 

November 

December 

ONDERHANDSE LENINGEN 

Dultsland 
Sponje 

Luxemburg 
Luxemburg 

Ver. Koninkrijk 
Ver. Koninkrijk 
Ver. Koninkrijk 

Zwitserlond 
Fronkrijk 

Griekenlond 
Nederiond 

Portugal 
Spanje 

Italie  
Luxemburg 
Luxemburg 
Nederiond 

Portugal 
Duitslond 

Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 

Zwitserlond 
Fronkrijk 

Luxemburg 
Ver. Koninkrijk 

Duitslond 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 

Ver. Koninkrijk 
Zwitserlond 
Luxemburg 

Duitslond 
Spanje 

Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 

Ver. Koninkrijk 
Duitslond 

Spanje 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 

Zwitserlond 
Spanje 

Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Nederiond 

Ver. Koninkrijk 
Ver. Koninkrijk 

57 tronsocties 

Ó  
2 
t  
2 
2 
i 

14 tronsocties 

Bedrag in nationale 
Bedrag in nationale valuta Looptijd 

îvaluta valuta (miljoenen) ECU (ioren) 

DEM 500 258,3 5 
ESP 20 000 125,8 10 

ITL 1 000 000 523,6 5 
LUF 2 000 49,6 3 

USD 100 89,6 3 
JPY 50 000 400,9 6 

GBP 400 529,7 11 
CHF 800 484,2 5 
FRF 2 000 304,1 7 

GRD 10 000 36,0 5 
NLG 300 138,5 5 

PTE 15 000 76,1 7 
ESP 50 000 314,6 7 

ITL 650 000 340,3 3 
USD 500 448,2 10 
USD 100 89,6 9 
NLG 300 138,5 8 

PTE 15 000 76,1 5 
DEM 1 000 517,8 10 

LUF 1 500 37,7 7 
FRF 2 000 303,4 10 
ITL 500 000 268,8 5 

USD 500 433,0 5 
CHF 200 122,8 7 

FRF 3 000 455,3 5 
ITL 300 000 157,1 5 

GBP 100 127,9 6 
DEM 750 390,4 6 

ITL 400 000 209,4 4 
JPY 50 000 419,4 3 

GBP 200 255,9 7 
CAD 150 90,1 4 
CHF 200 123,5 7 
CAD 200 120,2 10 
DEM 1 000 520,7 8 

ESP 20 000 125,7 5 
ITL 700 000 362,4 3 

ECU 300 300,0 5 
LUF 2 000 50,6 7 

DKK 300 39,8 5 
GBP 100 127,3 4 
DEM 100 52,1 5 

ESP 20 000 125,7 4 
ITL 600 000 310,6 4 

CAD 150 90,0 3 
LUF 2 500 63,3 7 

CAD 165 99,0 7 
CHF 200 125,4 8 
ESP 15 000 94,2 4 
lU 400 000 207,1 2 
ITL 350 000 181,2 5 

USD 200 161,2 4 
USD 300 241,7 5 
USD 300 241,7 10 
NLG 800 371,9 7 
GBP 200 254,6 6 
GBP 100 127,3 5 

12 730,2 — 

Rentevoet 

BEF 
DEM 
DKK  

PTE 
JPY 
ATS 

25 000 
600 
100 

30 000 
25 300 

800 

629.8 
311.9 

13,2 
152,1 
209,6 
59,2 

375,7 

2-9 
3-14 

2 
3-5 
3-5 

2 

5,750 
7,900 
7,450 
6,000 
4,500 

voriobel  
6,000 
3,750 
5,500 

17,500 
5,000 
8,200 
7,500 
8,200 
6,000 

voriobel  
6,000 

variabel  
6,500 
6,500 
6,125 
9,125 
6,625 
4,750 
7,000 

voriobet  
6,000 
6,625 

10,150 
3,200 
8,500 
9,000 
5,250 
9,125 
7,500 

voriobel  
11,450 

8,250 
8,125 
8,875 
8,875 
7,250 

10,900 
10,150 

8,000 
7,875 
9,000 
5,625 

10,900 
7,625 

variabel  
7,750 
8,000 
8,250 
7,500 
8,750 
6,000 

6,25-8,3 
5,25-7,75 

5,000 
variabel  
variabel  

6,250 

Totaal (1) 14 105,9 

II. Medium Term Notes 
2 tronsocties IEP 40 50,4 4 8,500 

Totaal generaal 14 156,3 
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Tabel Q: Opgenomen middelen van 1990 tot en met 1994 

