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EUROPEISKA INVESTERINGSBANKENS 
UPPGIFT 
Europeiska investeringsbanken har till uppgift att främja förverkllgandet αν den Europeisko 

unionens mal genom att tillhandahâlia finansiering ρά läng slkt tili b ärkraftiga 

investeringar. 

• EIB betjänar Unionen 

EIB har upprättats genom Romfördraget. Me dlemsstaterna är dess kapitaläga re. 

Finansministrarna utgör dess rad. 

• Banken erbjuder tjönster med mervörde 

- Tack vare sin granskning och sin uppföljning αν investeringsprojekt och investerings-

progrom. 

För O tt erhâlia dess stöd mäst e projekten och programmen vara bärkraftiga i fyra vösentli-

ga hänseenden: ekonomiskt, tekn iskt, miljômâssigt och finansiellt, Varje investeringsprojekt 

granskas omsorgsfullt och följs upp änd a tills det ör slutfört. 

- Tack vare sin finansiering. 

Genom sin längivning och sin för mäga att fä from αηηαη finansiell medverkan vidg ar ban-

ken finansieringsmöjligheterna. Genom sin uppläning främjar banken d e finansiella mark-

nadernas utveckling över heia Unionen. 

• EIB erbjuder förstklassiga villkor 

Bankens finansiella soliditet följer αν styrkan och engagemanget hos kapitalä garna, αν  

oberoendet i yrkesutövningen och αν de tidigare framgängarna. Den ger tillgäng tili de bästa 

uppläningsvillkoren, vilka EIB later mottagarno αν dess Ιση dra fördel αν. 

• EIB knyter andre partner tili sin verksamhet 

Den inriktning αν verksamheten som banken följer bestöm s i nära samarbete med medlems

staterna och Europeiska unionens andra institutioner. Dessutom samarbetor EIB nära med 

näringslivet och banksektorn likso m med de stora internatione lla organisationer som är verk-

samma inom dess omräde. 

• EIB drar tili sig en kvalificerad och multikulturell personal frân alla  

medlemsstaterna 

EIB fär motivation genom sin direkta medverkan i uppbyggandet αν Europa. 
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PRESIDENTENS ÖVERSIKT 

Det mesf utmärkande draget för Europeiska investeringsbankens verksamhef 
under 1994 vor dess växande bidrag tili Europeiska unionens ekonomiska mài,  
bade inom Unionen och i ett ökande anta/ ufomsfâende länder. /nom Unionen 
bidrog utlaningen frön EIB , 18 miljarder ecu, till ungefär 4,5% αν de fasta  
bruttoinvesteringarna i de tolv medlemsländerna. Tre fjärdedelar av utlaningen 
skedde i regional e utvecklingsomrâden eller omrâden där det pagar en  
industriell strukturomvandling vilket âterigen visar den höga prioritet banken ger 
regional utveckling ach integration. 

Under 1994 slutförde banken i stört de särskilda arbetsuppgifter den fàtt αν  
Europeiska ràdet inom ramen för unionens tillväxtinitiativ. Banken bar gjort 
ataganden för bela det belopp ρά 7 miljarder ecu som utgör Edinburgb-
ordningens infrastrukturde l, som den inrättade för att paskynda finansieringen av 
mer än 140 stara projekt eller regionale investeringsprogram. Tillsammans med 
Europeiska gemenskapernas kommission lanserades ett làneprogram pâ  
I miljard ecu för subventionerade làn till sysselsättningsskapande investeringar i 
sma ocb medelstora företag, ocb i partnerskap med kommissi onen ocb mer än 
sextio banker fràn samtliga medlemsländer inrättade banken ett nytt 
garantigivningsinstitut, Europeiska investe ringsfonden, vers verksambet 
nu är i full gang. 

Samtliga ansvarsomrâden visar pò det växande bidrag som EIB ger tili 
främjandet av unionens prioritera de ekonomiska mài. 

Ett annat viktigt inslag under 1994 ver bankens rail i finansieringen αν  
transeuropeiska nät (TEN). Finansiering av stara infrastrukturprojekt bar under  
manga àr varit en specialitet i bankens verksambet, vilket de ca 23 miljarder ecu  
som lànats ut sedan 1990 för investeringar i infrastrukturprojekt me d en  
europeisk dimension vittnar am. Banken bar nu engagerai sig för att ge ett stär kt 
ocb positivi slöd - genom ett utläningsfönster för TEN-projekt - ocb erbjuda 
finansieringsvillkor som anpassas tili de särskilda beboven bas de prioriterade 
TEN-projekt som Europeiska ràdei enades am vid siti mote i Essen i decomber  
1994. Detta àtagande innebär en vidareufveckling αν verksambeten snarare än 
en nydaning. Banken bar i själva verket redan utfört ekonomiska, tekniska ocb 
finansiella bedömningar av de fiesta av de fjorton prioriterade TEN-projekten pà  
transportomràdet ocb ingàtt àtaganden rörande nästan 5% av deras beräknade 
kostnad för n/o delprojekt som redan är under uppbyggnad. Banken bar ocksà  
utfört bedömningar avseende fem projekt ocb anskaffat över 1,5 miljarder ecu  
för de pr ioriterade TEN-projekten pà energiomràdet. Att medverka i 
finansieringen av de transeuropeiska näten ocb, framför a llt, att försöka 
mobilisera en finansiering ocb ett engagemang fràn den privata sektorns sida  
kommer att bli en av bankens främsta prioritering ar under 1995. 

Utanför Europeiska unianen bar EIBi s roll fortsatt att växa, ocb lànekontrakt  
tecknades i ett sextiotal länder tili ett be lopp av närmare 2 1/4 miljarder ecu.  
Finansieringen i lä nderna i Afrika, Västindien ocb Stilla bavet mer än 
fördubblades, medan utiàningen i Mellon- ocb Östeuropa äkade tili närmare 
1 miljard ecu. I de Medelbavsländer som inte är medlemmar av EU fortsafte 
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Direktionen vid ett αν dess veckonröten tillsammons 
med bankens ledning (fron vänster Luis Marti, 
Panagiotis-Loukos Gennimotos, W olfgang R otfi, Sir 
Brian Unwin, Corneille Brück, Massimo Ponzellini, 
Ariane Obolensky). 

banken äff gora befydande i'nsafser inrik fade särskilf pâ regionala 
samarbefsprojekt och miljöskyddsprojekf, och banken fullföljde den 
finansieringsverksamhef som nyligen inlefts i Asien och Lafinamerika. 

Bankens roll när defgäller äff sfödja unionens samarbefe med fredje land  
kommer förmodligen äff hrfs äffa äff växa, infe minsf i de länder som sfrävar efter 
äff ansluta sig fill Unionen. Banken har ocksâ samfyckf fill aft, for aft sfödja den 
polifiska fredsprocessen, ufvidga sin utiàningsverksamhef pâ Gazaremsan och 
Väsfbanken. Slufligen kommer EIB, fill följd av uppräffandef av nya förbindelser 
mellan Sydafrika och Europeiska U nionen, off u fvidga sin verksamhef i deffa land. 

Banken har nafurligfvis sfär kfs genom Ösferrikes, Finlands och Sveriges 
anslufning tili Unionen, länder som nu är medlemmar och delägare i banken. Vi 
välkomnar dem och den nya personal fran dessa länder som nu fortläpande 
ansfälls. Genom dessa länders anslufning äkar bankens fecknade kapital fron 
57,0 miljarder ecu till 62 miljarder ecu, vilkef häjer faket fär EIB:s utiâning fill  
155 miljarder ecu. Effersom de ufesfaende Zonen uppgick fill 106 miljarder ecu 

vid utgangen av 1994 har banken 
fortfarande eft väsenfligf ufrymme fär  
fortsaffa insafser fill sfäd fär unionens 
ekonomiska och ufrikespolifiska mài. 

Volymen och den äkade mangfalden hos 
bankens verksamhef, samt den allf sfärre  
roll banken spelar fär aft sfädja unionens 
prioriferingar, innebär bade eft fungf 
ansvar och hard press fär banken. Jag 
hyser i nga fvivel am aft banken, med  
uppräffhällande αν kvalitefen i dess 
verksamhef och bankens häga  
kredifvärdighet pa de infernafionella 
kapifalmarknaderna, och genom sin 

personals yrkesmässighef och engagemang, kommer aft leva upp fill denna 
ufmaning. Jag vili därfär fa fillfällef i akf aft, fillsammans med mina kolleger i  
direkfionen, uffrycka var sfora facksamhef fill bankens râd och sfyrelsen fär deras  
fortsaffa sfäd, och fill alla dem i banken som gär def mäjligt fär EIB äff fortsätfa  
oft ge eft värdefullf bidrag fill utformningen av morgondagens Europa. 

Sir Brian Un win 
President och ordfärande i sfyrelsen 



EIB under 1994: Resultat 

1 ett fortsatt svârt ekonomiskt läge befäste EIB nivan pò sin verksamfiet under 1994 genom att sluta flnansieringscvtal för 
nörmore 20 miljcrder ecu. Under verksomhetsâret inriktode EIB sin utläningskcpocitet ρά investeringor i prioritercde pro-
jekt i Unionen och förberedde sig ott to emot österrike, Finland och Sverige som nyo medlemsstoter. 

STÖD TILL INVESTERINGAR I 
EUROPEISKA UNIONEN: 

Utiâningen i medlemsstoterna uppgick tili 17 682 mil oner. Under 1994 stödde sâledes  
EIB kopitolinvesteringor pò totalt omkring 45 miljarder, vilket utgör 4,2% αν de fasta  
bruttoinvesteringarna inom Unionen . 

PRIORITERING AV DEN REGIONALA 
UTVECKLINGEN: 

Finonsieringarna för ott främjo regional utveckling och stärko den ekonomiska och 
sociolo sammanhóllningen i Unionen utgjorde 72% αν den totala finansieringsverksam-
heten under aret. Dessa är avsedda att gynna investeringar i alla omrâden som om-
fottas αν gemenskapens strukturfonder, särskilt mal 1-omrâden. 

FORTSAH STÖD TILL 
TRANSEUROPEISKA NÄT: 

EIB deltog i identifieringen αν prioriterade transeuropeiska nötprojekt (TEN- projekt) och 
inrättode ett utlän ingsfönster för att kunna skröddarsy utiâningen till varje enskilt behov 
hos de infrastrukturprojekt som ör αν intresse för gemenskapen. Under 1994  
lânades 7,2 miljarder ut till sâdana projekt. 

SNABBT GENOMFÖRANDE AV 
TILLVAXTINITIATIVET: 

EIB fuligjorde sitt âtagande med avseende ρά utläningsfönster för infrastrukturprojek t ρά  
7 mil arder och gov subventionerade lân till smâ och medelstoro företag som skopar or-
betsti Ifällen. Den deltog tillsommon s med Europeisko kommissionen och bonkerno i ge
menskapen i inröttandet αν Europeiska investeringsfonden (EIF ), som hör tili uppgift ott 
stölla garantier för finansieringen αν europeiska infrastrukturer och investeringar t OI stöd 
för smâ och medelstoro företag. 

SKYDD FÖR MIUÖN MED SIKTE 
PÂ EN HÄLLBAR UTVECKLING: 

Marmare 5 miljarder investerades för att skydda miljön ρά ekonomins alla omrâden.  
Lânen gick särskilt till ott förbättra livskvoiitén i städerno genom stöd tili kollektiv
traf i ken. 

FORTSATT ÖKNING AV 
FINANSIERINGEN TILL PARTNER 
UTANFÖR UNIONEN: 

EIB beviljade mer ön 2,2 miljarder eniigt olika avtal i lönder i Mellon- och Osteuropa, 
Medelhavsomrâdet, Afrika, Vöstindien, Stilla havsomrâdet, Latinamerika och Asien. 

VÂL ETABLERAD OCH 
EFTERFRAGAD NÄRVARO 
PÂ KAPITALMARKNADERNA: 

EIB stöder sin utlâningsverksomhet genom inlâning och erbjuder investerorno i vörldens 
ledonde finonscentro obligotionsemissioner med högs to kreditvördighet. Merön 14 mil
jarder ecu lânades ρά sâ sött in ρά bösto tönkboro villkor och lânades ut utan vinstsyfte 
tili projekt som förverkligor unionens mài. 
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EIB: EUROPEISKA UNIONENS FINANSINSTITUT 
1994: Översikt 

Europeiska investeringsbanken har som  
Europeiska unionens finansinstifut tili upp-
gift alt bidra tili att förverkliga unionens 
politik, särskilt den som syftar tili en ba-
lanserad utveckling av medlemsländerna 
och tili deras integration och ekonomiska 

och sodala sammanhàllning. Den lânar  
därför upp stara kapitalvolymer pa mark-
naderna för att genom bankmedel finan-
siera investedngar. 

Utanför Unionen ansvarar EIB i fiera geo-

grafiska omraden för de finansiella de-
larna i de avtal som slutits inom ramen för 
Europeiska unionens samarbetspolitik för 
att främja utvecklingen. 

Under 1994 uppgick den totala finansie- 
ringen tili följd αν ingângno ovtal till 19 
928 miljoner (') (19 611 miljoner under 
1993): 19 όόΟ frân egna medal (se  
anm. lb sidan 129) och 267 miljoner 
till insatser som finonsierodes med an 
drò medal. Medien fördelcdes sa att  
17 682 miljoner gick till projekt inom  
Europeiska Unionen, varov 26 miljoner  
i form αν garanti, och 2 246 miljoner  
till projekt utanför Europeiska Unionen. 

Finansieringsâtogondena för de investe-
ringsprojekt som förelodes EIB för be-
dömning uppgick tili totalt 23 miljarder, 
dvs. somma belopp som under 1993. 

Utbetalningorna frân egna medel, som 
legot pö ungeför sommo nivô sedan  
1990, uppgick till 15,4 miljarder. Αν  
dessa gick 14,8 miljarder tili medlems-
stoterno. 

Utestaende Ion och garantier frân egna 
medel uppgick tili totalt 106,5 miljar
der, dvs. 185% αν det tecknode kopito-
let per den 31 december 1994 (98 mil
jarder vid utgangen αν 1993). De 
huvudsokligo gorontiformer som ör 
knutno tili utestaende Ιάη framgâr αν  
bokslutet ( se sidan 85). 

EIB lônade ρά kapitalmarknaderna upp 
ett belopp pò 14 148 miljoner ρά lang 
och medellâng sikt (14 224 miljoner 
under 1993). För att anpassa sino re-
surser tili initiativtagornos behov ge-
nomförde EIB ett ontol svapofförer som  
gov de nödvöndiga median tili utlâ- 
ningsverksomheten, tre fjördedelor αν  
desso till fast rönto och resteronde tili 
rörlig rönta. 

Nörmore fyro femtedelor αν danna ka-
pitolonskoffning utgjordes αν gemen-

skopsvaluto, vorov mar ön hölften be-
stod αν italiensko lira, tysko mark, 
pund sterling och fronsko francs. 

I slutet αν 1994 översteg EIB:s bolons-
omslutning 100 miljarder (102,8 mil
jarder). Detto tal ör liksom verksomhe-
tens omfottning under âret ett bevis ρά  
EIB:s engogemong som Europeiska 
unionens finonsinstitution. Dess för-
mägo Ott mobilisera betydonde fond-
medel ρά bösto möjligo villkor och dess 
kunnonde nör det göller att identifiera  
ekonomiskt börkroftigo investeringor 
gör Ott d en ör völ skickod att erbjudo 
lânevilikor som ör onpossode efter ini
tiativtagornos ständigt vöxlande behov. 

l'I Samlliga uppgifter i denn a redovisning ultrycks om 
ingel annal föreskrivs i ecu, och de är avrundade Iii! 
närmasle miljon. 

Tobell 1: Finansiering (slutna ovtcl) under 1994, 1990-1994 och 1973-1994  

Fördelning eniigt medlens Ursprung octi projektlokolisering 

1994 199&1994 1973-1994 

miljoner miljoner miljoner 
ecu % ecu % ecu % 

Utiânlng frân egna medel och garantier 19 660,4 98,7 84 587,0 99,2 157 550,1 94,8 
inom Europeiska Unionen 17 681,9 88,7 78 586,3 92,1 146 152,5 87,9 
vorov Ιόη Ì7 656,0 88,6 78 382,7 91,9 145 252,1 87,4 
vorov garantier 25,8 203,6 0,2 900,4 0,5 
utanför Europeiska Unionen 1 978,5 9,9 6 000,7 7,0 11 397,6 6,9 

Finansiering frân andrò medel 267,1 1,3 719,6 0,8 8 635,3 5,2 
inom Europeiska Unionen 62,8 0,1 6 399,1 3,9 
utanför Europeiska Unionen 267,1 1,3 656,8 0,8 2 236,2 1,3 

Totalt 19 927,5 100,0 85 306,6 100,0 166 185,4 100,0 
inom Europeiska Unionen 17681,9 88,7 78 649,0 92,2 152 551,6 91,8 
utanför Europeiska Unionen 2 245,6 11,3 6 657,5 7,8 13 633,8 8,2 

ÖVERSIKT 



De beviijade finansieringarna till investe-
ringar i Europeiska unionen uppgick un 
der 1994 till 16 624 miljoner. Detta be-
lopp svcrcr mot de individueilo 
lâneavtol som slots under 1994 (se för- 
teckning sidon 99) och de krediter som  
govs ur pâgôende globale Ιάη, men tar  
inte hänsyn till det globallônesaldo som  
ännu inte tilldelots (se definitioner och  
förkortningar sidan 129). 

De finonsierode investeringorna tackte en  
möngd sektorer i samtligo lönder i Unio
nen, inbegripet de nya medlemssta-
terno. 

Aven om den totale finensieringsvoly-
men inte ändrats nämnvärt har en ök-
ning registrerets i Förenede kungeriket, 
Tysklend, huvudsekligen i dess östre 
Länder, Frenkrike och, i mindre grod, i 
Greklond och Beneluxlönderna. Projekt 

αν gemensemt intresse her ocksa finen-
sierets i Norge och Merocko (se defini
tioner och för kortningar 5D sidan 130). 

Verksemheten koncentreredes tili fyre 
huvudändamal som delvis ken över-
Ιαρρα vorandre. Visse insetser bokför-
des därför under mer än en rubrik. 

- Utveckling αν mindre gynnade regioner 

Investeringorna i desse omrâden bevil-
jedes finensieringer ρά mer ön 12 mil-
jerder, vilket motsvarade 72% αν verk
semheten i medlemslönderne. De gick 
främst tili de minst gynnade regionerne-
huvudsekligen semmenhällningslän-
derne och de östre re gionerna i Tysk
lend - vilka regioner her mer ön en  
fjördedel αν Europas befolkning. 

Mellen 1990 och 1994 lânede EIB i 

enslutning tili bidreg ur gemenskepens 
strukturfonder ut mer ön 47 miljerder tili 
investeringer i regionale utvecklings-
omrâden, vilket inneber ett bi dreg tili 
de faste bruttoinvesteringerne ρά nör-
mere 150 miljarder. 

- Förverkligande αν transport- och kraft^ 
nät 

EIB fortsatte ett finensiere sêdene infra
strukturer som underlättar hendelsutby-
tet inom gemenskepen och förböttrer 
förbindelserne mellen de olike regio
nerna inom Unionen. 

Mer än 7 miljarder her sâledes bevil-
jets tili investeringer inom trensport-
och telekommunikotionssektorn samt tili 
kreftlednings- och gesledningsnöt. 

1994: 19 927,5 

Belopp och geografisk 
fördelning αν slutne avtal (  

(miljoner ecu) 

1993: 19 611,4 
belopp % belopp % 
615,3 3,5 Belgien 371,6 2,1 
849,7 4,8 Denmark 875,5 4,9 

2 407,9 13,6 Tysklend 2 096,6 11,8 
534,7 3,0 Greklend 511,1 2,9 

3011,5 17,0 Spanien 4 005,1 22,6 
2 477,4 14,0 Frenkrike 2 205,5 12,4 

291,1 1,6 Irlend 388,2 2,2 
3 099,5 17,5 Italien 3 362,0 19,0 

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

1 109,7 6,3 Porlugel 1 488,8 8,4 
2 454,7 13,9 Förenede Kungeriket 1 929,1 10,9 

89,5 0,5 Österrike 72,5 0,4 
60,2 0,3 Finland 
15,3 0,1 Sverige 

260,8 1,5 Övrige (') 38,5 0,2 

17681,9 100,0 Inom Unionen 17 724,2 100,0 

461,6 20,6 AVS-ULT 225,7 12,0 
607,0 27,0 Medelhevsländerne 680,5 36,1 
957,0 42,6 Mellen- och Osteuropa 882,0 46,7 
220,0 9,8 Asien och Letinemeriko 99,0 5,2 

2 245,6 100,0 Utenför Unionen 1 88 7,2 100,0 

(') förkortningar, se sid. 130. 
(') Projekt αν intresse för gemenskapen belägna utanför medlemsstaternas 
territorier (punkt 5d sid. 130). 

1994 

GR ES 

Asien och 
Latin

amerika 
Mellan- och 

Osteuropa 
Medelhavs-

länderna 
AVS-ULT 

Ovriga 
Tillträdande 
lönder OB PI NL LU 
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Ρά grund αν den store omfottningen αν  
vissa högprioriterade projekt rörande 
transeuropelska nöt som EIB medverkot 
tili, beslöt EIB att inrätta ett utlànings- 
fönster för att om projekten kräver det 
kunna anpasse finansieringsvillkoren 
tili investeringernes speciella behov. 

- Stöd tili aterhämtningen αν den ekono-
misko rillvöxten 

Genom sin finensiering bidrog EIB un  
der 1994 till genomförendet αν investe-
ringar i Unionen ρά totalt omkring 45  
miljerder. 

Ρά infrestrukturomràdet slutfördes àte- 
gendet att Ιάηα ut 7 miljerder eniigt 
Edinburgh-ordningen, fördelade ρά  
140 större projekt eller investeringspro-
grem ρά kommunikotions-, energi- ocfi 
miljôomràdet. 

Den tillämpode ocksà det räntesubven-
tionerode system som inröttots för smà  
och medelstoro företeg som skoper er-
betstillföllen genom att enslà en förste 
trench ur globale Ιάη ρά 650 miljoner. 

- Särskild uppmärksomhet hör ägnots 
miljön och smô och medelstoro företog. 

EIB bevi ljede 4,9 miljerder tili investe-
ringer för vattenförsörjning och ovfalls-
hentering, sörskilt sàdene som gjorts 
αν de lokale myndigheterne, och för ut-
veckling αν kollektivtrefiken i stöder 
och minskning αν den atmosföriske 
nedsmutsning som industrin och en-
löggningarne för fremstöllning αν el-
kreft givit upphov tili. 

Mer ön 3,5 miljerder her dessutom en-
slegits för ett diversifiera och böttre ut-
nyttje tiligàngen ρά energi. 

EIB bemödede sig slutligen om ett trots  
det föge gynnsamma ekonomiske kli-

metet stödje investeringer inom indu
strin och tjönstesektorn, sörskilt sàdene  
som gjorts αν smà och medelstoro före
teg (3,6 miljarder). 

Utonför Unionen ökode finonsieringorno 
ρά nytt inom remen för gemenskepens 
somerbete med tredje lend och uppgick 
tili 2 246 miljoner (1 887 miljoner under  
1993), vorov 1 979 miljoner enslogs 
ur egne medel och 267 miljoner ur 
budgetmedel (se förteckning sidon 107). 

Denne ökning beror ρά ottfinansiering-
orne i lönderne i Afrika, Vöstindien, 
Stille hevsomràdet och de utomeuro-
peiske steterne och territorierno för-
dubblades och ett insetserne i Latina
merika och Asien utökodes. EIB 
intensifierode ocksà sine insetser i 
Mellen- och Osteuropa och upprötthöll 
ηΐνάη ρά sitt stöd tili lönderna söder om 
Medelhovet inom remen för den nye in-
riktningen αν Medelhevspolitiken. 

Utbetalningor och beviljede finonsieringar 1986-1994  
(Miljoner ecu 1 löpande priser) 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 -H 

86 87 89 92 

Utbetalningor 

Totolt 

Finonsieringar 

^ utonför Europeisko Unionen 

inom Europeisko Unionen 
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EIB 
tjänst for Europeiska unionens mal 

Efter en fid αν ekonomisk tillbakagâng visa-
des under 1994 tecken pà äterhämtning ufan 
märkbara inflationisliska tendenser. Däremol 
gov inte bekämpningen av arbetslösbeten 
helt de résultat man räknat med och förblir i 
eniigbet med vad Europeiska râdet i Essen 
underströk den bögst prioriterade uppgiften 
för Europeiska Unionen ocb dess medlemssta-
ter. 

Mot denna bakgrund är bland annat förverk-
ligandet av de transeuropeiska näten, ge-
nomförandet av den nya fasen i strukturfon-
derna, fullbordandet av den gemensamma 
marknaden ocb förstärkningen av industries  
konkurrenskraft väsentliga bestandsdelar i en  
europeisk strategi som förenar tillväxt ocb sys-
selsättning. 

1994 kännetecknades ocksa av ikraftträdan-
det av den andra fasen av den Ekonomiska 
ocb monetäre Unionen, som införde en när-
mare samordning av medlemsstaternas eko
nomiska politik, vars buvudinriktningar drags  
upp av Europeiska râdet i Korfu. 

Slutligen blev âret en vändpunkt i relatio-
nerna med omvärlden. Tre nya medlemsstater 
valde Ott den 1 januari 1995 go in i Euro
peiska Unionen, som nu ocksâ ser en ny bori-
sont öppna sig genom en festere sammanslut-
ning av de mellan- ocb östeuropeiska 
länderna ocb ett förstärkt partnerskap med 
länderna i Medelbavsomrädet. 

UNDER 1994 UTVECKLADE EUROPE
ISKA UNIONEN EN STRATEGI F ÖR 
EKONOMISK TILLVÄXT OCH FÓRSE-  
REDDE SIG FÖR ΑΠ TA EMOT SINA  
NYA MEDLEMSSTATER 

EIB blir i sin egenskap αν hängiven cktör 
och aktiv partner i uppbyggnaden αν Eu
ropa alltmer delaktig i förberedelserna för 
och verkstöllandet αν ett flertal beslut som  
rör gemenskapens politik. Europeiska râ 
det har därför vid sina senaste sammantrö-
den inbjudit EIB att ta de! i förverkligandet 
αν de mài som ör αν grundläggande bety-
delse för Unionen, savöi med avseende ρά  
tredje land som medlemsstaterno. Edin
burghordningen för Ott frömja infrastruktu
rer och smâ och medelstora företag, inröt-
tandet αν Europeiska investeringsfonden, 
samarbetet med Sammanhällningsfonden, 
förvaltningen αν mekanismen för finansiell 
hjölp tili EFTA-lönderna och finansieringen 
αν transeuropeiska nöt ör exempel ρά in-
satser som EIB ansvarat för eller som krövt 
ett nöra samarbete med banken. 

Under senare tid har samarbetet med Euro
peiska kommissionen och dess avdel-
ningar och med Europeiska unionens ròds  
olika organ intensifierats, och bankens pre 
sident har inbjudits att delta i fiera αν râ- 
dets sammantröden. Banken har ocksâ  
sökt att ge Europaparlamentet sä direkt in 
formation som möjligt, sörskilt genom att 

anta inbjudan frân de parlamentsutskott 
som berörs αν EIB:s verksamhet. Ett lik-
nande samarbete har uppröttats med Eko
nomiska och sociola kommittén och Regi-
onkommittén. 

Eis, EN A KTIV PARTNER I UPPBYGG

NADEN AV EUROPA ... 

Genom att ρά sâ sött delta i beslutsproces-
sen och informera Europas valda represen-
tanter markerar EIB s in omsorg om att full-
följa sitt uppdrag att stâ till Europeiska 
unionens tjänst, samtidigt som den behâlier  
sin status som oberoende institution. Ban
kens anstöllda ör ρά alla nivâer angelögna 
om att störka bankens roll för att kunna 
möta de krav som stölls utöver den sedvan-
liga verksomheten. 

EIB ställer sâledes sin erfarenhet och pro 
fessionalism i gemenskapspolitikens tjänst i 
medlemsstoterna och bidrar tili utveck-
lingen i fiera Partnerländer. Genom sitt 
stöd tili kvolitativa investeringsprojekt, som  
frömjar integrationen och en balanserod 
utveckling i Europeiska Unionen, samt en  
varaktig tillväxt som skapar arbetstillföllen, 
arbetar EIB för framsteg och völständ ât Eu
ropas medborgare. 

DELTAR I UTARBETANDET OC H 

GENOMFÖRANDET 

GEMENSKAPSMÂL 

AV MANGA 
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UTLÄNINGSFÖNSTER FOR TRANSEUROPEISKA NÄT: SKR ÄDDARSYDDA VILLKOR FÖ R SÄRSKILDA PROJEKT 

Det är i dagens Europa som gründen löggs tili de sforo tronsport-
nöten under det 21 :a ôrhundradet. Desso, som oftost spänner over  
fiero länder och ibiond utgör exceptionellt sforo byggnodsverk, 
kröver skräddorsyddo lösningor pò de mângo och svoro odm inls-
frotivo eller tekn isko hindren och begrönsningorno. För oft kunn o 
genomföro projekfen krövs en kombinofion ov flnonslellt stöd, so -
völ offentligt som privot, notlonellt stöd och geme nskopsstöd, Ιάη  
fron EIB och bidrog fron Europeisko Unionen. 

EIB, som ör ledonde när det göller oft ge bonkiân till finonsiering 
ov storo infrostrukturprojekt i hälften ov medle msstoterno, hör un 
der mângo or stött förverkligondet ov sodano infrostrukturer pò  
tronsportomrâdet som òr ov intresse för gemenskopen. Bonken on-
slor betydonde belopp tili mângo projekt, bl.o. tili höghostighets-
tâg, tunneln under Engelsko konolen, den fos to förbindelsen öve r 
Storo Bölt och ett flertol motorvögor. 

Den hör öven i fiero lönder finonsierot telekommunikotionsprojekt, 
storo gosledningor som leder noturgos frân fyndigheter i Nord-
sjön, Rysslond och Algeriet, somt projekt för oft kopplo sommon 
sövöl goslednings - som kroftledningsnöt för oft underlötto utbytet 
inom Europeisko Unionen. 

Europeisko rödet i Essen, som ontogit en förteckning över trons -
europeisko nötprojekt som hör hög prioritet (se sidon 28), hör on-
modot EIB o ft förstörko sino insotser pö omrödet. Efters om vorje 
projekt hör sino egno begrönsningor och bör stud eros individuellt 
för Ott kunno bedömos med ovseende pö ekonomisko, teknisko 
och finonsiello fokto, hör bonken vidtogit ett ontol ötgörder. Desso  
syftor tili Ott nör det ör nödvöndigt onposso finonsieringen tili 
de enskildo projektens sörskildo behov pö tronsport-, telekom-
munikotions-och energiomrödet, sövöl inom den offentligo som pri-
voto sektorn, och oft stöllo medel tili förfogonde för södono ötgör
der tili skydd för miljön som ör ov tronseuropeisk koroktör. 

Desso ötgörder, som utlöningsfönstret bestör ov, kon tillömpos pö 
projekt som ingör i strotegisko nöt inom Unione n eller i ongrön-
sonde lönder, t. ex. i Mellon- och Östeuropo, Medelhovsomrödet 
och omröden som genomkorsor Alperno. 

För Ott kunno stödjo desso projekt, som ör ov vitolt intresse för Eu
ropeisko Unionen, men som pö grund ov sin ovonligo storlek, s ör-
skilt löngo byggtid och ofto fördröjd ovkostning hör sörskildo fi-
nonsieringsbehov ör bonken beredd oft i de foli det ör lömpligt. 

- förlöngo de sedvonligo löptiderno för lönen och ons tönden med 
omorteringorno, och öven med röntorno, sö oft öterbetolningsti-
derno böttre stömmer överens med kroven i desso projekt och den 
förvöntode ovkostningen. 

- erbjudo ett finonsiellt orrongemong för oft reducero d e risker 
som bonkerno och initiotivtogorno löper, sörskilt inom den privoto 
sektorn, huvudsokligen genom oft ge möjligheter tili refinonsiering 
(som tillöter bonkerno oft refinonsiero sino ötogonden i linje med 
de löptider för upplö ning som finns tillgöngl igo pö morknoden), 
beviljo förhondsfinonsiering (som fryser röntesotsen mellon tid-
punkten för finonsieringsovto lets ingöende och den dog dö med-
len stölls tili förfogonde) och genom oft i förvög sluto romovtol om 
finonsiering (vors onvöndning ör beroende ov hur projektet fort-
skrider), 

- utströcko sin finonsiering til i oft omfotto de delor ov nöten som  
svoror mot de ösyftode mölen, oberoende ov vor desso delor ör 
belögno pö unionens territorium, 

- to del i Projekten redon frön bö rjon för oft i onknytning tili Euro
peisko investeringsfondens verksomhe t och i somorbete med de 
europeisko bonkerno p ö förhond slö fost de kontroktsenligo och 
finonsiello strukturer som ör böst lömpode för de enskildo projek
tens behov. Bonken kon pö sö vis helt spelo sin roll som kotolysotor 
för utorbetonde ov höllboro finonsieringslösningor. 

Denno viljo oft onposso lönevillkoren förs törker verkon ov de insot
ser som gjorts i somorbete med initio tivtogorno och olio intresse-
rode parter tili förmön för de tronsport- och kroftledningsnöt som  
ör ov intresse för gemenskopen. EIB hör sörskilt gjort den ekona 
misko, teknisko och finonsiello bedömningen ov de flesto ov de 
fjorton prioriterode TEN-projekt inom tronsportsektorn som besluto-
des i Essen. I februori 1995 hode den onslogit omkring 4,3 miljor-
der för ott finonsiero fiero ov desso projekt, eller delor ov dem, un  
der tiden för deros genomföronde. Desso projekt omfottode: 
utbyggnod ov den itoliensko ströckon ov höghostighetsspöret ge
nom Brennerposset, förbindelsen för höghostighet stöget TGV mel
lon Poris och London via Bryssel, Köln och Amsterdom, stombonon 
Cork-Dublin-Belfost i Irland, upprustning ov de tronsportmed el i Ir
land som ör nödvöndigo för utveckling ov förbindelsen Irlond-
Förenode kungoriket-Benelux, utökning ov flygplotsen Milono-
Molpenso, fiero sektioner ov motorvögsnötet i Greklond, Sponien, 
Portugol och Finlond. I slu tet ov februori 1995 hode löneovtol för 
ett sommonlogt belopp ov 3,3 miljorder slutits för diverse foser i 
desso projekt. 

Nör det göller TEN-projekt inom energisektorn hör EIB onslogit 
nörmore 1,5 miljorder tili gosledningen Moghreb - Sponien, inbe-
gripet de olgerisko och morockonsko delorno, til i utvecklingen ov 
gosledningsnötet i Greklond och Portugol - som redon tilldelots lön 
- och tili sommonkopplingen ov det sponsko och portugisisko elnö-
tet. 
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I december 1994 bekräftade Europeiska 
ràdet vid sitt mote i Essen det stöd som det 
redan i juni i Korfu givit till byggondet ov 
tronseuropeisko not (TEN) och godkände  
en förteckning over prioriterode projekt 
inom transport- och energisektorn. 

Förutom ott Europeiska râdet framhöll vik-
ten αν att transportprojekt med hög priori-
tet pabörjades snarast möjligt, underströk  
det trafikstyrningssystemens betydelse for 
utvecklingen αν saväl multimodnät som sys 
tem for flygtrofikledning och flygsäkerhet. 

EIB deltog under helo àret oktivt i utorbe-
tondet αν den rapport som onförtrotts stots-
och regeringschefernos personligo företrä- 
dore (kollod Christophersengruppen) over 
identifieringen ov TEN-projekten och möj- 
ligheterno till ottfinonsiero de storo investe-
ringor som behöver göros, särskilt när det  
gäller de prioriterode projekten (se karte si-  
don 28). 

Râdet i Essen gav EIB tillfälle att bekräfta 
sitt stöd tili detta initiativ, och den ötog sig 
Ott uppbringo betydonde finonsiello medel 
och ρά sâ vis utöko sino insotser tili förmän 
för infrastrukturer som är αν intresse for ge-
menskopen. 

Mellon 1990 och 1994 bidrog EIB saledes 
genom en sammonlogd utiâning αν over  
23 miljorder till att färdigstölla infrastuktu-
rer för kommunikation som ör αν intresse 

för samtliga medlemsstater, och som mot-
svoror en total investering αν omkring 87  
miljarder. 

Genom sin erforenhet onser EIB att den 
kan ge den lanefinansiering som behövs, 
förutsott att Projekten uppfyller kriterierno 
för ekonomiskt beröttigonde, finonsiello or-
rongemong och garantier. För att kunno 
tillgodose behoven hos sä ovonligt storo 
TEN-projekt som det iblond hör ör fragen 
om, och de sörskildo kroven ρά finonsie-
ring, her bonken föreslagit att skröddor-
syddo finonsieringsmöjligheter skoll sko-
pos som ett ufiäningsfönster, vilken beskrivs 
i ortikelrutan ρά motstâendesida. 

Ρά detto omràde her EIB ocksà ρά grund  
αν det ömsesidigo intresse som finns togit  
hönsyn till förbindelserno med portnerlön-
derno, sörskilt i Mellon- och Osteuropa och 
i Medelhavsomràdet, liksom tili finonsie-
ringen αν ätgörder tili skydd för miljön, om 
desso projekt her en tronseuropeisk dimen 
sion. 

Europeiska investerigsfonden (EIF), som in-
röttodes i juni 1994 ov EIB, kommissionen 
och banksektorn (se sidan 14) kommer att 
ögno en onsenlig del αν sin verksomhet àt  
Ott stöllo garantier som underlöttor finon-
sieringen αν desso nöt och ρά sâ vis bor
gar för övrigo finonsiello partners söker-
het. 