(in miljoenen ecu} 

1990 1991 1992 1993 1994 
bed rag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % 

Communautaire valuta's 
ECU 1 765 16,1 2 500 18,3 1 937 14,9 960 6,8 300 2,1 
DEM 1 124 10,2 1 19 8 C

O
 

C
O

 

1 583 12,2 1 9 48 13,7 2 051 14,5 
FRF 1 11 4 10,1 1 3 78 10,1 1 461 11,3 1 811 12,7 1 153 8,1 
GBP 1 331 12,1 1 837 13,4 1 428 11,0 2 639 18,6 1 518 10,7 
ITL 851 7,7 1 466 10,7 1 3 26 10,2 2 039 14,3 2 560 18,1 
BEF 330 3,0 166 1,2 238 1,8 — 752 5,3 
NLG 528 4,8 369 2,7 303 2,3 227 1,6 661 4,7 
DKK — - — — — — — — 53 0,4 
IEP — — — — — — 125 0,9 177 1,2 
LUF 52 0,5 24 0,2 49 0,4 100 0,7 201 1,4 
GRD — — — — — — 36 0,3 
ESP 614 5,6 813 5,9 648 5,0 1 241 8,7 948 6,7 
PTE 124 1,1 250 1,8 85 0,7 243 1,7 584 4,1 
ΤοΙααΙ 7 833 71,2 10002 73,2 9058 69,8 11333 79,7 10994 77,7 
waarvan vastrentend 6 055 55,1 6812 49,8 5 962 46,0 9 886 69,5 8 188 57,9 
waarvan variabel 1 778 16,2 3 190 23,3 3 096 23,9 1 44 7 10,2 2 806 19,8 
Niet-communautaire valuta's 
USD 1 574 14,3 2 262 16,5 1 529 11,8 1 502 10,6 1 659 11,7 
CHF 818 7,4 782 5,7 947 7,3 453 3,2 856 6,0 
JPY 771 7,0 627 4,6 1 440 11,1 657 4,6 580 4,1 
ATS - — — — — — 59 0,4 
CAD — — — — — 278 2,0 — — 
Totaal 3 163 28,8 3670 26,8 3 916 30,2 2 891 20,3 3154 22,3 
waarvan vastrentend 3 084 28,0 3413 25,0 2 924 22,5 2 808 19,7 2 448 17,3 
waarvan variabel 79 0,7 257 1,9 992 7,6 83 0,6 706 5,0 
Totaal generaal 10996 100,0 13672 100,0 12974 100,0 14 224 100,0 14 148 100,0 
waarvan vastrentend 9 139 83,1 10 225 74,8 8 886 68,5 12 695 89,2 10 636 75,2 
waarvan variabel 1 8 57 16,9 3 447 25,2 4 087 31,5 1 529 10,8 3512 24,8 

Tobel R: E cu-opnamen von 1981 toten met 1994 

Jaar 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Totaol 

Vastrentende teningen 

Vóór 
swaps 

85,0 
112,0 
230,0 
455,0 
720,0 
827,0 
675,0 
959,0 

1 3 95,0 
1 2 71,8 
1 550,0 
1 13 0,0 

650,0 
300,0 

10 359,8 

Να  
swaps 

85,0 
112,0 
230,0 
455,0 
720,0 
897,0 
807,4 
993,0 
526,0 
254,9 
550,0 
130,0 
500,0 

10 260,3 

Niet-vastrentende leningen 

(in miljoenen ecu) 

Να  
swaps 

Commercial 
paper 

Deposito-
certrficaten Totaal 

Totaal 
in ecu (A) 

Totaal 
IB! 