NÄRA KNUTEN TILL FASTSTÄLLANDET 

AVTRANSEUROPEISKANÄT... 

... STALLER EIB SIN ERFARENHET TILL 

FÖRFOGANDE F ÖR ATT MOBILISERA  

NÖDVÄNDIGA FINANSIERINGAR 

... OCH ANPASSAR SINA VILLKOR TILL 

VISSA PROJEKTS SÄRART 

Det ökode stödet tili förverkligondet αν nöt 
som betjönar det europeiska territoriet ör 
öven i linje med EIBis strövon att bidro tili 
upprustningen och tili en bolonserod ut-
veckling ov de oliko regionerno i Europe
iska Unionen för att dörigenom förstörko 
den ekonomisko och sociolo sommonhöll-
ningen. 

Verksomheten för att frömjo den regionolo 
utvecklingen, som ör en prioriterod uppgift 
för bonken genom ortikel 198e i Fördroget 
om Europeiska Unionen, kompletterod med 
protokollet om Ekonomisk och social som-
monhöllning, utövos tili stor del i somver-
kon med bidrogen frön gemenskopens 
strukturfonder. 
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EUROPEISKA INVESTERINGSFONDEN 

Europeiska investeringsfonden (EIE), som inröttades i juni 1994,  
stöder genom att tillhandahalla garantier genomförandet αν sfora  
infrastrukturprojekt, särskllt Inom ramen för transeuropeiska nöt, 
samt investerlngar αν smâ och medelstoro företag. 

Elp är genom sin ägarsommon sättning en ny typ αν orgonlsatlon. 
Den tlllâter sammanförandet αν offentllga och privato partner, ge-
menskapspartner och nationello partner för att genom nya medel 
stödja betydonde investeringor för ekonomisk öterhömtning och 
en balanserad utveckling αν Europeiska Unionen. 

Beslutet om oft bilda EIF fattodes vid Europeiska rödets möte i Edin
burgh som ett led i sotsningen pö tiilvöxt, och den 14 juni i Luxem
burg höll EIF sin ko nstituerande stömma med företrödare för EIB, 
Europeiska kommissionen och 58 finansinstitut, som ör ondelsö-
gore och som kommer frön de tolv medlem slönderna i Europeiska 

Den regeringskonferens som hölls den 25 mors 1993 hade efter 
ett gynnsamt yttrande frön Europaparlam entet godkönt en akt om 
öndring αν protokollet om EIB:s stodgo, vilken ger bankens rad be-
fogenhet att bilda EIF. Efter aktens ratificering αν medlemsstaterna 
bildade bankens rad EIF den 25 maj 1994. 

kapitalinnehav i smâ och medelstoro företag planeras i ett senare 
skede. 

Den 31 december 1994 hade EIF ingâtt sex garantiförbindelser 
pâ totalt 513 miljoner ecu till förmön för investeringsproj ekt i fyra 
medlemsstater i Europeiska Unionen. 

Desso garantier ovsög fem Ιάη frön EIB för finansiering αν sforo  
infrastrukturprojekt. Τνά αν desso hör givits prioritet inom ramen  
för transeuropeiska nöt (TEN); Malpensa flygplots i Italien och en  
gosledning i Portugal. De tre övrigo ovsâg telekommunikotionsnöt 
och gasledningor i Italien samt mobiltelefonsystem i Greklond. En 
sjötte insots riktodes tili smâ och medelstoro företag genom en ga 
ranti för ett Ιάη frön koncernen Banque Populaire. 

Till följd αν Finlonds, Sveriges och Österrikes anslutning kommer 
EIF Ott utströcko sin verksamhet tili desso lönder, och deros finans 
institut kan snort söllo sig tili fondens ondelsögore. 

EIF verkar pâ sjölvständig grund. Den ör en egen juridisk person,  
och dess rökenskoper ör âtskildo frân EIB:s rökenskoper. 

Dess Ursprungliga moximikopitol uppgâr till 2 miljorder ecu. Den 
14 juni 1994 hade 1,7 miljorder αν detto tecknots: 800 miljoner 
αν EIB, 600 miljoner αν Europeiska kommissionen för Europe iska 
Unionens rökning och 300 miljoner αν 58 banker och andrò  
finansinstitut. Det âterstâende beloppet pâ 300 miljoner ger 
utrymme för ondra finansin stitut oft ingâ som ondelsögare. 

EIF hondlor utifrân bonkkriterier. Dess insotser hör för nörvoronde 
formen αν finansieringsgorontier. De provisioner som uppbörs un 
der denna rubrik tjönor tili oft töcko de administrotiva kostna-
derno, bygga upp reserver och slutligen, i en sisto fos, oft ge on-
delsögarna utdelning. Direkte kopitolandelar i de företag som  
deltor i förverkligondet αν de transeuropeiska nöten och indirekt 

European Investment Fund 
FEI · EIE 

EIF, som bildodes i Luxemburg, leds αν ett finonsutskott bestâende  
αν tre ledomöter: Eugenio Greppi (ordföronde), François Lag
range och David McGIue. Detto utskott ör onsvorigt inför styrelsen, 
som stör under ordförondeskop αν EIB:s president Sir Brian Unwin, 
och bestâr αν företrödare för EIB, kom missionen och finansins titut 
som ör partner. 

Ytterligare up pgifter om E IF:s v erksamhet ate rfinns i dess ä rsredovisning, 
som kan fos frön dess tillfälliga huvudkontor: 

c/o Europeiska investeringsbonken 
100, boulevard Konrad Adenauer - L-2950 Luxemburg 
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EIB deltog sâledes i planeringen αν den an
dre fasen 1 Strukturfondsreformen, som cm-
fottor Perioden 1994-1999, genom ott lik-
som tidi gore med sin utlâning strävo efter 
Ott optimero den verkon som ostodkomms 
genom gemenskopens gâvobistônd. 

I en tid ov ännu ofto ovvoktonde tiiivöxt, 
en offentlig skuldsättning som ollmänt ör 
för stor och en fortsott hög orbetslöshet, är 
en sâdon optimering sörskiit betydelsefull 
och foller noturligt in i ett fierârigt perspek-
tiv. 

Under 1994 onsiog EIB sôiedes näro tre  
fjärdedelor ov sin finonsiering tili investe-
ringor tili stöd för regione! utveckling, vilko 
oftost öven omfottodes ov ondro gemen-
skopsötgörder. Den b idrog öven tili utvör-
deringen ov fiero projekt pò miljö- och 
tronsportomrödet i de fyro prioriterode lan 
der som for bidrog ur Sommonhâllnings- 
fonden. 

I desso lander her bonken grodvis infört 
den mekonism för finonsiell hjölp som ges 
inom romen för Europeisko ekonomisko 
somorbetsomrodet (EES). 

Denno mekonism ör ovsedd ott frömjo 
investeringor ρά miljö-, tronsport-, 
utbildnings- och fortbildning somrodet somt 
projekt som genomförs ov smô och medel-
storo företog i Greklond, Portugol, ön Ir-
lond och i missgynnode regioner i Spo-
nien. För perioden 1994-1998 ploneros 
500 miljoner i bidrog och medel ovseddo 
Ott ge röntesubventioner pò 2% pà Ιάη fron 
EIB pò upp till 1,5 miljorder. EIB her sâle 
des under 1994 ôtogit sig ott för EES rök-
ning ge bidrog och röntesubventioner till  
Portugol, Sponien och Greklond. 

Bonken her öven völkomnot det beslut som  
fottodes αν Europeisko rodet i Essen ott 
stödjo den fredsprocess som pöbörjots i 
Nordirlond. Ett fierârigt progrom om ut-
vecklingshjölp skoll inledos, som förutom 
stöd frân gemenskopen omfottor finonsie
ring frân EIB för ott ge ytterligore stöd t ili 
Nordirlond och de omrâden som grönsor 
till Irlond. 

STÖDET TILI EN BAIANSERAD REGIO

NAL U TVECKLING I UNIONEN F ÖR-

BLIR EIB:S PRIORITERADE MAL 

Lokalisering αν  
ΕΙΒ-Ιάη och stöd 

frön ERL) 

6 000 -
L I 

4 000 

89 90 91 
Omrâden 
• Mol I EIB 
• Mol 1 ERU 
Β Mal 2 och 5b EIB 
a Mol 2 och 5b ERU 

Under 1994 slutförde EIB de ätgörder 
som päbörjodes under 1993 för ott stödjo 
ekonomisk verksomhet i enlighet med Euro
peisko râdets önskemäl i Edinburgh i de-
cember 1992. 

- Europeisko investeringsfonden, som ör 
ovsedd Ott genom utstöllonde ov gorontier 
underlötto finonsieringen ov tronseurope-
isko infrostrukturnöt och frömjo investe
ringor gjordo ov smâ och medelstoro före
tog, höll sin konstitueronde stömmo den 14  
juni 1994 (se ortikelruto sidon 14). I slutet 
ov 1994 hode den godkönt gorontier för 
totoltZll miljoner. 

- De 7 miljorder som ovsottes eniigt Edin-
burgh-ordningen för ott pâskyndo finonsie

ringen ov infrostrukturer hör utnyttjots tili 
nörmore 140 projekt (se ortikelruto sidon 
22). 

Erforenheten frân införondet ov denno ord-
ning gjorde klort ott det föreläg ett stört in-
tresse frân investerorno för detto system,  
sörskiit ρά de tvâ omrâden dör EIB g jort 
sino störsto insotser, nömligen den regio- 
nolo utvecklingen och kommunikotionsnö-
ten. 

I slutet ov 1994 beslöt bonkens sty relse ott 
mjuko upp reglerno för kombinotionen Ιάη  
och b idrog i prioriterode regioner och til-
lâto finonsiering ov infrostrukturer som ger 
tilltröde tili nöt i omrâden som inte ör beröt-
tigode tili bidrog. 

ATGÄRDERNA F ÖR A TT STÖDJA E N 

ÄTERHÄMTNING AV TILLVÄXTEN HAR 

SLUTFÖRTS 
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EIB OCH UTVIDGNINGEN AV EU ROPEISKA UNIONEN 

Den 1 januarl 1995 tog Europeiska Union en emot tre nya med-
iemsstoter: Finland, Sverige och Österrlke. Följaktiigen uppgâr  
EIB:s oktleägare nu tili fem ton mediemsstoter. 

Liksom e fter Donmorks, Irlands och Förenode kungorikets ons lut-
ning 1973, Grekionds anslutning 1981, Spaniens och Portug als 
anslutning 1986 samt Tyskbnds äterförening 1990 utvidgas där-
med EiB:s geograflska verksamhetsomrâde önnu en gang. Denna 
senaste utvidgning αν Unionen ör resultatet αν det beslut som fotta-
des αν Europeiska râdet i Edinburgh i slutet αν 1992 om att i bör-
jan αν 1993 inleda förhandiingar med de lönder som hade ansökt 
om medlem sskop. Efter det att förhandlingarna hade avslutats i 
mars 1994 godkände Europapariamentet anslutningsfördragen 
den 4 maj 1994. 

Godkännandet αν villkoren för anslutningen bekräftades genom 
foikomröstningar i Finland, Sverige och Österrlke , vors nationella 
Parlament, liksom Parlamenten i de tolv medlemsstaterna, dörefter 
ratificerade fördragen. 

Den snabb het med vilken anslutnin gsprocessen fullbordades be-
rodde i stor utsträckning pâ att de ansökande löndernas ekon o-
miska och sodalo strukturer liknade Strukturerna i de tolv medlems
staterna, Ott de godkände gemenskapens regelverk samt att 
slutandet αν avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomrôdet  
1992 innebar att en rad frôgor redan hade kunnat lösas. Europe 
iska Unionen omfattar följaktiigen en yta ρά 3,24 miljoner km^ och  
har en befolkning ρά 366 miljoner, medan dess ekonomiska väl-
stând, mätt i BNI, har ökat med omkring 7%. 

De tre nya mediemsstaternas anslutning fâr direkta följder för EIB 
betröffande Organisationsstruktur, kapital och verksamhet. 

Nör det göller Orga nisationen har varje ny medlemsstat en plats i  
bankens râd. De har vor och en nominerat en ordinarie ledamot 
αν bankens styrels e samt i samförstönd nominerat en suppléant. 

Frön och med den 16 jonuari 1995 har bankens röd beslutat 
utöka antalet vice ordförande i bankens direktion frön sex tili sju. 
Vid örets början völkomnade EIB medborgare frö n de nya med
lemsstaterna bland sino anstöllda. 

De nya medlemsstaterna bidrar, upp tili 7,1 %, tili bankens kapital, 
en andel som huvudsakligen har faststöllts pö grundval αν deras 
bruttonationalinkomster. EIB:s tecknade kapital har söledes ökat tili 
62 miljarder och taket för löngivning höjts frön 144 miljarder tili 
155 miljarder. Vögningsförfarandet för mediemsstaternas kapital-
teckning har öndrats i eniighet med detta sö att Sverige blir den 
öttonde största aktieögaren och Österrike och Finland den tionde 
respektive elfte största aktieögar en (Se Redogörelse för kapital-
teckningen per den 1 jonuari 1994, sidan 110). Andelen füllt in-
betalat kapital kvorstör oföröndra t pö 7,5% och de nya medlem-
marnas inbetalningar kommer att göras i ötta lika stora 
delbetalningar före oktober 1998. De tre lönderna bidrar ρά  
sommo sött till reserver och avsöttningar. 

Nör det göller bankens ver ksamhet har insatserna i hög grad un-
derlöttats genom det beslut som fattades αν bankens r öd den 
8 aprii 1994 om tillstönd för banken att bevilja lön och garantier i 
EFTA-lönderna pö högst 500 miljoner om öret under en tvöörspe-
riod. 

Detto beslut gov EIB möjlighet a tt etablera kontakter med ekono
miska och finansiella kretsa r i desso lönder och att utföra under-
sökningar αν ett flertal projekt.Vid slutet αν 1994 hade banken sö
ledes beviljat totalt 165 miljoner i stöd tili projekt i Finland, Sverige 
och Österrike. 

Banken hade ocksö redan etablerat sig pö de österrikiska och 
svenska kopitolmarknaderna. Förbindelser med myndigheter, 
bankkretsar och industriledare kommer söledes att utnyttjas pö 
bösta sött för att snabbt bygga upp utlönings- och upplöningsverk-
samheten i de tre nya medlemsstaterna. 

1958-1972 1973-1980 1981-1985 1986-1994 1995-
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Europeiska râdet i Köpenhamn fattade ett 
beslut om att utvid ga Edinburgh-ordningen 
till att omfotto smâ- och medelstorc företag  
som skopor nyo crbetstillfällen. Efter det att 
Europaparlamentet hade granskat bestäm- 
melserna diade Europeiska unionens rad  
EIB i aprii 1994 att handha administratio-
nen αν ordningen for smâ- och medelstoro 
företag. Stödet till investeringar i smâ- och  
medelstoro företag künde inledas efter det 
Ott ett samarbetsavtal hade undertecknats 
med kommissionen i juni 1994. 

Ordningen avser globale EIB-Iân, som sub-
ventioneros med medel fron Europeiska 
unionens budget, ρά totolt 1 m iljord. Smo
och medelstoro företag som skopor nyo or-
betstillföllen kon sôledes beviljos krediter  
med en röntesubvention ρά 2% under 
en femârsperiod som inte far överstigo  
30 000 ecu för vorje nytt orbetstillfölle. 

Vid slutetov 1 994 hade överenskommelser 
om globale Ιάη tröffots med institutioner i 
somtligo lönder i Unionen för helo den för-
sto tranchen ρά 650 miljoner. Ansökning-
orno om krediter omfottode totalt 324 mil
joner vid slutet αν februari 1995. Eniigt 
planerna skall den andre tranchen ρά 350  
miljoner, som ocksà kommer att vere öp-
pen för de tre nye medlemssteterne, enslös 
under 1995. 

För smâ- och medelstoro företag liksom för 
större företag har fullbordendet αν den 
inre merkneden en nyckelroll för den euro
peiska industrins konkurrensförmöge, ρά  
somme sött som ätgörder för att frömjo in

vesteringar i immaterielle tillgönger, upp-
muntre teknisk forskning och utveckling och 
förböttro ollmön utbildning och yrkesutbild-
ning. 

EIB ögner olle desso aspekter stor upp-
mörksomhet vid bedömningen αν de pro-
jekt som förelöggs bonken och de utgör 
viktigo bestöndsdelor i fiero αν de investe
ringar som finonsieros. 

Den roll som smâ- och medelstoro företag 
spelar i det lokale ekonomisko livet och de-
ros bidrog tili skopondet αν arbetstillföllen 
ör mycket viktig. Men öven om desso före
tag her en imponeronde förmöge att reo-
gero och anpasse sig eilt efter omstöndig-
heterno ör smâ- och medelstoro företag 
ocksà de företag som ör mest sàrboro nör 
tiderno ör svàro. Desso företag her inte 
heller sörskild tillgàng till oliko finonsie-
ringsköllor. 

Det ör dörför som EIB her strövat efter att 
möte den öterhömtning vod göller efterfrà- 
gon ρά krediter, som künde noteras under  
1994 och sörskilt hörrörde fràn de minsto 
företagen, sörskilt i understöddo regioner, 
och som kon vero ett tecken ρά att deros si  
tuation hàller ρά att förböttros. 

Slutligen kommer EIB att delta i det stödpo-
ket fràn gemenskopen som planeras för att 
göro det möjligt för den portugisisko textil-
industrin att onposso sig tili de nyo GAT T-
reglerno. Poketet omfottor gàvobistànd  
fràn gemenskopen, delvis i form αν rönte-
subventioner ρά ΕΙΒ-Ιάη. 

STÖD TILL SYSSELSÀÏÏNINGEN OCH 

KONKURRENSFÖRMÄGAN MED SÄR-

SKILD IN RIKTNING PÀ SMÂ- OCH 

MEDELSTORA FÖRETAG 

Den integration αν miljöhönsyn i gemen-
skopens politik ρά oliko omràden som  
krövs i Fördroget om Europeiska Unionen, 
drevs vidore i det femte hondlingsprogrom-
metom miljön. Förutom tillsynsospekter om
fottor progrommet öven ett àtogonde att 
stödja ätgörder αν ekonomisk koroktör. 

Anslutningen αν nyo medlemsstoter, vors 
miljöpolitik ör blond de mest làngtgàende i 

vörlden, bör ge ny stimulons till ätgörder 
inom detto omràde. Detto orbete, som syf-
tor till Ott stödja en hàllbor utveckling, förs 
genom reformeringen αν strukturfonderno 
och inom Sommonhâllningsfondens verk-
somhetsomràde. 

UNIONEN ΚΑΝ GYNNAS AV DE NYA 
MEDLEMSSTATERNAS KUNSKAPER PÂ  

MIUÔOMRÀDET 
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Επ STÖRRE ANTAL PROJEKT MED EN 

MIUÒSKYDDSDIMENSION 

Europeiska râdet i Essen uttryckte sitt in-
tresse för en nätverksbaserad strategi be-
träffande vissa delor αν miljöskyddsarbe-
tet, och EIB har fastställt ätgärder som faller 
inom ramen för transeuropeiska projekE 
och kan vara berättigade tili finansiering 
genom ett utlaningsfönster (Se sidan 12). 

Detta beslut är i linje med bankens praxis  
att inte bara kontrollera samtliga förelagda 
Projekts pâverkon ρά miljön uton ocksâ Ott 
to hänsyn tili de miljömässiga inslogen i sin 
ekonomiska onolys. 

Den ökonde finonsieringen ρά detto om-
râde, särskilt för initiativ αν lokala myndig-
heter, och dess utvidgning tili fiera andrò  
sektorer, särskilt industri- och energisekto-
rerno, vittnor om att miljön börjor utgöro 
en integrerod del αν all ekonomisk verk-
somhet. 

Sommo strategi göller utonför medlemssto-
terno. Skydd αν miljön ges h ög prioritet i 
Medelhovsomrädet och spelar en nyckel-
roll i bankens verksomhet i lönderno i 
Mellon- och Osteuropa, dör man emeller-
tid Star inför oe rhördo doldo behov. 

Miljöomradet är tili sin koroktär ett omrâde  
som är särskilt lämpot för internotionellt 
somorbete, och EIB delto r oktivt i detto.  
Detto är fallet när det gäller progrommet 
för tekniskt bistand ρά miljöomradet i Med
elhovsomrädet (METAP) som lonserodes 
1988, de initiativ som har tagits sedan  
1992 för Ott restaurera Ostersjön och, mer  
nyligen, för att reno Elbebäckenet och 
skyddo och främjo en voroktig onvändning 
αν Donau (Se Arsredovisningen 1993, sidan 
24). 

1995: EINIANDS, SVERIGES OC H 

Ò5TERRIKES ANSIUTNING 

Finlonds, Sveriges och Österrikes onslut-
ning tili Europeiska Union en den 1 jonuori 
1995 vor inledningen pò en ny fas i den 
europeiska integrotionen. 

I sombond med onslutningen tili Unionen 
blev de tre nyo medlemsstoterno ocksâ  
medlemmor αν EIB, som under det föregä-
ende äret hode vidtogit de nödvändigo àt- 
gärderno för deros Integration och för att 
störko kontokten med oktörer i desso lön-
der i syfte att utv idgo sin verkso mhet dör. 
(Se ortikelruta, sid 16). 

Möjligheten att desso lönder skulle bli med-
lemsstoter fonns med i berökningen vid 
uppröttondet αν Europeiska ekonomiska 
somorbetsomrâdet (EES), som trödde i kraft 
den 1 jonuori 1994. EES, som omfottor Eu
ropeiska Unionen och lönderno i Europe

iska frihondelsomrâdet (EFTA), utgör det 
störsto integrerode ekonomiska omrädet i 
världen. 

Vid ett möte i december 1993 uttryckte fö-
reträdore för Europeiska unionens och 
EFTA-löndernos medlemsstoter en önskon 
om Ott EIB skoll utvidgo sin verksomhet, sär
skilt beträffonde infrastruktur och tronseuro-
peisko nät i de lönder som hade onsökt om 
medlemsskop, och som vid denno tidpunkt 
öven omfottode Norge, samt i de övrigo 
EFTA-lönderno. 

Det tillstând som govs i aprii 1994 αν ban 
kens rad Ott bevilja Ιάη och garantier ρά  
högst 500 miljoner per är under en tvààrs-  
period utnyttjodes under 1994 för att be
vilja finansiering till ett vörde αν totalt 265 
miljoner. 
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Okade förbindelser mellan Europeiska  
Unionen och dess Partnerländer vor en cen
tro! ongeiägenhet under 1994, vilket αν-  
speglodes 1 siutsotserno αν Europeiska rà-
det i Essen i slutet αν àret. 

Med stöd αν tidigare beslut fastslog Euro
peiska râdet att "Europeiska Unionen, efter 
utvidgningen tili femton medlemsstoter, 
kommer att inleda programmet för att för-
bereda anslutning αν alla europeiska län-
der med vilka Unionen hör slutit Europo-
ovtal". 

Sâledes kommer de ossocierode länder i 
Mellan- och Osteuropa som sâ önskar att 
kunna bli medlemmar αν Europeiska Unio
nen sä snort de kon uppfyllo de villkor som  
krävs för detto. Aven de boltisko stoterno 
och Slovenien kommer omgaende att om-
fottos αν denno strotegi för nörmore förbin
delser, som sörskilt syftor tili att förberedo 
deros integration i den inre morknoden. 
Det stöd som ges αν Europeiska Unionen tili 
de berörda löndernos ekonomisko utveck-
ling ör en αν de viktigoste foktorerno i 
denno integration. Även EIB bidror i denno 
process. Den 2 moj 1994 gav bonkens röd 
söledes tillstönd tili lön pö totalt 3 miljorder 
from till slutet αν 1996 som beviljos med 
gemenskopens garanti. 

Sörskild uppmörksomhet ögnos grönsöver-
skridonde industri- och infrostrukturprojekt 
som stödjer desso ekonomiers omvand-
lings- och integrotionsprocess. Infrastruktur
projekt kon vid behov utnyttjo villkoren för 
utlöningsfönster som uppröttots för finonsie-
ring αν tronseuropeisko nöt. 

EIB bedriver verksomhet i desso lönder i 
anslutning tili eller i somorbete med andrò  
finonsiörer, sörskilt gemenskopens P HARE-
progrom, EBRD och Vörldsbonken. 

ken beslut om upplöning och finonsiering 
skoll fottos αν Europisko gemenskopernos 
kommission, occepte rode EIB den 19 juli 
1994 rödets inbjudon om ett begrönsot 
mandat att utföro bedömningor som uteslu-
tonde rör finansiello och ekonomisko as
pekter αν ötgörder röronde körnkroftsöker
bet i vissa lönder i Mellan- och Osteuropa 
samt i Rysslond, Ukroino och Armenien. 

I Medelhavsomràdet hoppos Europeiska 
Unionen kunna upprötto ett portnerskop 
mellan Europa och Medelhavsomràdet  
som med tiden kon ledo till skopondet αν  
ett frihondelsomrôde som frömjor fred och 
ekonomiskt völständ. EIB, som hör en  
mycket viktig roll nör det göller att genom-
föro det ekonomisko somorbetet i unionens 
Politik för somorbete med Medelhavsomrà 
det, kommer att delta füllt ut i detto portner
skop. 

Den 30 november 1994 gov bonkens ràd  
tillstànd för bonken att finonsiero projekt i 
Gozaremson och pà Vöstbonken för att pà  
detto sött stödjo fredsprocessen i Mellonös-
tern och samorbetsströvonden i regionen. 

I lönderno i A frika, Västindien och Stilla ha-
vet har EIB lönge deltogit i politiken för ut-
vecklingsbistànd med sörskild tonvikt pà  
fromvöxten αν en aktiv industrisektor. Ban
ken kommer att utvidgo sin verksomhet 
inom romen för det plonerode ekonomisko 
somorbetet efter prövningen efter holvo 
löptiden αν fjörde Lomékonventionen som  
inleddes 1994. En αν de viktigoste frà- 
gorno ör att foststöllo omfottningen αν det 
ekonomisko somorbetet som inte boro  
kommer ott inneböro betydonde gàvo- 
bistànd uton ocksà làn frön EIB:s egno 
medel och bidrog i form αν riskkopitol frön 
budgetmedel. 

UTANFÖR UNIONEN H AR EIB VERK-

SAMHET I F LERA S TÖRRE GEGGRA-

FISKA OMRÂDEN,... 

... OCH S TODJER PROJEKT SOM GE-

NOMFÖRS I PARTNERSKAP ELLER EN· 

LIGT REGIONALA SAMARBETS-

ÖVERENSKOMMELSER ... 

... SAMT FRÄMIAR PROJEKT SOM ÄR 

AV ÖMSESIDIGT INTRESSE OCH VÄR-

NAR MIUÖN 

Nör det göller Euratom-verksomhet för vil-
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De förbindelser som upprättats mellan Ευ- 
ropeiska Unionen och Sydcfriko sedon lon-
dets engogemang för en demokrotisk ut-
veckling kon ledo till oft EIB beviljar 
finonsiering frän egnc medel inom romen 
för det interimsovtal som slots i november 
1994. 

I Asien och Latinamerika slutligen skedde en  
ovsevörd utveckling αν den verksomhet 

som bonken her bedrivit sedon 1993 efter 
godkönnondet ov diverse romcvtal med 
fiero nyo lönder. Kopitolinvesteringor i 
desso omrôden moste uppfyllo villkoret om 
ömsesidigt intresse, ontingen genom ott de 
uppfyller visso mal som onses voro o v stor 
vikt bade ov de berördo lönderno och ov 
Europeisko Unionen sosom miljövord eller 
genom ott ho oktörer fron medlemsstoterno 
knutno tili genomförondet. 

STABILITET A VSEENDE V ALUTAMEKA-

NISMEN UNDER 1994 OCH EN UPP-

GANG FÖR DE LÂNGA RÄNTORNA 

Ekonomisko och monetöro unionens on-
dro fos trödde i kroft den 1 jonuori 1994,  
vilket innebor börjon ρά större konvergens 
mellon medlemsstoternos ekonomisko poli-
tik och övervokning ov budgetpolitiken i 
eniighet med Fördroget om Europeisko 
Unionen. 

ECUN K VARSTÄR SOM EN A V EIB:S 

HUVUDSAKIIGA VALUTOR FÖR UTBE-

TALNINGAR 

Europeisko monetöro institutet (EMI), som  
uppröttodes sommo dog, börjode delto i 
somordningen ov centrolbonkernos pen-
ningpolitik och inledde förberedonde un-
dersökningor för uppröttondet ov Europe
isko centrolbonksystemet (ECBS). 

Till skillnod fron oroligheterno under 1993  
och de nyo spönningor som i bÖrjon ov 
mors 1995 ledde tili devolvedng ov den 
sponsko peseton och den portugisisko 
escudon, utsottes Europeisko monetöro sys-
temets volutomekonis m inte för nogro po-
togligo pötryckningor under 1994 öven 
om visso volutor poverkodes tillfölligt. 

Till följd ov turbulensen pò obligotions-
morknoderno och fiero oktörers fö rnyode 
intresse i de notionello morknoderno, upp-
gick internotionello emissioner för ollmön-

heten i ecu endost t ili totolt 5,8 miljorder, 
jömfört med nöston 7 miljorder 1993, 19  
miljorder 1992, 27 miljorder 1991 och 
15 miljorder 1990. 

Linder 1994 noterode EIB en oterhömtning 
vod göllde efterfrogon pö utbetolningor i 
ecu, som med 10% ov de somlode utbetol-
ningorno kom pò fjörde plots blond utbeto-
lode volutor. 

A ondro sidon, eftersom bonkens egno lik-
vido medel i ecu vor betydonde, sörskilt pò  
grund ov ett ovsevört kossoflödesöverskot t 
och förtido inlösen ov Ion, introducerode 
EIB boro en upplôningstronsoktion i ecu,  
som uppgick till 300 miljoner, jömfört med 
totolt 650 miljoner 1993 och 1 450 miljo 
ner 1992. Bonken fortsotte emellertid ott  
voro oktiv ρά den kortfristigo morknoden  
genom sino progrom för företogscertifikot 
och andrò skuldförbindelser. 

Vid slutet ov 1994 uppgick EIB:s somlode 
utestoende upplàning i ecu till nöro 10 mil
jorder, dvs. nöston 12% ov dess somlode 
portfölj. 
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FINANSIERINGAR I EUROPEISKA UNIONEN 

90 91 9 2 93 94 

Beviljade finan-
sieringar: Finan-
sieringsverksam-
hefen i länderna  
inom Europeiska 

Unionen uppgick till 16 624 miljoner mot 
16 779 miljoner under 1993. Den omfat-
tede ά ena sidan de 190 projekt som fi-
nansierats genom individuella Ιάη som slu-

tits under àret (13 861 miljoner) och a  
den andre, 7 712 krediter ur pàgàende 
globale Ιάη (2 763 miljonerj, vars fördel- 
ning per sektor och gemenskapspolitiska 
mài inte blir kända förrän tilldelningen 
avslutats. 

Denna mer rörelsemässiga presentation 
αν verksamheten, som ger en ingàende 

analys av verksamhetsàret, bör skiljas 
fràn förteckningen over sàdana slutna là-
neavfal (17 682 miljoner under 1994  
mot 17 724 miljoner under 1993} som 
omfattar individuella Ιόπ (13 861 miljo
nerj och sodano avtal om globale Ιάη  
som slutits med banker och andre finans-
institut under àret (3 281 miljonerj. 

Fördelning per sektor 

Stabiliteten i finansieringsverksamheten  
under de senaste tre óren dòljer skilda  
utvecklingar inom de olika sektorerna.  
Desso viser ρά en klar ökning αν finan-
sieringen αν transporter och energi, en  
stobilitet inom teiekommunikotionssek-
torn, en grodvis minskning αν finansie-
ringen αν bantering αν avioppsvatten 
och ovfail, och en ny tilibokogäng αν fi-
nansieringarna αν industrin och tjänste-
sektorn. 

Under 1994 ökode ondeien finonsie-
ringor αν infrastrukturer tili 78% αν den 
totala verksamheten. 

Finansieringarna αν infrastrukturer för 
kommunikation uppgick tili 7 792 miljo
ner, vilket översteg 1993 ars nivâ  
(7 168 miljoner); de utgjorde 47% αν  
det totala beloppet. 

en piata som nôtts efter tvô ars intensiv 
verksamhet. 

Slutligen har diverse infrastrukturer, 
som särskilt ovser stadsprojekt, och 
som stöds αν de lokale myndigheterna, 
tilldelats lânemedel pò 422 miljoner. 

Inom energisektorn uppgick finansie
ringarna tili 3 384 miljoner (20% αν  
verksamheten) mot 2 576 miljoner un 
der 1993. Denna ansenliga ökning be-

Fördelning sektorvis αν fincnsieringar: 
75 819 miljoner 

melloni990 och 1994 

20 000 
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Finansieringarna αν transporter (5 637  
miljoner) ovsôg nâgro extraordinäre 
erbeten (tunnel under Engelske kenelen 
och en fest förbindelse over Store Bölt), loooo 
vög- och motorvögsnät, jörnvöger, 
stodstronsporter och infrastrukturer för 
hemner och flygplatser. Lânen till tele-
kommunikation, telefonnöt och sotellit-
förbindelser, uppgick tili 2 155 miljo
ner. 

Finansieringarna αν vattenförsörjning 
och avfallshantering utgjorde samman
lagt 1 432 miljoner, verov 462 miljo
ner gick tillett stört entöl smâ och med-
elstoro onlöggningor, vilket markerar 

J Transporter 

I TebkomiTiunikotion 

S Energi 

(I Vottenförsörjning och diverse 

II Industri, tjönsfer och jordbruk 

IQ Kredifer ur glo bob Ιάη 

ror ρά det stöd som givits tili större in-
vesteringor för fremstöllning αν elek-
tricitet (1112 miljoner), oljo och netur-
gos (565 miljoner) och tili en ytterligore 
förstörkning αν elnöten och ledningsnö-
ten för transport och distribution αν ηα- 
turges (1 707 miljoner). 

Inom industrin, tjänslesektorn och jord-
bruket uppgick finansieringarna tili 3  
594 miljoner (4 224 miljoner under  
1993), dvs. 22% αν den totale verk
samheten, vilket viser pò en evmettning  
αν investeringerne inom desso sektorer 
under senore 6r. 

De individuella lânen utgjorde hölften  
αν den totale finensieringen (1 789 mil
joner). De gick till en omfottonde skolo 
αν investeringer, huvudseklingen inom 
bilindustrin, kemisko-petrokemisko in
dustrin, poppersindustrin och tryck-
erier. En stor ondel ov de finonsierode 
Projekten innehâller en betydonde mil-
jökomponent. 

Finansieringarna αν smâ och medel- 
storo projekt, som huvudsokligen ge- 
nomfördes αν smâ och medelstoro före-
tog utvisode döremot en lött 
äterhömtning. Under âret her 6 822  
krediter ρά totalt 1 797 miljoner (verov 
19 miljoner frân NCI-medel) beviljots 
för sâdona projekt frân pâgâende glo
bale Ιάη, huvudsekligen inom industrin 
(3 819 krediter ρά 1 336 miljoner), 
men ocksâ inom tjänstesektorn (2 990  
krediter ρά 458 miljoner) och, i en  
mycket mindre omfottning, inom jord-
bruket (13 krediter ρά 2 miljoner). 
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EDINBURGH-ORDNINGEN TILL FÖRMAN FÖR IN FRASTRUKTURER: EN SU MMERING 

För Ott pâskynda finansleringen αν infrostrukturprojekt 1 syfte Ot t 
frörnjo den ekonomlsko äterhämtningen onmodade Europeiska rà 
dei under silt mote i Edinburgh I slutet αν 1992 Europeiska inves-  
teringsbonken alt öppno en temporär utläningsmöilighet om 5 mil-
jorder over tvâ ór. 

I Köpenhomn i juni 1993 utökode ràdei detto belopp till sju miljor-  
der och förlängde tlden för dess tillämpning. 

Ρα Infrostrukturomrâdet künde denno finonsieringsmöiiighet stödjo 
finansleringen αν 

- investeringor i troneuropeisko transport-, teiekommunikotions-
och energinät samt utrustningor inom tronsportsektorn och sektorn 
för fromstöllning αν energi, 

- andrò investeringor inom somma sektorer (transport, telekommu-
nikotion, energi), som gör del möjligt alt förböttro de berörda re-
gionernos tilltröde tili ovon nömnda trons europeisko nöt, 

- investeringor ρά miljöomrädet, inbegripet stodsförnyelse. 

1 slutet αν 1994 hör beloppet inom romen för denno ordning 
(1993 4,4 miljarder och 1994 2,6 miljorder) utnytt jots füllt ut till  
stöd för ungeför 140 större projekt eller investeringsprogom. 

Om andrò Ιάη frân Europeiska investeringsbonken medröknas har 
desso projekt ätnjutit stöd i storleksordningen 22 miljorder och 
inneburit en beröknad kopitolkostnod ov omkring 48 miljarder, vil-
ket motsvarar ungeför 2,5% ov de totolo investeringor som gjorts i 
unionens lönder under 1993 och 1994. 

Denno ordning, som gjorde det möjligt för Europeiska investe
ringsbonken Ott höjo sitt utl aningstok i förhallande tili investerin gs-
kostnoden frân 50% till 75%, svorode mot ett verkiigt behov bland 
initiotivtagorno och gjorde det möjligt alt snobbare finonsiera en  
stor möngd infrastrukturprojekt som bonken inte hade kunnot  
stödja i sà stor omfattning. 

Genom alt möjligheterno till kumulotiva Ιάη och stöd frân gemen-
skapen ökode frân 70% till 90% künde ocksâ banken störko sitt 
somorbete i frâga om Europeiska union ens övrigo Struktu rella ini
tiativ. 