A/B 
m% 

— — — — 85,0 2 309,7 3,7 
— ~ . — — 112,0 3 205,2 3,5 
— — — — 230,0 3 619,4 6,4 
— 100,0 100,0 555,0 4 360,9 12,7 
— — — — 730,6 5 709,1 12,8 
— — — — 897,0 6 785,5 13,2 
— — — — 807,4 5 592,7 14,4 

82,9 — 252,5 335,4 1 3 28,4 7 666,1 17,3 
75,1 200,0 37,5 312,6 1 8 38,6 9 034,5 20,4 

— 500,0 10,0 510,0 1 764,9 10 995,6 16,1 
450,0 500,0 — 950,0 2 500,0 13 672,3 18,3 
806,5 — — 806,5 1 936,5 12 973,6 14,9 
460,2 — — 806,5 960,2 14 223,8 6,8 
300,0 — — 300,0 300,0 14 148,0 2,1 

2 174,8 1 200,0 400,0 4121,1 14 045,6 114 296,4 124 

Voor 1985, inclusief 10,6 nniljoen ααη participatiecertificaten 
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WENKEN VOOR DE LEZER 

î. Definities 

α) Activìteit; De ΕΙΒ verstrekt afzonderlijke leningen en globale kredieten en soms garanties. 

Globale kredieten worden ofgesloten met finonciële instellingen die met ElB-middelen kleine en middelgrote projecten financieren. 

Om een volledig beeld te geven van de kredietverlening van de Bank in de Gemeenschap, beslaan de statistieken in het jaarverslag: 

- enerzijds, zoals voorheen, ondertekende kredietovereenkomslen: afzonderlijke kredieten (en in voorkomende gevollen garanties) en  
globale kredieten; 

- anderzijds, toegekende kredieten, operationele gegevens waarbij afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit lopende globale kredie
ten bijeen zijn genomen. 

b) Eigen middelen van de Bank: de resultaten van fiaar leningen op de kapitaalmarkten noemt de EIB "eigen middelen"; ook fret eigen 
vermögen volt hieronder (gestört kapitaal en reserves). Er is voor deze benoming gekozen ter onderscheid met de middelen die in op-
dracht von de Europese Gemeenschap of van de lidstaten worden toegekend. De activiteiten uit eigen middelen von de Bank worden 
opgenomen in de normale boekhouding; de activiteiten in opdracht van derden, welke overigens volledig zijn geïntegreerd in de acti
viteiten van de Bank, verschijnen in de "Speciale Sectie". 

2. Ecu: tenzij het tegendeel is vermeld, zijn alle bedragen in dit verslag uitgedrukt in ecu. 

Rekeneenheid: overeenkomstig artikel 4 van de Statuten van de EIB is haar rekeneenheid gedefinieerd als de ecu, die in gebruik is bij de 
Europese Gemeenschappen. Zie ook de jaarrekening, noot A, punt 1. 

3. ISO-normen: De EIB gebruikt als ofkortingen de normen von de Internationale Standoardisatie Organisatie (ISO). De volgende ver-
wijzingen naar landen en hun monétaire eenheden zijn gebruikt (zie onderstaonde tabellen): 

België BE Griekenland GR lerland IE Nederland NL Finland Fl Verenigde Staten US 
Denemarken DK Spanje ES Italië IT Oostenrijk AT Zweden SE Zwitserland GH 
Duitsland DE Frankrijk FR Luxemburg LU Portugal FT Verenigd Koninkrijk GB Japan JP 

4. Omrekeningskoers: 

α) Statistische omrekeningskoers: voor de statistieken betreffende de kredietverlening (ondertekening overeenkomsten en uitbetalingen) 
en de opgenomen middelen gebruikt de EIB leder kwartoal de koersen die golden op de laatste werkdag von het voorafgaonde kwar-
taal. In 1994 waren deze als volgt: 

1 e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

- (op 31.12.1993) (op 31.03.1994) (op 31.06.1993) (op 30.09.1994) 