I slutet ov 1994 hode lâneovtol ρά totalt 4,8 miljarder slutits för 
100 projekt. De projekt som förelodes banken godköndes och 
tecknades inom mycket kort tid med mâlet i sikte ott pâskynda âter-  
hömtningen αν Europas ekonomier. 

Lan för infrastrukturer eniigt Edinburgh-ordningen (miljoner ecu) 

1994 

Godkönda Slutna Godkända 
Tofalt 

Teiekom-

1993-1994 

Si ulna 

Totall Transport munikatlon Mlljö Energi 

Belgien 133,4 50,7 327,5 202,0 150,0 52,0 
Danmark 93,6 247,6 432,5 435,6 423,3 12,3 
Tysklond 359,8 139,5 854,0 427,3 102,6 153,4 51,9 119,4 
Grekland 51,8 81,8 218,3 168,3 103,0 45,0 20,3 
Spanien 755,6 815,5 1 460,1 1 159 ,9 671,7 252,6 235,6 
Fronkrike 320,2 249,8 829,6 549,8 139,6 410,2 
Irland 62,1 179,3 111,8 111,8 
Italien 262,4 240,8 737,4 686,9 47,3 204,6 197,1 237,9 
Nederlönderno 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 
Förenode Kungoriket 290,9 364,7 1 142 ,0 664,7 517,2 96,5 31,8 19,2 

Totalt 2 628,6 2 465,8 6924,3 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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EFFEKTER PA INVESTERINGAR 

EIB, som har tili uppgift oft lângfristigt fi-
nansiera investeringar, bidrar tili de 
samlade struktur- och konjunktureffekter 
som desso investeringar kon ge. 

Det är särskilt svort ott berökna hur stor 
effekt de finonsierode investeringorno i 
scmtliga länder i Unionen och inom alle 
verksomhetssektorer for for den ekono-
misko verksomheten och sysselsätt-
ningen. Den senore är dessutom före-
mâl for kräftige växlingor beroende ρά  
Sektor, region och tidpunkt. Andò kon 
nogro ickttcgelser och bedömningor 
göros. 

Man kan sôledes säga ott de projekt 
som finansieras αν EIB direkt och indi
rekt bidrar tili ott stödja sysselsättningen. 
Även om det är omäjligt ott exakt ange  
effekten är det trots allt möjligt ott be-
räkna de arbetstillfällen som direkt ska-
pos varje är tili ätskilligo tiotusental, hu-
vudsokligen inom industrie och 
tjänstesektorn. Man far inte heller 
glömma det faktum ott en mängd ar
betstillfällen skapas eller upprätthalls in

direkt genom atgärder tili färman för in
frastrukturer eller anläggningar inom 
de transport-, telekommunikations-, 
miljö- och energisektorer som tillsam-
mans ätnjuter omkring tre fjärdedelor 
αν EIB:s finansieringar. 

Beioppen pò de investeringar som fi
nansieras αν EIB framgâr αν bankens 
egna bedömningor, som gärs ρά  
grundvol αν uppgifterno i de onsök-
ningar som inges αν initiotivtagarno. 
Vid beräkningen αν den volym som fi
nansieras varje är tos hänsyn tili den 
takt med vilken lâneâtagandena sker. 

Den totale investering som EIE bidrog tili 
1994 kon sôledes beräknas tili 45 mil-
jarder, vilket motsvarar mer än 4,2% to
tal investering, mätt i fasta bruttoinves-
teringar i de tolv medlemsstaterna, som  
omfottar sektorer som till exempel pri 
vato bostodsbyggnoder, vilko inte be-
rättigor tili finonsiering frön EIB. 

Det kon tilläggos ott stödet frön EIB, 
som utgör en komplettering tili finonsie-
ringen, i genomsnitt har svarot för lite  
mer än 37% αν projektens totolo kost-

nod, dvs. nôgot mer än tidigore, vilket 
uton tvivel beror pò de ytterligore möj-
ligheter tili insatser som blev resultotet 
αν infärondet αν Edinburgh-ordningen. 

Fron 1990 tili 1994 kon de investeringar 
som EIB bidrogit tili värderos tili 250  
miljorder, dvs. näston 5% αν de fasto  
bruttoinvesteringorno inom gemensko-
pen. 

Linder denno period uppgôr de finon
sierode investeringorno tili 108 miljor
der för infrastrukturer inom kommuniko-
tionssektorn, 26 miljorder för 
infrastrukturer pò miljöomrödet, 51 mil
jorder för anläggningar pò energiom-
rôdet och 65 miljorder för industripro-
jekt och inom tjänstesektorn. Dessa 
investeringar representeror en ondel 
som är mycket betydonde fär de fasto  
bruttoinvesteringorno i vissa länder: 
20% i Portugal, 11 % i Greklond, Spa
nien och Irland. 

Pô sommo sätt kon det kumulative vär-
det αν individuelle lôn och krediter ur 
globale lôn anses motsvoro 1,5% αν  
"de toivs" fasta bruttoinvesteringor. 

Tabell 2: Fördelning lands- och sektorvis αν finansieringar under 1994  
(individuella Ιάη och krediter ur pâgàende globcla Ιάη) (miljoner ecu) 

Volten Jordbruk 
Individuella Krediter ur Telekommu försörjning 

Totalt Ιάη globolo Ιάη Transport nikation och diverse Energi 

Belgien 504,3 388,2 116,1 25,3 170,0 142,3 166,7 
Danmark 819,5 776,2 43,3 674,1 49,9 9,3 42,9 43,3 
lyskland 2 301,2 1 6 08,0 693,2 182,7 520,7 462,8 265,3 869,7 
Grekland 632,1 478,2 153,9 196,6 237,0 140,2 40,4 17,9 
Spanien 2 749,1 2 657,4 91,7 1 65 8,9 5,5 273,3 341,4 470,0 
Frankrike 2 198,3 1 428,1 770,2 1 2 89,1 138,3 0,8 770,2 
Irland 237,7 190,3 47,4 57,0 31,5 32,2 62,7 54,3 
Italien 2 965,9 2 261,3 704,6 134,5 627,8 120,1 1 15 1,7 931,8 
Luxemburg 
Nederländerna 332,4 283,3 49,1 234,6 51,0 46,8 
Portugal 1 127, 1 1 084,2 42,9 709,5 52,0 326,9 38,7 
Förenade Kungariket 2 346,5 2 295,5 51,0 648,7 608,6 221,9 682,4 184,9 
Österrike 74,0 74,0 74,0 

682,4 184,9 

Finland 60,2 60,2 60,2 
74,0 

Sverige 15,3 15,3 
60,2 

15,3 
Övriga (') 260,8 260,8 260,8 

Totalt 16 624,4 13 861,0 2 763,4 S 636,6 2 155,0 1 854,7 3 383,9 3 594,3 % 100,0 83,4 16,6 33,9 13,0 11,2 20,4 21,6 

(Ί Flnonslerlngsinsatser jämställdo med ätgärder inom Europeisko Unionen, artikel 1 Β (jfr. meddelande 1 il läsaren 5d i bilogan sida 130). 

Infrastruktur industri 
Tjänster 
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GLOBALA LAN I MEDLEMSSTATERNA 

EIB använder en decentraliserad proceder, i ndra samorbete med 
investerorna och deros behov, for ott stödjo smô ocfi medelstoro  
projekt som pò grund αν svârigheterno med en effektiv fionterlng 
Inte sku lle kunno finonsiero s genom Individuella Ιάη. Detta förfa-
rande Innebär att avtal om globale Ιάη sluts med finanslella för-
medlare, som orbetar ρά det notlonello, regionale eller ti li ocfi 
med lokale planet, ocfi som tllldelar resurserne I somförstand med 
banken och enilgt dess ekonomlske, teknlsko och finansle lla krlte-
rler. Semerbetet med benksystemet her ständigt utökets och förbln-
delser upprätthalls med omkring 130 partner, flnenslnstltut eller ef-
färsbenker. 

Fördelning sektorsvis αν krediter ur globala Ιάη  
(199α 1994) 

Kredìfer till tnindre investerlngor 
tnom: 

1 - industri 
2 - tjänster och jordbruk 
3 · votfen försörjning 
4 - transporter 
5 - diverse infrostrukturprojekt 

Ett breft spetctrum αν verlcsamlieter 

Il Antal (40 193| 

^ Kreditbelopp (14 901 miljonetl 

Tlllämpnlngsomrädene for de globale lânen her gredvls utökats 
för alt lânen skell kunna anpesses tili gemenske pspolltlkens ollka 
syften ('). 

De globale lânen är evsedde för 

- smâ och medelstora företog s Investerlngor Inom Industrin, tjöns-
tesektorn (sörskllt turlsmen) och jordbruket, och 

- smâ Infrastrukturer som främjer gemenskepens syften när det gäl-
ler regional utveckling, skydd αν mlijön, samt Insetser ρά energl-
och trensportomrâdet. 

Den minsta kapitallnvesteringen är 40 000 ecu och det lägsto lâ-  
nebeloppet 20 000 ecu; motsvorande högsto belopp är 25 mlljo-
neroch 12,5 mlljoner ecu. 

Under 1994 slot EIB evtel om globale Ιάη ρά totalt 3 821 mlljoner 
(3 598 mlljoner 1993 och 3 258 mlljoner 1992). 

Ur pâgâende globale Ιάη (^| flnansleredes under 1994 för totalt 
2 763 mlljoner 7 712 smâ och medelstora Investerlnger vllket 
Innebär en lätt äterhämtning jämfört med 1993 (6 094 krediter för 
2 653 mlljoner). 

Under perloden 1990-1994 ökode de globale lânen till totalt 
17,7 mlljorder och de tllldelode krediterna tili 14,9 mlljorder. 

... tili stöd för smâ och medelstora företag ... 

Som nämnts ρά sldon 17 Införde EIB I slutet αν 1994 räntesubven-
tlonsordnlng tili förmän för de smâ och medelstora företag som bl-
dror tili att skepe erbetstlllföllen. I slutet αν februerl 1995 hede 
nörmere 1 400 αν desso ansökt om subventlonerede Ιάη ρά 324  
mlljoner, som skulle Inneböre att mer ön 15 000 arbetstlllfällen 
skepedes. 

Under 1994 erhöll 6 776 Investerlngor αν smâ och medelstora fö
retag krediter ρά sammanlagt 1 693 mlljoner. 

Sedan 1990 har mer ön 35 000 smâ och medelstora företag er-
hâlllt krediter ρά totalt mer ön 9,3 mlljorder, vllket utgör nösten 
hölften αν utiâningen till Industrie och tjönstesektorn. Kostnoden för 
de Investerlngor som flnanslerots ρά detta sött ken uppskottos till  
ungeför 24 mlljorder. Tre femtedelar αν de totale kreditbeloppen 
stödde smâ och medelstoro företag I de fiesta medlemsstoterna, 
och merporten gick tili de minst utvecklode reglonerno. Fördel-
nlngen αν smâ och medelstora företag med ovseende ρά entölet 
anstände utvlsor en koncentratlon ρά de smâ företogen. 83%  
αν dessa hede färre än 50 onställdo och 97% färre än 250 (se  
Sid. 33). 

... och för smö infrastrukturer... 

1994 uppgick entölet flnonslerlngar αν smâ och medelstora inves
terlngor Ino m Inf rostruktursektorn, som vonllgen gen omfördes αν  
de lokale myndlgheterno, t ili 890 ρά totalt 967 mlljoner (922 mll
joner 1993) och svora de mot 35% αν kreditvolymen ur glob ala Ιάη. 
Därutäver flnonslerad es ett femtlotal anläggnlngor för att frömjo 
ett rotlonellt utnyttjonde αν energln och skyddo mlijön för omkring 
100 mlljoner. 

Mellen 1990 och 1994 svarode 3920 krediter (4 465 mlljoner) 
mot en Investeringskostnad ρά omkring 11 mlljorder. Nörmere 
hölften αν dette belopp (2 100 mlljoner) ovsâg anläggnlngor för 
vottenförsörjnlng och avfollshonterlng omkring 30% tronsportsek-
torn, huvudsokllgen vög- och stadstransporter. Aterstoden fördelo-
des mellon ollka Infrastrukturer och smâ enheter för fromstöllnlng 
αν elektricitet och distribution αν noturgos. 

l'i Ehersom p erioden för globallâneâlagandeno Eon st räcka sig ö ver ßera 
budgetâr uppsiâr en skillnad m ellan bel oppen fö r de av iol om globala Ιάη  
som slöls 1994 och de kred ilbelopp som beviljades somma är. Eflersom 
mango globala lân dessutom hänför s ig ti li mer än en seklor o ch mer än ett 
ändamäl kan en fullständig bild av de ollka pialser, sektorer och ändamäl som  
omfaltas bara fäs efler en analys av den slutliga tilldelningen ov lonemedel. 
PI En fördelning av krediterna per land, region, seklor och ändamäl äterfinns 
i tabellerna D, E, F , H , I o ch J (se sid. I 13 och följandel 
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Presentation αν gemenskapspolitikens olika syften 

EIB har som Europeiska unionens finans-
instituf till uppgift aft finansiera investe-
ringar som skall bidra fill eft eller fiera syf
ten som tillvaratar den särskilda politik 
som gemenskapen företräder och de sär

skilda beslut den fattar under ârens läpp. 
Eft antal finansierade projekt uppfyller 
samtidigt fiera syften; presentationen av 
finansieringarna ger följaktligen en suc-
cessiv bild av verksamheten, och de siff-

ror som anges i detta kapitel, särskilt i ta-
bellerna, kan därför inte pâ ett 
meningsfullt sätt läggas samman. 

GEMENSKAPENS SYFTEN, ETT SÄRSKILT 
ANSVARSOMRÀDE FÖR EI B 

EIB:s uppdrag är att bidra tili en bolcn-
serod utveckling ov Unionen genom ott 
finansiera kvalitativa projekt, samtidigt 
som den iokttor reglerna för en rigoros 
bankhontering. Dess fiandlonde har 
ständigt anpassats tili hur gemenska
pen och gemenskopens politik har ut-
vecklats. Därför, och det är unikt för BEI 
jämfärt med ondra finansinstitut,är 
baro investeringar som främjor ett ge-
menskopssyfte berättigode tili finansie-
ring. "Berättigandet", dvs. möjligheten 
för ett projekt ott kommo i ätnjutande 
αν ett Ιάη frân EIB kräver att den tänkta 
investeringen bidrar tili den regionala 
utvecklingen, eller är αν gemensamt in-
tresse (Artikel 198 E i Romfördraget). 

Den regionala utvecklingen 

Färdraget om Europeiska Unionen 
(Maastrichtfärdraget) anger att EIB 
"bör fortsätta att ägna större delen αν  
Sina resurser till att främja den ekono-
miska och sociale sammanhällningen". 
Därför ger EIB, förutom ötgörderna för 
att gynna den ekonomiska verksamhe
ten over heia territoriet, ständigt priori-
tet ât finansieringen αν investeringar i 
de regioner som är efter i utvecklingen - 
omràden som tillhör mài 1 i gemensko
pens strukturfonders verksamhet - och 
de regioner som skall genomgô en in
dustriell omvondling eller omlöggning 
αν jordbruket- omràden som tillhör mal 
2 och 5b. 

I anslutning tili strukturfonderna, Som-
manhóllningsfonden och gemensko
pens olika finansieringsmekanismer an-
slàr den omkring tvô tredjedelar αν sin 
finansiering tili desso mal. 

Gemensamt intresse 

Begreppet "gemensamt intresse" mot-
svaras αν en strövon att beakta de mal 
som följer αν gemenskopens politik el
ler αν beslut som ör ovseddo ott frömjo 
ekonomisk öterhömtning. EIB har där
för breddot sitt verksamhetsomräde tili 
sadono investeringar som bidrar tili en  
snobb utveckling αν utbytet mellon 
medlemsstoter och lönder utonför Unio
nen, som till exempel transport- och te-
lekommunikotionsnöt. Det har ocksâ  
breddat sin verksamhet tili att omfatta 
investeringar som bidrar tili att minska 
beroendet αν energi utifràn, som vör-
nar om miljön och som tar sikte ρά be-
hovet αν att störko den europeiska in 
dustries konkurrenskraft, särskilt med 
avseende ρά smâ och medelstoro före-
tag. 

Tabell 3: Fördelning londsvis och efter gemenskapspolitikens mal αν finansieringarna under 1994  
(individuella Ιάη och onslag fron löpande globala Ιάη) 

(miljoner ecu) 

Gemenskops- Smö och 
Regional infraslruktur inom Miljö och Internationell medelstora 

utveckling kommunikation livskvolitet Energimôl konkurrens företag 

Belgien 178,6 25,3 220,6 142,3 116,1 
Do η merk 506,9 724,0 191,0 42,9 43,3 
Tyskland 1 80 1,6 624,1 609,7 285,5 75,5 341,8 
Grekland 632,1 436,8 140,2 40,0 17,9 
Spanien 2 659,2 860,7 1 242 ,3 341,1 90,9 
Fronkrike 1 571 ,7 761,9 606,8 51,2 15,2 346,6 
Irland 237,7 42,2 32,2 62,1 

15,2 
46,8 

Italien 2 159,2 766,0 763,9 1 019 ,5 7,4 595,2 
Luxemburg 

2 159,2 766,0 1 019 ,5 7,4 595,2 

Nederländerna 17,7 248,0 235,3 33,4 
Portugal 1 127 ,1 206,8 371,9 328,0 11,4 
Förenade Kungariket 1 143 ,3 1 116,3 439,4 701,6 50,0 
Österrike 74,0 

701,6 50,0 

Finland 60,2 
Syerige 

60,2 
15,3 

Ovriga (Art. 18) 260,8 

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

(Ί Eftersom vissa finansieringor uppfyller fiera mal, skulle en sammanräkning αν rubrikernos totalbelopp vara missvisande. 
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dividuella Ian 
och krediter frân  

pâgôende giobolo Ιάπ for investeringor 
som bidror till Europeisko unionens re 
gionale utveckling uppgick till 12 035 
miljoner mot 12 462 miljoner 1993. 
De svarode for 72% αν den totale verk-
semheten mot 74% under 1993 och 
70% under 1992. 

Desso finensieringer stödde genomför- 
endet αν investeringer for en kostnod 
avtotalt31 miljerder. 

1994 inleddes den andre fesen i refor
men αν gemenskepens strukturfonder  
(1994-1999). Liksom i den forste fesen  
inriktade EIB sin verksemhet ρά ett  
stödja de regioner som ver berättigede 
till stöd frân fonderne. For ett lânen och  
stöden frân gemenskepen ρά ett effek
tiv! sätt skell komplettere verendre her 
den deltegit i uterbetendet och plane
ringen ev strukturätgärder genom Euro-
peiske kommissionen i pertnerskep 
med medlemssteterne, regionerne och 
företegen. Den her sä längt det är möj-
ligt strävat efter ett under det förbere-
dende erbetet med remarne for gemen-
skepsstödet och gemensemme pro-
gremmeringdokument ge förhendsupp-
lysninger om Ιάη. 

Mot bekgrund αν desse gemenskepsât- 
gärder beslöt styrelsen i oktober 1994  
ett utströcke tillämpningen ev en övre 
gräns ρά 90% αν investeringskostne-
den genom en kombinetion ev Ιάη och 
bidreg tili grundläggende infrestruktur-
projekt och miljöprojekt tili ett omfette 
semtlige semmenhällningsländer och 
omraden som täcks αν mal 1 i struktur-
fonderne. 

Under 1994 atnjöt sêledes investering-
erne i regioner som berättiger tili stöd 
ur gemenskepens strukturfoner nörmere 
nio tiondeler ev enslegen tili förmön för 
regional utveckling, dvs. 10 623 miljo
ner. 3% ev det totale beloppet gick tili 

Tobell 4: Regionalutveckling: Fördelning ρά sektorer 

Totali 
Individuella Ιάη Krediler ur 

globale Ιάπ 

miljoner miljoner miljoner 
ecu % ecu ecu onto/ 

Energi 2 104,4 17,5 2 066,5 37,9 39 

Transport 4 209,8 35,0 3 910,5 299,3 285 

Telekommunikation 1 925,2 16,0 1 925 ,2 
Votten, aviopp 766,2 6,4 497,9 268,3 409 

Övriga infrastrukturer 404,0 3,4 277,2 126,8 Ì9 

Industri, jordbruk 2 092,9 17,4 1 207,4 885,5 2313 

Tjänster 532,6 4,4 222,2 310,4 2 030 

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

projekt som ocksê fâtt bidrag frân struk-
turfonderne. 

I regioner som ligger efter i utveck-
lingen (mài 1) uppgick finensiering-
erne tili 5 748 miljoner (7 228 miljoner 
under 1993), dvs. 35% αν den totale 
verksemheten i Europeiska Unionen och 
48% ev verksemheten tili förmön för 
den regionale utvecklingen. I industri-
omraden ρά tillbekegäng (mài 2) och i 

de lendsbygdsomräden dör strukturelle 
enpessninger behöver göres (mài 5b) 
uppgick EIB:s insetser tili 4 875 miljo
ner (4 179 miljoner under 1993). 

Ytterligere 1 352 miljoner beviljedes 
tili investeringer som rörde fiere regio
ner som till exempel telekommunike-
tionsnöt. 

EIB OCH STRUKTURFONDERNA 1994-1999 

De beslut som fattades i slutet αν 1992 αν  
Europarâdet i Edinburgh avser att frân  
1994 till 1999avsätta 155 miljarderecu  
till strukturätgärder (Europeiska ragionala  
utvecklingsfonden (ERUF) Sammanhâll-  
ningsfonden. Sodala fonden och EUGFJ),  
huvudsokligen till förmän för missgynnade  
regioner. Mer än tvâ tredjedelar αν detta  
belopp (110 miljarder) avser regioner 
som tillhör mài 1, vilko omfattor 26,6% αν  
den europiska befolkningen. 

Omkring 56 miljarder har under denna 
period onslogits ti li ERUF, och nörmore 
14,5 miljarder tili Sammanhôllningsfon- 
den. 

EIB, som frân 1989 till 1993 beviljot Ιάη  
ρά 25 miljarder i samma regioner, utta-

lode under utorbetondet αν stödplanen sin  
önskan att stödja investeringor i dessa om
raden tili avsevört högre belopp för att till-
godose de initiativtagares önskemal som  
presenterà! ekonomiskt och finonsiellt lön-
sammo projekt. Banken skulle ocksâ ut-
veckla sin verksamhet i omrâdena tillhö-
rande mal 2 och 5b, dar den under  
föregaede period beviljot Ιάη ρά totalt 17  
miljarder. 

Banken ör slutligen beredd att stödja in
vesteringor 1 de nya medlemsstaterna: i 
Burgenland i Österrike, som ör bidrogsbe-
röttigot eniigt mal 1, i de omraden som  
töcks αν mal 2 och 5b, och i de glest be-
folkade orktiska omrâdena i Skandinavien 
i eniighet med mài 6, som är nytt och ska-
pades under anslutningsförhandlingarna. 
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Trofs en avsevärd ökning αν finansie-
ringarno i de ostro regionerno i Tysk-
lond (1 547 miljoner mof 1 202 miljo-
ner under 1993), och i de fiesta  
omrâden som tilihör mài 2 eiler 5b, 
künde man finna en lätt utjämning αν  
insatserna tili förmän för den regionala 
utvecklingen. 

Detta kan främst förklaras genom en  
minskning αν verksamheten i Mezzogi 
orno i Italien, liksom i Spanien och Por
tugal, tvâ länder dar finansieringsverk-
samheten hade ökat kraftigt under  
senare ór. 

Tobell 5; Regional utveckling och strukturfondsätgärder 

1989-1993 1994 

Finanslering frân egna medel (milj oner ecu) 70 008,5 16 605,2 
varov regional utveckling (miljoner ecu) 47 128,3 12 035,1 
% 67 72 

Fördelning pò regional utveckling 1 % 
Omrâden för gemenskapsötgörder 92 88 
Omrâden för strukturfondsätgärder 89 88 
vorav mal 1 53 48 
varav mâlen 2 och 5b 36 40 
Omrâden för särskilda ätgärder 3 
Övriga omrâden med extra natlonellt stöd 
samt projekt som berör fiera regioner 8 12 

De sä kollode "sammonhallningslän-
derna" (Portugal, Spanien, Grekland 
och Irland), som hör ett BNI per invâ- 
nare som ligger 90% under genomsnit-
tet i gemenskopen, är berättigode tili 
ätgärder eniigt mal 1 och tili ytterligore 
bidrog ur den sommanhâllningsfond  
som är ovsedd ott stödjo genomföron-
det αν miljöprojekt och projekt som rör 
transeuropeisko tronsportnät. 

De âtnjuter alltsâ en särskild koncentra-
tion αν stöd frân gemenskopen, som  
mot bakgrund αν den storo stotsskulden 

Andel finansieringor αν regionalt 
intresse, sektorvis 

(1989-1994) 

Regionalt / Icke-regionolt 

in Energl 
Q m Transport 

^ Telekommunikation 

5| η Övrlgo infrastrukturer η η 

i dessa länder tor sig uttryck i ott deros 
onsökningar om lân frân EIB senore-
logts eller tillfälligt minskot i omfottning. 
Den mekonisko effekten αν värdeminsk-
ningen αν valutorna i fiera αν desso  
länder jämfört med ecun hör ocksâ ρά- 
skyndot denna utveckling. 

Finonsieringarno i sommanhällnings-
länderno uppgick tili 4 746 miljoner 
(6 142 miljoner under 1993), dvs 29%  
αν den totola verksamheten och 39%  
αν verksamheten tili förmän för den re
gionala utvecklingen. I kraft αν det rom-
ovtol som slutits med Europeisko kom-
missionen undersökte EIB dessutom 
under 1994 det ekonomisko intresset 
och de teknisko möjligheterno ott ge-
nomföro ett trettiotol projekt, huvudsak-
ligen i Grekland och Spanien, för Sam-
monhällningsfondens rökning och för 
de temporäre finansiella organ som  
skopots dessförinnan. 

EIB förvaltar dessutom för EFTA-
löndernos räkning den mekonism för fi-
nonsiell hjölp som inröttots för ott stödjo 
strukturutvecklingen i de regioner som  
tillhör mal 1. Denna mekonism som in
röttots inom romen för ovtolet om Euro
peisko ekonomisko somorbetsomrâdet  
(EES) hör gjort det möjligt för tre Ιάη  
frân EIB till projekt i Spanien och Portu
gal Ott âtnjuto röntesubventioner pâ to
talt 180 miljoner. Dessutom hör bidrog 
pâ totalt 71 miljoner beviljots frân med-

len i denna mekonism tili förmän för tre  
projekt i Spanien, Portugal och Grek
land. 

Alltsedon reformen αν strukturfonderno 
genomfördes 1989 har finonsiering
arno αν regionalt intresse uppgâtt till to
talt 59,2 miljorder och bidrogit tili ott 
genomföro projekt som representeror 
en total investing pâ 177 miljorder. Un 
der heia denna period onslogs 49% αν  
medlen tili infrastrukturer pâ tronsport-
och telekommunikotionsomrâdet, 13%  
till onlöggningar pâ energiomrâdet och 
28% till industriprojekt. Den högo on-
delen medel tili grundlöggonde infra
struktur förklaras genom behovet αν ott 
ràdo bot pâ den förhällondevis lâgo  
onlöggningsnivän i de omrâden som  
slöpor efter i utvecklingen. 

Somtidigt stödde 39% αν denna verk-
somhet ocksâ förverkligondet αν en in
frastruktur för kommunikotion som är αν  
intresse för gemenskopen, och 35%  
svorode mot de energipolitisko mâlen  
eller de mài som sotts för miljön. 

Tonvikten pâ den regionale utveck
lingen gick pâ sâ sött hand i hand med 
utökningen αν den övrigo gemenskops-
politiken, som ett led i ett ständigt när-
mande för ott störko den ekonomisko 
och sociale sommonhâllningen i Euro
peisko Unionen. 
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DE EUROPEISKA TRANSPORTNÄTEN: 14 PRIORITERADE PROJEKT 

Kartan nedan visar de 14 högpriorite-
rade transportprojekt som antogs i de-
cember 1994 αν slcls- och regeringsche-
ferno när de möttes i Essen. 

Den väsentligo koroktären hos desso pro-
jekt som volts ut for Ott strukturero Europas 
tronsportnät och effektivt betjäno Europas 

oliko omröden, sörskiit ytteromrodeno, 
fromgôr klort om mon tor I beoktonde de 
storo infrostrukturer som redan färdig-
ställts eller som är under uppföronde: tun 
nel under Engelsko konolen, fost förbln-
delse over Storo Bolt, höghostighetstog 
och troditionello linjer med hög kopocitet 
somt de oliko motorvägsnöten. 

Europos storo fördelor ov desso Infro
strukturer, omfonget och de speciello in-
vesteringor som krävs gör det därför befo-
got Ott EIB Inrätt or ett utloningsfönster för 
Ott er bjudo skräddorsyddo finonsierlngs-
orrongemong eniigt beskrivning pò sidon 
12. 
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Europeisk Infra
struktur pà kom- 
munikotionsom- 
rôdet: For en väl 
fungerande inre  

europeisk marknod som fromdeles  
täcker femton länder krävs mer än ηά- 
gonsin oft den förfogor over eft som-
monhâllet transport- och kommuniko- 
tionsnät, som förgrenor sig over heia 
Europa, for att upprätthälla den ekono-
miska konkurrenskroften och bidra tili 
en en bolonserad utveckling 1 helo 
Unionen. 

Europeisko ràdet i Essen (9-10 decem-
ber 1994) ontog de fjorton högpriorite-
rode projekt ρά transportomrâdet som  
föreslagits αν en grupp ρά hög nivâ i  
vilken EIB aktivt deltog. 

Under detta radsmöte bekräftade EIB 
sitt âtagande ρά detta omrâde och sin  
viijo Ott mobilisera betydande medel  
och föreslä lämpliga finonsieringsvill-
kor inom romen för en särskild utlâ- 
ningsmöjlighet. (Se artikelruta, sid. 12.) 

I slutet αν 1994 hade EIB granskat de 
fiesta αν prioritetsprojekten och beviljot 
finonsieringar för att genomföra fiera  
αν dem i Italien, Grekland, Irland, Spa
nien, Frankrike och Finland. 

Efter fiera ór αν snabb tillvöxt stabilise- 
rades finansieringarna αν infrastruktu
rer för kommunikation αν intresse för 
gemenskapen under 1994 ρά den nivâ  
som den dessförinnan uppnàtt: 5 698  
miljoner (5 807 miljoner under 1993),  
vorov 1 088 miljoner enligt Edinburgh
ordningen. 

Under de fem senoste âren hör utlâ- 
ningorna ρά detta ̂ omrâde ökat till  
23,1 miljarder (15% ârlig ökning frân  
1990 till 1994) och hör bidrogit tili in-
vesteringar ρά omkring 87 miljarder. 

Finansieringarna αν infrastrukturer ρά  
transportomrâdet som ör αν intresse för 
gemenskapen ökade till 3 543 miljo

ner. De vor frömst inriktode ρά projekt 
som omfottode huvudvögor och jörnvö-
gar (3 078 miljoner), och som i de 
fiesta fall ingick i de europeiska över-
siktsplaner som hàller ρά att avslutas: 
slutförandet αν tunneln under Engelska 
kanalen, som togs i drift under 1994,  
fortsöttning αν byggandet αν den fasta  
förbindelsen över Stora Bölt, jörnvögar 
för traditionelle tàg och höghastighets-
tàg och ett stört ontol motorvögor. 

Andra insatser har ocksö gjorts för att 
stödja förverkligandet αν infrastrukturer 
för flygplatser (utökning αν flygplats-
anlöggningarna i Milano, London- 
Heathrow, Frankfurt, München) och 
hamnar (i Antwerpen, Barcelona, Va
lencia, Dun Laoghaire) samt modernise-
ring αν de inrikes flygförbindelserna i 
Frankrike. 

Ρά teiekommunikationsomrâdet uppgick  
utiàningen till 2 155 miljoner. Den in 
riktode sig ρά en fortsöttning αν de pro
gram som inletts för att förstörka den  
nationella och internotionello telefonka-
pociteten genom att i de fiesta fall in 
stallera den senaste tekniken: digitalise-
ring, fiberoptik, dataöverföring, mobil-
telefonsystem och satellitförbindelser.  
En insats som kan noteras i detta sam-
manhang vor ett Ιάη i syfte att förböttra  
telekommunikationerna mellan en ny 
mediemsstat, Osterrike, och dess gran-
nar. 

Omkring 76% αν desso finonsieringar 
som ör αν intresse för gemenskapen αν- 
sàg investeringar i mindre utvecklade 
regioner, eller projekt som förböttrode 
förbindelserno med dem. De frömjade 
deros ekonomisko tillvöxt och en mer  
bolonserad utveckling i helo Europa. 

Tabell 6: Infrastrukturer ρά  
kommunikationsomrâdet  
αν gemenskapsintresse 

(miljoner ecu) 

Transporter 3 543,2 
Särskildo arbeten 621,7 
Järnvögar 521,5 
Vagar och motorvägar 1 934,6 
Luittransporter 408,9 
Övrigt 56,5 
Telekommunikation 2 155,1 
Nät och centraler 2 056,1 
MobiltelefonI 72,0 
Satelliter och stati oner 27,0 
Totalbelopp (*) 5 698,3 

(*) varav 11,1 miljoner är krediter ur gl obala Ιάη. 

Finansieringsinsatser för olika nöf: 
2Ó 044 miljoner mellan 1990 och 1994 
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AVFALL FRAN STADERNA 

For närvarande producerar var je europé, oberoende αν âlder, i 
genomsnilt närmare ett kilo hushallsavfall per dog, inte enbort för-  
ruttnelseavfall uton oven mycket popper, kartong, glas, plast 
osv..., dvs. sopor frân det dagliga livet som del är mer eller mindre 
lätt aft gòra sig αν med. 

Detta bildar tlllsammans ett berg αν hushallsavfall pò omkring 120  
miljoner ton per âr, om òn forhôllondevis litet jörnfört med den 
mängd avfoll som främst jordbruket och indust rin producerar och 
som till stor del òr giftig. 

Även om de t òr svart oft gòra noggranna utvörderingar pò omrô- 
det òr en sak sòker: òkningen αν avfallet frân stòderna i Europe- 
iska Unionen har varit i storleksordningen en procent per òr de se-
naste tio ôren. 

De ansträngningar som med viss fromgang gjorts i Nederländerno 
och (vòstra) Tyskland fòr att vända denna trend har inte kunnat 
motverka den kräftige òkning om 2-3% per âr som inregistrerats i 
fiera andrò lander, främst i Sydeuropo. 

Sàvòl gemenskapen som de notionello myndigheterno har under 
senore âr skòrpt bestòmmelserno fòr oft kunno kontrollero och han 
tera denna vòxande volym a vfall frân städerna, varav omkring 
60% tòms pâ soptippar, 25% brònns upp och 15% ótervinns eller 
àteronvònds. 

Gemenskapens strotegi fòr avfollshantering, som utarbet ades αν  
kommissionen 1989, och som godkòndes αν râdet och stòddes αν  
Europaparlamentet, fastsiâr fem omrâden som bòr prioriteros pâ  
medellâng och läng sikt: fòrebyggande àtgòrder, âtervinning, de-
struktion, transport och sanering αν fòrorenade platser. 

Med detta mài i sikte antogs fiera texter, bland annat ett "ramdi-
rektiv", fòr att uppròtta ett enhetligt och odekvot nòt αν anlògg-
ningar fòr avfollshantering sâ nòra de platser dòr avfallet produce-
ras som mòjligt. Andro texter behondlar sòrskilt hormoniseringen 
αν miljòstandarderna och de teknisko standarderno fòr avfollshan
tering samt hormoniseringen αν âtervinning och àteronvòndning 
αν fòrpockningor, kontroller αν ovfallstransporterna, sòrskilt forligt 
avfall, inom unionen. 

Gòllonde bestòmmelser och medvetenheten om de problem som 
uppstâtt genom denna onhopning αν avfall har i fiero Iònder resul-
terot i konkreto àtgòrder: seporering αν hushâllsovfoll fòr att un-

derlòtto sorteringen fòr âtervinning, fòrpackningor som kon âter-  
onvòndos och en vòxande ondel bildelor. Striktare regier har 
infòrts fòr ovfollsfòrbònn ingen fòr att undviko otmosfòriska fòrore-
ningor, och notionello riktlinjer har utorbetots fòr att fòrhindro otil-
lâtno tippningor och minsko de tippningor som sk er kontrollerat,  
och som befolknin gen har ollt svârore fòr att fòrdro pâ grund αν  
deros skodliga inverkan pâ miljòn. 

Mot denna bakgrund har EIB ovsevòrt fòrstòrkt och diversifierot 
sino insotser, som tidigore gòllde insomling och bantering αν hus  
hâllsovfoll, till att nu òven omfotto bantering och âtervinning αν in- 
dustriovfoll och ovlògsnande αν giftigt avfall. 

Mellon 1990 och 1994 uppgick finonsieringarno, främst i Bel 
gien, Nederländerno, Tyskland, Italien och Fronkrike, till 1,2 mil-
jorder. Av desso tilldelodes 183 miljoner ti ll ett hundrotol smà lo 
kale projekt. 

Huvudpro ekt for behondling αν ovfoll frân städerna  
och industriell avfall finansierade 1990-1994 

Avfall frön stöder och hushöli • Induslrieiit och giftigt avfall 
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Miljöskydd: Ut-
vecklingen och 
tillämpningen αν  
notionella stan
darder och stan

darder inom gemenskapen för luft- och 
vottenkvolitet har givit upphov tili 
manga investeringsprogram 1 syfte att 
förbättra vattenförsörjningen och hante-
ringen αν avfallet frön städerna och att 
kontrollera utsläppen 1 atmosfären. 

Under 1994 stödde EIB sadan a inves-
teringar för tredje âret i följd genom en  
mycket hög utiâning: 4 866 miljoner 
mot 4 385 miljoner under 1993 och 
4 548 miljoner under 1992. De finon-
sierode projekten i elvo länder utgjorde 
investeringar ρά sammanlagt 12 miljar-
der. 