1 ecu = ECU 

Belgische frank BEF 40,2869 39,7803 39,5774 39,4980 

Deense kroon DKK 7,55310 7,58381 ,54400 7,534121 

Duitse mark DEM 1,93569 1,93114 1,92122 1,92045 

Drachme GRD 277,970 284,550 289,875 292,827 

Peseta ESP 158,928 157,078 158,635 159,159 

Franse frank FRF 6,57745 6,59301 6,58850 6,55435 

lers pond IEP 0,790809 0,804797 0,793509 0,794241 

Italiaanse lire ITL 1909,98 1860,45 1909,77 1931,68 

Luxemburgse frank LUE 40,2869 39,7803 39,5774 39,4980 

Nederlandse gulden NLG 2,16541 2,16957 2,15483 2,15115 

Oostenrijkse schilling ATS 13,6101 13,5855 13,5130 13,5158 

Escudo PTE 197,050 197,848 197,986 195,780 

Finse mark FIM 6,46222 6,31382 6,40367 6,01824 

Zweedse kroon SEK 9,29634 9,03877 9,27556 9,26706 

Pond sterling GBP 0,755108 0,77/537 0,781662 0,785444 

Amerikaanse dollar USD 1,11567 1,15464 1,20415 1,24100 

Zwitserse frank CHF 1,65231 1,62862 1,61898 1,59531 

Japanse yen jPY 124,732 118,755 119,211 122,264 

b) Boekhouding: de koersen die voor de opstelling van de balans en de jaarrekening worden gebruikt, zijn die welke golden op 
31 decomber van het betrokken boekjoar. 
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5. Kredìetverlening in de Europese Unie 

α) Statisfieken; om statistische continuïteit te woarborgen, zijn de vergelijkingen met voorgaonde périodes gemaakt op basis van iden-
tieke criteria; daarom kunnen bepaaide gegevens in de jaarverslagen vanaf 1988 verschillen van de gegevens uit eerdere verslagen. 

b) Communautaire beleidsdoelstellingen; de in de Europese Unie gefinancierde projecten moeten ααη één of meerdere van de com
munautaire beleidsdoelstellingen beantwoorden; de verschiliende rubrieken in de tabellen betreffende deze doelstellingen kunnen dan 
ook niet bij elkaar worden opgeteld. 

c) Landen: als algemene regel worden in de tabellen met betrekking tot de kredietverlening in de Europese Unie de landen genoemd in 
alfabetische volgorde naar de naam van het land in de eigen taai. 

d) Kredietverlening gelijkgesfeld aan verricbtingen in de Europese Unie: de financiering van projecten die buiten het gro ndgebied van 
de lidstaten van de Europese Unie worden uitgevoerd, moor die van belang zijn voor de EU, worden gelijkgesteld ααη kredieten binnen  
de Unie. De Rood van Gouverneurs kon per geval tot financiering machtigen op grond van artikel 1 8, lid 1, tweede alinea van de  
Statuten van de Bank. Via dit artikel warden ook kredieten verleend buiten de Europese Unie in het kader van specifieke akkoorden en  
protocollen. 

6. Aanpassingen, oplelsom en afronding: door statistische aanpassingen kunnen de bedragen die hier worden genoemd en die betrek
king hebben op vorige boekjoren, licht verschillen van die welke eerder werden gepubliceerd. 

De verstrekte bedragen worden gegeven in geldende prijzen en wisselkoersen; de optelsom, over een longe période, moet met enige 
terughoudendheid worden geinterpreteerd. In feite wordt de betekenis van de gegevens over verschiliende joren beïnvioed door prijs-
en wisselkoersbewegingen. 

Er kunnen verschillen optreden tussen de aangegeven totoolbedrogen en de bij elkaar opgetelde individuele bedragen. Dit is het gevolg 
van afrondingen. 

7. [>eflator: De op de activiteiten van de Bank van toepassing zijnde deflator is een samengestelde index van de nationale prijsindexen 
voor bruto-investeringen in vaste activa, gecorrigeerd door de index voor de wisselkoersen von de nationale valuta's in de ecu en ge 
wogen naar het aandeel van iedere lidstaat in de financieringen van de Bank uit eigen middelen. De deflator kan voor 1994 op onge-
veer 0,6% worden geroomd. 

Afkortingen en aanduidingen die in de tekst worden gebruikt 

Unie of EU 
Gemeenschap of EG 
Commissie 
Raad 
EBWO 
CESO 
PB 
biva 
BBP/BNP 
MKB 
EVA 
EER 
ACS 
LGO 
MCE 
ALA 
EFRO 
EIE 
METAP 
NCL 

n.b. 
p.m. 