De täckte ett brett verksamhetsfält: vat-
tenförsörjning och vottenvôrd, liksom 
föregaende âr, men även bekämpning 
αν föroreningarna i atmosfären och för-
böttring αν transporterna i stöder, tili 
jämförbara och även högre belopp. 

EIB:s särskilda insatser för en böttre 
miljö och livskvalité ör ett led i bankens 
systemotisko strövan att bedöma alla  
Projekt som det onsöks om Ιάη för uti-
frän deros möjligheter att uppfylla 

nationella och gemenskapens miljöbe-
stömmelser. 

En stor andel αν finansieringarna 
(67%) hönför sig tili projekt i mindre 
gynnade regioner i gemenskapen, dör 
andra finansieringsorgan, som till ex-
empel Sommanhällningsfonden och 
EES finonsieringsmekonism bidror tili 
förverkligondet αν dem. 10% avsâg  
projekt ρά energiomrâdet och 20% in
vesteringar i industrin. 

Finansieringarna αν projekt som syf-
tode tili att höja iivskvalitén i städerna ut-
visade en markant ökning under 1994,  
da de ökade tili 1 714 miljoner frön 
mindre ön en miljord under 1992 och 
1993, dvs. mer ön en tredjedel αν Ιά-  
nen till miljöskydd. 

Det rör sig huvudsakligen om Ιάη för att 
förbättra de kollektive transporterna: ut-
ökning αν tunnelbanelinjerna och för-
bättring αν järnvägsnätet i förorterna 
tili Madrid, Bilbao, Valencia, Barce
lona, Lissabon och Köpenhamn, och ett 
nytt spârbundet kollektivtrafiksystem i 
Sheffield. Porallellt finonsierodes väg-
byggen i syfte att leda bort trofiken frän 
stodskärnorna i Poris, Lyon, Düsseldorf 
och Dublin. I Italien städdes projekt för 
omlöggning αν vögar och öndringor i 

Tabell 7: Miljö och livskvoiitet 

(miljoner ecu) 

Totalt 
Individuella Ιάη Krediler ur 

globale Ιάη 

Miljö 3 152,1 2 564,0 588,1 
Vattenskydd och vattenförsörjning 1 3 79,8 1 013,8 366,0 
Avfalishantering 395,2 361,0 34,2 
Kamp mot luftföroreningar 1 092,3 1 060,9 31,4 
Övrigo ötgärder 284,8 128,3 156,5 
Stadsutveckling 1 713,9 1 698,2 15,7 
Kollektivtrafik 1 247,6 1 247 ,6 
Övriga ätgörder 466,3 450,6 15,7 

Totolbelopp 4 866,0 4 262,2 603,8 

stodskörnan och för att restaurera of-
fentliga byggnader och öterupprötta 
historiska platser. 

Manga andrò projekt har ocksó bidra-
git tili Ott förbättra Iivskvalitén för de eu-
ropeer som bor i stöder. 

Finansieringarna tili projekt för att för
bättra dricksvottenförsörjningen och in-
somlingen och behandiingen αν ov-
loppsvatten uppgick tili totalt 1 380  
miljoner. Till stor del ingick de i flerârs- 
ploner för storo tötorter (i Nederlän-
derna, Greklond och Tysklond) eller 
heia regioner (i Portugal, Belgien, För-
enode kungariket, Spanien och Italien). 
De omfattade även omkring 380 smâ  
projekt som genomfördes αν de lokala 
myndigheterna, och som finonsierodes 
ur pâgâende globala Ιάη. 

I Nederländerna, Tysklond och Belgien 
beviljodes Ιάη för insamling och be-
hondiing αν fast avfal l, sövöl fràn hus-
hàllen som fràn industrin. I en del foil  
rörde det sig om giftigt ovfoll. 

Finansieringarna för att minska atmos-  
färiska föroreningar ökade mörkbort un  
der 1994 (1 092 miljoner mot 417 mil
joner under 1993). Betydonde Ιάη har  
beviljats för att rusta upp, modernisera  
och i vissa fall byggo om omràden för 
Ott minska utsläppen αν rök och osko. 
Detta gällde koleldade kraftstationer, 
kemiska och petrokemisko onlägg-
ningar, billockeringsverkstäder, stàl- 
verk och poppersbruk i Italien, Frank-
rike, Spanien, Belgien och Tysklond. 
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Energimâl: 
Finansisering-
eringarna αν in-
vesteringor for 
Ott uppfyllc ge-

menskopens mal pâ energiomràdet 
uppgick Hil totalt 3 526 miljoner jäm- 
fört med 2 767 miljoner under 1993. 

Denna ökning berodde främst ρά finan-
sieringen αν projekt för oft utveckla vat-
tenkraftspotentiaien i de skandinaviska 
länderna - kraftstatianer oc fi förbindel-
sekablar (145 miljoner) - samt utvinning 
αν nyo olje- och noturgosfyndlgheter i 
irländsko sjön och utvecklingen αν gos-
eldode kroftverk. 

Finansieringarna tili stöd för en mer ra
tionell bantering och onvöndning αν  
energin (1 755 miljoner, vorov 92 mil
joner tili smâ och medelstoro investe-
ringor) utgjorde hölften ov de totolo fi
nansieringarna. Projekten omfottode 
byggondet ov goseldode kombikroft-
verk i Förenode kungoriket och Belgien 

och kombinerade vörmekroftverk i Ne-
derlönderno, Italien och Tysklond. De 
omfottode ocksó utökning och förbätt-
ring ov elnöten i Spanien och Portugal 
samt hopkopplingen ov det svensko 
och tysko kroftledningsnätet genom 
Ostersjön och det norsko och donsko 
kroftledningsnätet genom Skogerrok. 

Lan hör ockso stäl lts tili förfogonde för 
Ott byto ut gomio gosledningor i de 
östro delorno ov Tysklond mot notur-
gos, för ledningor för uppvörmning i 
stöder, sörskilt i norro Itolien, liksom för 
förbrönningsonlöggningor för ovfoll 
fron stöder i Nederlönderno, dör nog-
gronno kontroller sker för ott förhindro 
skodeverkningor pò miljön. Ion ges 
slutligen för ott stödjo investeringor för 
Ott rotionolisero och minsko energiför-
bruknIngen i raffinoderier, stölverk och 
i oliko smo företog. 

Utloningen för ott frömjo diversifie-
ringen ov energiförsörjningen i Europe-
isko Unionen (920 miljoner) ö r huvud-

Utvecklingen ov de oliko energimolen 
1990-1994 

Tobell 8: Energimâl 
(miljoner ecu) 

Individuelle Krediter ur 
Totalt lön globalo tön 

Inhemsko resurser 850,8 850,8 

Kolvöten. 583,9 583,9 

Vattenkraft 266,9 266,9 

Importdiversifiering 919,8 919,8 

Kol 107,5 

Naturgas 812,3 812,3 

Rationeilt energiutnyttjonde 1755,0 1663,5 91,5 

Kombinerad Produktion αν elektricitet och 183,1 160,0 23,1 
vörme samt uppvärmningsnät 

Komblnatlonsgasverk 473,3 473,3 

Transport och distribution αν elektricitet 473,2 463,7 9,5 

Ombyggnad αν gasnät 200,4 170,7 29,7 

Förnyelsebara energikällor 180,3 180,3 

Energisparande atgörder inom industrie 244,7 215,5 29,2 

Totolbelopp 3525,6 3434,1 91,5 
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sokligen ovsedd för gosledningsnöt 
och för ett kroftverk eldot med importe
rot kol i södro Itolien. Desso gosled
ningor ör tili exempel i Portugol, Itolien, 
Donmork och Tysklond ovseddo ott för-
sörjo regioner som dittills inte betjö-
nots, ibiond fron inhemsko köl lor. An 
dro ingôr i större system som förbinder 
gosfyndigheterno i södro Algeriet med 
Sponien och Itolien, och sedon til i on-
dro lönder i Unionen. Oljeledningen 
fron Rysslond genom Tjeckien, som  
skoll onslutos tili nötet fron Itolien, ör 
ockso ett led i strövon efter ott nò detto  
mài (se sidon 52). 

ElB hor ocksó fortsott ott stödjo utveck
lingen ov Europeisko unionens interno 
resurser (851 miljoner) genom ottfinon-
siero utbyggnoden ov tillgongorno pò 
vottenkroft i Grekiond, Norge och Spo
nien, sörskilt explooteringen ov olje-
och gosfyndigheterno i Itolien och i Ir  
ländsko sjön vid kusten utonför Liver  
pool. 
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torer under 1994, under det ott store  
projekt fuiibordodes inom bil- och flyg-
industrin, vor en αν de faktorer som  
ledde tili en sviktande trend for de indi
viduelle Ιάη som ver avsedde att stärke 
företegens internetionelle konkurrens-
kreft eller deres europeiske integration  
(98 miljoner). Däremot ökede utlê-  
ningen nêgot till smê och medelstore 
företeg genom krediter ρά 1 693 miljo
ner ur glo bale Ιάη. 

A ene sidan ver de individuelle lênen  
evsedde för bilindustrin: fortsatt byg-
gende ev enläggninger tili Fiats inte-
grerede försörjningssystem i Melfi, en  
enhet för tillverkning αν motorblock och 
topplock i Dillingen (Serre) och en verk-
sted för tillverkning ev döck i Breuberg 
nöre Frankfurt. 

À andre sidan finensierade EIB ockö ut-
vecklingen och tillverkningen αν driv-
systemet tili den nye generetionen ev 
Ariane 5-raketer. 

Produktive investeringer i smö och 
medelstore företeg blev föremöl för fi-

nensieringer ur pâgâende globale Ιάη  
ρά 1 693 miljoner fördelade ρά 6 776  
krediter (1 542 miljoner ρά 5 257 kre
diter under 1993, 2 138 miljoner ρά  
7 223 krediter under 1992 och 2 354  
miljoner ρά 9 548 krediter under  
1991). Smà och medelstore företeg i 
regionale utvecklingsomröden erhöll 
4 323 krediter ρά totalt 1 1 83 miljoner 
(69% ev det totale beloppet) och de 
omràden som ligger utenför desse be-
viljedes 2 453 krediter ρά totalt 530  
miljoner (verav 83 för 19 miljoner ur 
NGI-medlen). 

Det ken tillögges ett 46 krediter dess-
utom beviljets för projekt ev smö och 
medelstore företeg, som ofte innebör 
större investeringer och som syftar tili 
ett förböttra miljön eller gynna ett retio-
nellt utnyttjcnde αν energin (103 miljoner). 

En snebb enelys ev de 6 776 smö och 
medelstore företeg som finensieredes 
under 1994 viser ά ene sidan ett smö 
och medelstore företeg som her förre 
ön 250 enstöllde och en omsöttning ρά  
mindre ön 20 miljoner mottog medel 
som uppgick tili 1 479 miljoner, dvs. 
87% ev den totale utlöningen. Nösten 
nie tiondeler ev eile de smö och medel
store företeg som beviljets Ιάη her en  
personelstyrko ρά under 50 personer 

Tobell 9: Industriella mal 

(miljoner ecu) 

Totalt belopp 1 791,5 

Internatlonell konk urrens-
kroft och europeisk 
Integralion hos store företog 
Investeringer i smà ochmedel-
store företeg 
stödomräden 
utenför stödomräden 

98,1 

1 693,4 

/ 16 3,4 
530,0 

och endest 2% en ρά over 250 perso
ner. De smö och medelstore företeg 
med förre ön 50 enstöllde som bevilje-
des finensiering ur globale Ιάη erhöll 
mer ön 60% ev krediterne, vilket bely-
ser de globale lönens mycket kräftige 
inriktning ρά visse mölgrupper. 

De stödötgörder som entegits ρά netio-
nell och gemenskepsnivö , inklusive s ys-
temet för ett ge röntesubventioner tili 
smö och medelstore företeg som skeper 
nye erbetstillföllen, torde nör ekonono-
min öterhömter sig kunne bid re tili en  
uppgöng i investeringerne i smö och 
medelstore projekt, som utgör ett vö-
sentligt insleg i produktionseppereten i 
semtlige lönder i Europeiske Unionen , 
och vars bidreg tili ett skepe nye erbets
tillföllen ör ev evgörende betydelse. 

Tebell 10: Investeringer i smà och medelstore företeg 
Beviljede krediterne ur pâgâende globale Ιάη under 1994 (miljoner ecu) 

1994 1990-1994 

Antal anställda i företagen 

Totalt Totalt anställda<50 50<anställda<250 anställda>250 

Lander antat belopp antat belopp antat belopp antal belopp antat belopp 

Belgien 176 116,1 1 003 720,8 748 372,9 217 260,5 38 87,4 
Denmark 286 43,3 1 065 258,7 830 118,7 213 94,8 22 45,2 
Tysklend 
Greklend 

364 341,7 1 276 1 0 97,8 735 446,2 361 336,3 180 315,3 Tysklend 
Greklend 18 17,9 161 167,6 91 79,5 34 32,2 36 55,8 
Spanien 388 90,9 2 251 652,7 1 968 449,0 237 166,5 46 37,3 
Frenkrike 3 932 346,6 19 338 1 8 21,5 17018 1 359,2 2 053 344,3 267 118,1 
Irlend 247 46,8 262 70,4 246 50,7 13 13,9 3 5,7 
Italien 1 15 0 595,2 7826 3 716,6 6 048 2 034,8 1 440 1 19 6,3 338 485,5 
Nederlönderne 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 
Förenede Kungeriket 142 50,0 405 206,5 341 128,1 46 28,2 18 50,2 

Totalt 6 776 1 693A 35 178 9 364,2 29 020 5 320,0 5 084 2 724,7 1074 1 319,5 
% 83 57 14 29 3 14 
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ANPASSNING AV KREDITRISKHANTERINGEN TILL LANTAGARUTVECKLING OCH ÀNDRADE GARANTIFORMER 

Sedan ett onta! ór tilibako har de stotligo myndighetern a i Europa 
inlâtit sig ρά betydande frigörelseprocesser, som skilt sig frön land  
till land i omfattning och sätt pò vilket de genomförts. Följden har 
blivit att de reglon ala och lokala myndigheterna har fâtt ökat an-
svar, särskilt ρά det finansiella planet, och att den ekonomiska 
verksamheten som tidigare legat i hönderna ρά eller styr ts αν de 
statliga myndigheterna, nu helt eller delvis övergatt tili den privata  
sektorn. 

Denna utveckling har fâtt betydande âterverkningar pò EIB genom 
den växande andel projekt som kommer frân den privata sektorn 
och omfattor garantier som ställts αν banker eller bolag. 

Under perioden 1985-1994 svarade utiâningen till medlemsstater, 
offentliga institutioner, regioner, eller de garantier som ställdes αν  
dessa, för en snabb minskning αν sin andel αν den totale verksam
heten i medlemsstaterna, ända fram tili början αν 1990-talet, för 
att sedan stabiliseras ρά en nivâ ρά nàgot mer ön 40% αν αν heia 
verksamheten jömfört med mer ön 80% ett tiotal âr tidigare. 
Denna tilibakagâng beror ρά de olika privatiseringsprocesserna. 
De ör ocksâ följden αν staternas växande âterhâlisamhet med att 
stalla garantier tili o lika projekt. Detta göller särskilt sädan verk -
samhet som lyder under sektorer som till exempel energiförsörj-
ning, telekommunikationer, vattenförsörjning och rening αν αν-  
loppsvatten osv., särskilt i Förenade kungariket, Tyskland, 
Nederländerna och Fronkrike. Men i Greklond, Irland och Dan
mark likso m i mindre utsträckning i Spanien, Portugal, Italien och 
Belgien fortsötter den "offentliga sektorn" att vara den ledande 
partnern som garant för lânen frân EIB, och ofta som mottagore αν  
lân frân EIB. 

ütvecklingen är den motsatta för utiâningen till eller lânegaran- 
tierna αν banker och kreditinstitut, som nu är αν samma stor leks-
ordning som utiâningen till staterna, och som under âttiotolet inte 
uppgick till mer ön 5 till 10%. Denna utveckling âterspeglar den  
allmänt växande roll som banker och institut som ger lângsiktigo  
krediter spelar, särskilt i Tyskland och Fronkrike, som förmedlare 
αν globala lân och ett stört antal individuella lân (särskilt inom in-  
dustrin och tjänstesektorn) eller som garanter, där de ersätter sta -
ten i denna viktiga Funkt ion. Andelen lân som goranteros αν bo
lag, huvusakligen privata, eller som âtnjuter αηηαη säkerhet, har 
ocksâ ökat, särskilt i Nederländerna och Förenade kungariket, tili 
nâgot mer än 16% αν den totala utiâningen. Ρά grund αν EIB:s utö-
kade verksamhet har de ârliga beloppen i frâga ökat frân mindre 
än 500 miljoner tili närmare 3 miljarder. 

Somma utveckling kan utläsas, om ön i mindre grad, genom en  
Studie αν EIB:s totala utestâende lânefordringar, som i slutet αν  
1994 uppgick till mer än 106 miljarder. De statligt garanterade 
lânen, eller som goronterots αν offentliga institutio ner, utgör när
mare 49% αν den totala utiâningen (90% under 1986) och de 
som goronterots αν banker eller bolag, 38% respektive 13% mot 

4% och 6% under 1986 (jmfr. 1994 ârs bokslut, sommanställning 
αν lân och garantier, sidan 89). 

Det stâr klart att det svâra ekonomiska läget och en ollt hârdore  
konkurrens försvogor mânga bankers och bolags finansiella ställ-
ning. Ökningen αν de lânebelopp som goranteros αν banker, bo
lag eller andrò säkerheter i portföljen sammantaget gär att det är 
nödvändigore an nâgonsin att göro en ingâende analys αν risker 
och föreslogno garantier för att minimera riskerna för utebliven be-
talning, eller âtminstone svârigheter med att âterbetala lânen. 

EIB har i likhet med övrigo finansinstitut tvingats reflektera över 
mäjligheterna tili att skydda sig mot de risker som särskilt är för-
bundno med en koncentration αν fordringar hos en viss initiativta-
gore eller inom en viss sektor, liksom de olika stero risker som är 
förenade med finansiering αν projekt. Det är tili exempel därför 
som den sedan den 1 januari 1994 har tillämpat gemenskapsdi-
rektivet 92/121/EEG om övervokning och kontroll αν stero risker i 
syfte Ot t undvika att en överdriven riskkoncentration ρά en endo 
kund eller grupp αν kunder som är knutna tili vorondro medför för-
luster som kan skada ett kred itinstituts soliditet. I omsorgen om att 
fâ till stând en försiktig bantering har en fond bildats för allmänna 
bankrisker. I slutet αν 1994 tillfördes denna fond 350 miljoner ecu  
som i juni 1995 kommer att uppgâ till 400 mljoner till följd αν de 
nya mediemsstaternas anslutning. 