= Europese Unie  
= Europese Gemeenschap 
= Commissie van de Europese Unie  
= Raad van de Europese Unie 
= Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 
= Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
= Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 
= bruto-investeringen in vaste activa  
= bruto binnenlands produkt/bruto nationaai produkt 
= midden- en k leinbedrilf 
= Europese Vrijhandelsassociatie 
= Europese Economische Ruimte 
= (landen inj Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan  
= landen en gebieden overzee 
= Midden-en Oost-Europa 
= Azië en Latijns-Amerika 
= Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
= Europees Investeringsfonds 

= programma van technische bijstand t.b.v. het milieu in het Middellandse-Zeegebied 
= nieuw communautair leningsinstrument 

= verwaarloosbaar 
= niet van toepassing 
= niet beschikbaar 
= pro memorie 

130\ 



ADRESSEN VAN DE BEI 

Europese Investeringsbank 
100, Bd Konrad Adenauer 
L-2950 Luxemburg 
Tel.: 4379-1, fax: 43 77 04  
H320 beeldtelefoon 43 93 67 

Externe kantoren 

Italië 
Via Sardegna, 38 -1-00187 Rome  
Tel.: 4719-1, fax: 487 34 38 

Griekenland 
12, avenue Amalias 
GR-10557 Athene 
Tel.: 32 20 773, fax: 32 20 776 

Portugal 
Avenida da Liberdade 
144-156, 8°-P-1250 Lissabon 
Tel.: 342 89 89, fax: 347 04 87 

Verenigd Koninkrijk 
68, Pali Mall - SWl Y 5ES Londen 
Tel.: 0171 343 12 00, fax Ol 71 930 99 29 

Spanje 
Calle Ortega y Gasset, 29 
E-28006 Madrid 
Tel: 431 13 40, fax: 431 13 83 

Contactbureau te Brüssel: 
Wetstraat 227 - B-1040 
Tel.: 230 98 90, fax: 230 58 27 

Voor nadere informatie over de activiteiten van de EIB kan contact worden opgeno-
men met de hoofdofdeling Informatie en Communicatie van de EIB, Yvon ne Berg
horst (tel.: 4379-3154) of Sabine Parisse (tel.: 4379-3138), fax: 4379-3189. 

Bij deze hoofdafdeling en de externe kantoren von de EIB zijn de volgende publi-
koties verkrijgbaar, uitgegeven in alle officiële talen van de Europese Unie: jaarver-
slag, de jaarlijkse brochure, "EIB-Mededelingen" (kw ortaalblad), brochures over  
bepoalde thema's of over de financieringsmogelijkheden binnen en buiten de Euro
pese Unie en een algemene informatiefolder. O p aanvraag is er eveneens een vi
deofilm over de doelstellingen en activiteiten van de EIB beschi kbaar. 

De Europese Investeringsbank dankt de kredietnemers die haar toestemming heb-
ben gegeven foto's van hun projecten als illustratiemateriaal voor dit verslag te ge-
bruiken: La Vie du Rail/C. Recoura (voorb lad en biz. 3 en 51), A/S Storebaelt for-
bindelsen (bIz. 35), British Ai rways Maintenance Company (bIz. 43), K. Wästfelt 
(bIz. 44), SNAM SpA (bIz. 49), CTC Chile (bIz. 53); de overige foto's en illustraties 
zijn afkomstig von de Fototheek van de EIB . 

Gedruktop chloorvrij papier door Jouve S.A., F-75001, Parijs. 



Enkele kerngegevens 
in miljoenen ecu) 

1994 1993 

Kredielverlening 
Uit eigen middelen .......... . . 
waarvan kredieten . . 
waarvan garanties  
Uit andere brennen -

In de Europese Unie - -
In de ACS-londen en de LGO . 
In de Middeiiondse-Zeelanden 
In Midden- en Oost-Europa 
In Lati|ns-Amerika en Azië  

Opgenomen middelen 
In communautaire valuta's 
In andere valuta's 

Uitbetalingen 
Uit eigen middelen 
Uit andere brennen  

Totaal uitstaand bedrag 
Kredietverlening uit eigen middelen en garanties . 
Overige financieringen  
Leningen ep lange, middellange en karte termijn . 

Geplaatst kapitaai per 31.12.1994 . . . 
waarvan gestört of te störten  
Geplaatst kapitaai per 1.1.1995 . . . . 
waarvan gestört of te störten  

19 928 
19Ó61  
19 635 

26 
267 

17 682 
462 
607 
957 
220 

14148 
10 994 
3 154 

15 539 
15 435 

104 

106 447 
3 783 
83 673 

57 600 
4 321 
62 013 
4 652 

19611 
19531 
19 480 

51 
80 

17 724 
226 
680 
882 
99 

14 224 
11 334 
2 890 

15 980 
15818 

162 

98 022 
4 334 
78 661 

57 600 
4 321 

Reserves, voorziening en saldo wlnst- en verliesrekening 10135 9165 

Bolonstotool 102 753 96 537 

Aantal personeelsleden van de Bank 859 810 

Kredieten Uitbetalingen Opgenomen 
middelen 

Bolons 

20000 

15 000 

10000 

5000 

0 
86 88 50 92 94 90 92 90 92 94 90 92 94 



DE EUROPESE INVESTERINGSBANK 

De Europese Investeringsbank (EIB), de 
financieringsinstelling van de Europese Unie, 
is in het /even geroepen bij hef Verdrag van 
Rome en heeft haar roi zien bevestigen in het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, hioar 
Statuten zijn opgenomen in een aan het Ver
drag gehecht protocol. 

De Bank is een onafhankelijke rechtspersoon 
binnen de Unie. De /eden van de EIB z ijn de 
lidstaten van de Cemeenschap. Zij nemen aile 
dee/ in het kapitaai. 

De EIB heeft tot took de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europese Unie te 
steunen door kredieten op lange termijn te ver-
strekken voor concrete projecten zonder de re
gels van een strikt bankbeheer uit het oog te 
verliezen. 

Als communautaire instelling past de EIB voo rt-
durend haar activiteiten aan de ontwikkeling 

van het communautaire beleid aan. Zo werkt  
zij mee aan de Europese opbouw, met nome 
aan de economische integratie en de verster-
king van de economische en sociale samen-
hang. 

Als bank werkt zij nauw samen met andere 
banken en financiële instellingen om middelen 
op de kapitaalmarkten op te nemen en kredie
ten voor investeringsprojecten te verstrekken. 

De EIB verstrekt voornamelijk kredieten uit mid
delen die zijzelf op de kapitaalmarkten op-
neemt. Deze middelen plus haar eigen vermö
gen (gestört kapitaai en reserves) worden 
"eigen middelen" genoemd. 

Bülten de Europese Unie kentzij eveneens kre
dieten uit eigen middelen toe, alsmede ander 
mandaat uit de begrotingsmiddelen van de 
Gemeenschap of van de lidstoten. 

DOELSTELLINGEN 

In de Europese Unie moeten de investeringen 
die voor ElB-financiering in aonmerking kö
rnen, bijdrogen tot de concretisering van een 
of meerdere von onderstconde doelstellingen: 

- economische ontwikkeling von ochtergeble-
ven gebieden; 

- Verbetering von de belangrijke Europese 
telecommunicatie- en vervoersinfrostructuren; 

- bescherming von het milieu en von het leefkli-
moot, stodsvernieuwing, alsmede behoud van 
het architecturaal of natuurlijk erfgoed; 

- versterking van het internationale 
concurrentievermogen en Europese integratie 
van het communautaire bedrijfsleven; 

- steun ααη het midden- en kleinbedrijf. 

Bülten de Europese Linie draagt de EIB bij tot de 
uitvoering van het Europese ontwikkelingssa-
menwerkingsbeleid overeenkomstig de voor-
woarden in de verschillende akkoorden die de 
Unie bindt met zo'n 130 derde landen in 
AvAidden- an Oost-Europa, het AAiddellandse-
Zeegebied, Afrika, hetCaribisch gebied en de 
Stille Oceaan, evenals in Latijns-Amerika en  
Azië. 

- verwezenlijking van 
energiedoelstellingen; 

de communautaire 

INVESTERINGEN 

De kredieten van de EIB kunnen worden toege-
kend ααη overheidsinstellingen of particulière  
geldnemers in alle economische sectoren als  
infrastructuren op het gebied van verbindin-
gen, milieu en energie, industrie, dienstverle-
ning en landbouw. 

Voor grote investeringsprojecten (vanaf 25 mil-
joen ecu) worden rechtstreeks of via een be-
middelende financiële instelling ofzonderlijlce 
kredieten toegekend. 



Investeringsprojecten van bescheiden omvong 
worden indirect gesteund via globale kredieten, 
die worden toegekend oon bonken of finonciëie  
instellingen die op Europees, notionool of regio-
nool niveou werken. 

FINANCIERINGSWIJZE 

Als oonvullende finoncieringsbron dekt de EIB 
slechts een deel von de investeringskosten (ge-
wooniijk tot 50%), ols oonvulling op het eigen  
vermögen von de geldnemer en op ondere  
finoncieringsbronnen. 

Met de kredieten von de EIB en de subsidies  
uit de structuurfondsen en uit ondere com-
munoutoire finonciëie Instrumenten wordt de fi-
nonciering von investeringsprogrommo's be-
vorderd. Noost de EIB-kredieten kon 
tegelijkertijd een beroep worden gedoon op 
notionole of communoutoire subsidies, voorol 
in de regionole-ontwikkelingsgebieden. 

CRITERIA 

De EIB onderzoekt of de beoogde investering 
post in het communoutoire beleid, of zij tech
nisch en finoncieel hoolboor is en of zij von 
economisch belong is. Ook wordt nogegoon 
of de milieuvoorschriften en de mededingings-
regels in ocht zijn genomen. Ten slotte worden 
de finonciëie positie von de projectontwikke-
loor, diens liquiditeitspositie en de geboden 
goronties oondochtig bestudeerd. 

BESLUITVORMINGSPROCEDURE 

No deze onolyse en op voorstel von de Direc-
tie von de Bonk besluit de Rood von Bewind 
over de toekenning von het krediet, rekening 
houdend met het odvies von de betrokken lid-
stoot en von de Europese Commissie. 

KENMERKEN VAN DE KREDIETEN 

LOOPTIJD 

De EIB stelt (middel)longlopende kredieten (tot  
20 joor of nog longer) ter beschikking woor- 
ναη de looptijd en een eventueel uitstel von of-
lossing von de hoofdsom ofhonkelijk zijn von 
de oord en de technische levensduur von het 
project. Voor bepoolde projecten von Euro 
pees belong en von uitzonderlijk grote om
vong kon de EIB zo nodig specifieke voor-
woorden vostleggen (zie biz. 12). 

VALUTA'S 

Noor gelong de bij de EIB beschikbore 
voluto's en de wensen von de geldnemer 
wordt het krediet uitgekeerd in een enkele of in 
meerdere voluto's von de Unie, de ecu, of  
voluto's von derde londen, indien deze bij de 
Bonk worden gehonteerd. 

RENTEPERCENTAGE 

Donkzij hoor uitstekende kredietwoordigheid 
("Triple A") kon de EIB m iddelen opnemen te-
gen de best geldende voorwoorden. 

Omdot de EIB geen winstoogmerk heeft, stelt 
zij de op de kopitoolmorkten opgenomen mid
delen weer ter beschikking tegen een renteto-
rief dot hoor uitstekende positie op de morkten 
weerspiegelt, plus een kleine marge die uitslui-
tend dient ter dekking von hoor odministrotie-
kosten. 

Het rentepercentoge (meestol vost, moor ook 
herzienboor, voriobel of eventueel convertibel) 
kon worden vostgelegd bij de ondertekening 
von het controct of bij iedere uitbetoling (con-
troct met open rentevoet). De voststelling von 
de rente geschiedt voor olle londen en secto-
ren op dezelfde monier. De EIB ver strekt geen 
rentesubsidies; deze kunnen echter door der-
den worden toegekend. 
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