Sommo omsorg har lett till att banken inom en avdelning för "lân- 
givning och förvoltning αν lân" förstörkt och grupperat om perso
nal, som ρά ett oberoende sätt skall följa riskerna i kreditgivningen 
under heia beslutsprocessen och helo tiden som lânen löper. 
Denna avdelning söker ocksâ att böttre lära könno och utvärdera 
bonkriskerno ρά de mânga omrâden där EIB ve rkar. 

Fördelning αν slutno lânecvtol  
efter den garanti med vilken de är försedda 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 
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Presentation αν finansieringarna land for land 

De finansieringar som présenteras nedan omfattar individuelle lân (förteckning sida 99) och 
krediter ur pàgâende ramlàn (se tabeller H, I, sidorna 116 och följande) som beviljats under  
verksamhetsâret. Deras fördelning per land, sektor och mài óterfinns i tabellerna 2 och 3  
(sidorna 23 och 25). 

Tre fjärdedelar αν det individuelle lânebe- 
loppet i Belgien gick tili investeringor ρά  
energiomrâdet (142 miljoner) och i miljö-
projekt(221 miljoner) 

Banken finansierade byggandet αν tvâ ηα-  
turgaseldade kombikraftverk med hög 
verkningsgrad i Drogenbos nära Bryssel 
och i Seroing nära Liège. 

Den stödde ocksâ tvâ större miljöprojekt: 
en integrerad central för bearbetning αν in-
dustriavfall och giftigt ovfall i Antwerpen 
och den försto fosen i det regionale flem-
löndske progremmet för vettenförsörjning 
som omfattar ett ledningsnöt för uppsam-
ling och behondling αν evloppsvatten, vil-
ket kommer ett reducero mängden förore-
ningor som släpps ut i Nordsjön (152  
miljoner, vorov 38 miljoner eniigt 
Edinburgh-ordningen). Eniigt detto lênesys-  
tem her likeledes ett Ιάη beviljats för ett i 

Antwerpens hamn by gge en ny nordtermi-
nel för conteinrer. 

Inom industrin uppgick utiâningen till 167  
miljoner. Ett individuellt lân ρά 51 miljoner 
gick tili en billockeringsverkstod i Gent som  
onvönder en ny miljövönlig teknik. Dess-
utom her omkring 176 smâ och medelstoro 
Projekt inom industrin och tjönstesektorn 
beviljats krediter ρά 116 miljoner ur olik o 
pâgâende globola lân. 

Finonsieringen i de regionale utvecklings-
omrâdene uppgick tili 179 miljoner och 
omfottode bl.o. 6 miljoner tili Hoinout, 
klossetsom mài 1-omrâde. 

BELGIEN 

Slutna laneavtal: 
615,3 miljoner 
1993; 371,0 miljoner 
Individuella lón: 388,2 miljoner 
Globola Ιάη: 227,1 miljoner 
Krediter ur globab Ιάη: 116,1 miljoner 

Lânen till infrastrukturer inom kommuniko-
tion (724 miljoner) representerer nörmore 
90% αν finansieringarna i Danmark. 

Fullföljendet αν byggandet αν den feste 
förbindelsen över Store Bölt, olike motor-
vögsströckor αν europevögerne E20 och 
E45, samt elektrifieringen αν nye ströckor 
αν jörnvögsnötet och inköp αν lok och vog-
nar beviljodes finansieringar ρά 674 miljo
ner (varav 235 miljoner eniigt Edinburgh
ordningen). 

EIB her dessutom stöt t moderniseringen αν  
telekommuniketionsnötet ρά Sjölland och 
Bornholm och finonsierot uppsomlingen 

och behandlingen αν evloppsvatten i 
Grindsted. 

Ρά energiomrâdet (43 miljoner, varav 12  
miljoner eniigt Edinburghordningen) ovsâg  
lânen nye foser i byggandet αν lednings-
nötet för öv erföring och distribution αν ηα-  
turgas samt den danske delen αν projektet 
med ett kopple semmen kreftledningsnötet 
med Norge via Skegerrek. 

Slutligen her omkring 286 smâ och medel
storo industriföretog och företog inom tjöns
tesektorn tilldelots krediter ρά 43 miljoner 
ur globale lân. 

DANMARK 

Slutna läneovtol: 
849,7 miljoner 
1993: 875,5 miljoner 
Individuella lân; 776,2 miljoner 
Globola lân: 73,5 miljoner 
Krediter u r globab Ιάη: 43,3 miljoner 
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TYSKLAND 
Slutna laneavtal: 
2 407,9 miljoner 

Ì993: 2 096,6 mitjoner 
Individuella Ιάη: 1 608 miljon er 

Globolo Ιάη: 799,9 miljoner 
Krediter ur gioboia Ιάη: 693,2 miljoner 

Finansieringsinsatser 
i Tysklands östra Länder:  

3 850 miljoner sedan 1990 

2000 

1 500 
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Industri, tjänster 

Krediter ur giobolo Ιάη 

Finonsieringarno i Tysklond fördeiodes 
meiion oilko infrastrukturer, bl.a. ρά kom-
munikotionsomrädet (708 miljoner) och 
inom industrin och tjänstesektorn (870 mil
joner). De cvser i ollt större utsträckning in-
vesteringor i östra Tyskland, som är berätti-
gode tili stöd ur strukturfonderno (mal 1 ): 1  
547 miljoner, dvs. tvö tredjedelar αν EIB:s 
totala verksamhet i detta land. 

EIB:s totale finansiering i Tysklands östra 
Länder sedan 1990 uppgâr till 3 850 mil
joner. Liksom föregöende òr gick under  
1994 en stor del αν de individuelle lönen 
(1 220 miljoner), liksom krediterno ur 
globale Ιάη (327 miljoner) tili enlögg-
ninger som vor nödvöndigo för den ekono-
miske utvecklingen och för förböttringen αν  
miljön. 

EIB he r söledes finensieret utökningen αν  
det fiberoptiske telekommunikationsnätet 
(521 miljoner). 

Inom energisektorn (215 miljoner, vorev 
krediter ρά 18 miljoner ur globale Ιάη) be-
viljedes Ιάη till neturgesförsörjningen, det 
forsette erbetet med ett öndre det befint-
lige gesledningsnötet i stöderne och byg-
gendet i Leuna αν en kombinered vörme 
och kroftenlöggning, som drivs med netur-
ges, och som ersötter de koleldode enlögg-
ninger som inte löngre uppfyller miljökre-
ven. 

Den tyske delen αν en högspönningskebel 
ρά betten αν Ostersjön, som möjliggör ett 
utbyte αν elkreft med Sverige, kommer 
dessutom ett öke sökerheten i försörj-
ningen αν elkraft i norre Tyskland (25 mil
joner). 

Ρά miljôskyddsomràdet her onläggningar 
för uppsomling och behendling αν αν- 
loppsvetten finensierets i Bitterfeld, Wol
fen, Wittenberg, Thüringen och Sechsen-
Anhalt (III miljoner). Dörutöver her 39  
krediter ur globale Ιάη ρά totalt 66 miljoner 
beviljots för avloppsanlöggningor och on
läggningar för Ott minske föroreninger och 
andre miljöproblem. 

Fiere företeg inom industrin och tjänstesek
torn her beviljots individuelle Ιάη (392 mil
joner) tili kapitelinvesteringer i popperstill-
verkning i Brandenburg, àterenvôndning  
αν returpopper i Sachsen, en förpecknings-
fabrik i Sechsen-Anhalt, samt tili leger och 
logistikcentre. 

Omkring 143 investeringer ov smà och 
medelstore företeg inom industrin, tjänste
sektorn och turism her tilldelots krediter ur 
globale Ιάη ρά 243 miljoner. 

I endra delor αν landet her EIB fi nensierat 
en fortsatt utbyggned αν flygplatsernas in
frastrukturer i Frankfurt och München (103  
miljoner). 

Banken her stött investeringer för ett för-
böttre livskvalitén i stöderne genom ett i 
Düsseldorf bygge en tunnel längs utmed 
Rhen för att underlötto trefiken. Den her 
ocksö stött projekt tili skydd för miljön ge
nom Ott finonsiere en evloppsonlöggning i 
Wuppertal, en sopstetion i Bielefeld, en  
förbrönningsenlöggning för giftigt evfell 
norr om München, onläggningar för ett be
handle utslöppen frön ett peppersbruk i 
Stockstadt (i Bayern), modernisering αν ett 
reffinederi i Gelsenkirchen (totalt 163 mil
joner). 

117 smö onläggningar för rening αν αν- 
loppsvetten her dessutom tilldelots 240 mil
joner ur pögöende globale Ιάη. 

Inom produktionssektorn slutligen, her indi
viduelle Ιάη (75 miljoner) beviljots tili en  
enlöggning för tillverkning αν motorblock 
och tili en döckfebrik, meden 229 smö och 
Store projekt beviljedes krediter ur globale 
Ιάη (109 miljoner). 
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Heia Grekiond berättigor tili stöd frön ge-
menskcpens strukturfonder eniigt mal 1,  
och frön Sammanhàllningsfcnden. Nie αν  
de finansierade projekten (som svarar for  
436 miljoner) hör âtnjutit bidrog frân ge- 
menskopen. 

De individueilo lônen ovser en förstörkning 
αν de grundläggande infrastrukturerna, och 
Ι första hand en förbättring αν kommunika-
tionernas infrastruktur (478 miljoner, varov  
82 mlijoner eniigt Edinburgh-ordningen). 

Inom tronsportsektorn (197 miljoner) gick 
investeringorno till modernisering αν stam-
bonon mellon Aten och Idomeni och till ut-
byggnod αν fiero motorvägssträckor; Aten-
Korint, Aten-Katerini och Koterini-Klidi 
(leden Patras-Aten-Tessaloniki); sistnämndc  
sträcka antogs som ett prioriterot projekt 
vid Europeisko ràdets mote i Essen. 

EIB har dessutom inom romen for de transe-
uropeiska näten stött moderniseringen αν  
telekommunikotionsnäten i Aten, Larissa  
och pô Rhodos, samt instollotionen αν mo- 
biltelefonsystem (237 miljoner). 

Den har fortsatt ott finonsiera ledningsndt 
for uppsamiing och behondling αν αν-

loppsvotten i fiera städer - Herakiion, La
rissa, Corfu, Chios - men dess insatser 
inom denna sektor har främst skett genom 
ett pôgâende globale lân. Mer än 3 000  
mycket smâ projekt som omfottor vögun- 
derhâll, avioppsnät och blondade infro-
strukturprojekt tilldelades pâ sa sätt krediter  
ρά 126 miljoner. 

For Ott förstärka energlFörsörjningen bevilja-
des Ιάη (30 miljoner) tili ett projekt i nörhe-
ten αν Aten för ott bygga om tvô gasturbi
ner tili kombidrift och bygga ett litet 
vottenkroftverk i Epirus. EIB har dessutom 
ur ett globalt Ιάη finansierat utbyggnaden 
αν ett kraftledningsnät och nät för distribu 
tion αν elkraft (19 krediter pô totalt 10 mil
joner). 

1 8 smö och medelstora företag inom indu-
strin och tjänstesektorn har slutligen ötnjutit 
krediter ur pâgâende globale Ιάη ρά totalt 
18 miljoner. 

Ett bidrag ur EES finansieringsmekanismen 
(se sidan 18) skall bidra tili inrättandet av 
ett utbildningscenter för sma och medel
stora företag. 

GREKLAND 

Slutna läneavtal; 
534,7 miljoner 
1993:511,1 miljoner 
Individuella Ιάη: 478,2 miljoner 
Globale Ιάη: 56,5 miljoner 
Krediter urgiobalo Ιάη: 153,9 miijoner 

De läneavtal som slutits i Spanien ätergick 
efter ett är αν mycket kraftig tillvöxt tili en  
nivä nöra den som uppnäddes under  
1992. Finansieringorna i form αν individu
elle Ιάη och krediter ur globale län (2 749  
miljoner) gick liksom tidigore tili investe-
ringer i de regioner som vor beröttigode tili 
stöd ur Strukturfonderna (2 659 miljoner). 
Utläningen tili mài l-omrädeno, som berät
tigor tili bidrag frän gemenskapen, sörskilt 
ur Sammmanhällningsfonden, uppgick tili 
1 491 miljoner, och tili omräden som tillhör 
mal 2 eller 5b tili 1 168 miljoner (tolv pro
jekt pä totalt 1 457 miljoner i län har tillde-
lats sädana bidrag). 

Bidragen tili grundinfrastrukturer tillhör 
med sino 2 279 miljoner de större insatser 
som bonken gjort, vorov 803 miljoner för-
delots eniigt Edinburgh-ordningen. 

Länen tili kommunikationssektorn uppgick 
tili 1 659 miljoner, vorov 842 miljoner gick 
tili förböttringor αν vöger i helo landet, sör
skilt ρά ströckon Lissabon-Vallodolid, som  
ingär i de prioriterode projekt som foststöll-
des i Essen, liksom pä Bolearerno, i Anda
lusien och tili motortrofikleder i Boskien och 
Katalonien. Banken beviljode ett motsvo-
ronde belopp (804 miljoner) tili förstörk
ning αν förorternos jörnvögslinjer och tun-

SPANIEN 

Slutna läneavtal: 
3 Ol 1,5 miljoner 
1993: 4 005,1 miljoner 
Individuella Ιάη: 2 657,4 miljoner 
Globala Ιάη: 354,1 miljoner 
Krediler ur globala Ιάη: 91,7 miljoner 
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SPANIEN (forts) 

Lokalisering αν  
finonsieringor i 

Spanien: 13 981 mlljoner 
(199a 1994) 

Omrôden 

@ Mài ] 

gl Mài 2 och 5b 1  
gl Icke regionolo 

nelbanenätet i fyra sfora städer: M adrid, 
Barcelona, Valencia och Bilbao. I Barce
lona och Valencia bidrog lân till att för-
stärka hamnarnas infrastrukturer. 

Det fortsatta programmet med att ta i drift  
satelliter för telekommunikation och televi 
sion tilldelades nya bidrog. 

I Extremadura, Katalonien, ρά Konorieö-
arno och i Valenciaregionen stödde ban-
ken fiero projekt för vattenförsörjning och 
behondling αν avioppsvatten. I Galicien fi-
nansierades ocksâ skogsprojekt och pro
jekt röron de londsbygdens infrastrukture r. 
Desso bidrag uppgick tili totalt 273 mlljo
ner. 

Tvâ αν desso projekt ätnjöt räntesubventio-
ner ur EES finonsieringsmekonism, under  
det Ott ett anta/ universitet erhält bidrog en-
ligf sommo mekonism. 

Inom energisektorn fortsatte EIB att finon-
siero kroftledningsnät och nät för distribu 
tion αν elkroft i tolriko regioner i landet 
(341 miljoner). 

Slutligen tilldelades tvâ betydelsefullo indu-
striprojekt individuello Ιάη. Det eno gick tili 
en ny fobrik nöro Valencia för tillverkning 
αν brönslesnalore och miljövönligore bil-
motorer, och det ondra tili kondenskroft-
verk vid tre oljeraffinoderier (379 miljo
ner). 

392 sma och medelstoro fö retag hör dess-
utom tilldelats krediter ur globale Ιάη, savöl 
inom industrin som infrostuktursektorerno. 

Mango αν de projekt som finonsierodes 
under 1994 bidrog tili att skyddo miljön. 
Förutom investeringarna för vattenförsörj
ning kan nömnas de oliko projekt röronde 
kollektivtrofiken som bidrog tili en böttre 
livskvolité, samt skogsplonteringsprojekt 
och projekt för modernisering αν roffinode-
rier. Bidrogen tili sadona investeringor 
uppgick tili totalt 1 242 miljoner. 

FRANKRIKE 

Slutna lâneavtal:  
2 477,4 miljoner 

1993: 2 205,5 miljoner 
Individuella Ιάη: 1 428,1 mlljoner 

Globale Ιάη: 1 049,3 mlljoner 
Kredller ur globale Ιάη: 770,2 miljoner 

Utlaningen tili infrastrukturer i Fronkrike 
uppgick tili 1 428 miljoner, αν vilko 73%  
gick tili projekt för utveckling αν stödomrä-
den. De ovsôg huvudsokligen investeringor 
inom tronsportsektorn (1 289 miljoner). 
Störsto delen αν utlaningen utgjordes αν in
dividuelle Ιάη till projekt som bidror till vik-
tigo förbindelser, som ör αν intresse för ge-
menskopen, och tili regionale förbindelser 
(1 012 miljoner). 

EIB bid rog ρά sô vis till att finonsiero det 
fortsatta orbetet med tunneln under Engel-
sko konolen, höghastighetstögetTGV-Nord 
och oliko ströckor αν de europeisko motor-
vögerna. Blond desso ör vissa belögno i 
landets vöstra del medon a ndre betjönor 

det alpino omrâdet. Fördigstöllandet αν  
ströckan Pont d'A iton-Modonne ρά vög A  
43 tor bort den feiende lönken och fullbor-
dor motovögsleden Fronkrike-Itolien via 
Fréjustunneln. Inom flyget beviljodes likole-
des medel tili att förnya en del αν flygplans-
flottan för inrikesflyget och förböttro flyg-
plotsernas infrastrukturer ρά He de Ια  
Réunion. 

Andro infrostrukturprojekt ovsàg oft för
böttro stodsmiljön och livskvolitèn i Poris 
med omnejd med en ströcko αν motorvö-
gen AI4 under jord, och i Lyon med om
nejd genom en red projekt för att förböttro 
trofikflödet och porkeringsmöjligheterno 
(totolt 156 miljoner). 
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Medel ur de globale lânen for 416 miljo- 
ner gick slutligen till omkring 565 smâ in- 
frostrukturprojekt, som i de flesto fall ge- 
nomfördes αν de lokale myndigheterne. Αν  
desse gick 278 miljoner till förböttringer  
inom trensportsektorn och 138 miljoner till 
vettenförsörjning och hentering 
loppsvetten. 

och fyre enläggninger for tillverkning ev FRANKRIKE (for ts) 
kemiske produkter. 

αν αν-

Inom industrin och tjänstesektorn (770 miljo 
ner) beviljedes individuelle Ιάη (416 miljo 
ner) till projekt inom bilindustrin - en febrik  
for tillverkning ev motorer som betjöner tvâ 
företeg i Pes-de Celais, en ny leckeringsen-
het i Parisregionen - inom flygindustrin - ut-
veckling ev en ny generation setellitupp-
skjutningsreketer - och inom den kemiske 
industrin och jörn- och stâlindustrin. 

En stor del αν lânemedien gick till investe- 
ringer till skydd for miljön. Det är särskilt 
fallet med de nye leckeringsverkstäderne, 
moderniseringen αν ett stalverk i Lorraine 

Mer än 3 940 smâ och medelstore projekt 
her dessutom tilldelets krediter ur g lobale 
Ιάη pò omkring 354 miljoner, vorev hälften 
gâtt till tjänstesektorn. 

Finansieringarne αν projekt som stöder re
gional utveckling uppgick tili 1 572 miljo
ner, dvs. 72% αν det totale beloppet. Mer-
perten αν investeringerne gick tili sadene 
omraden som tillhör mal 2 och 5b. Investe-
ringer ρά totalt 12 miljoner, som huvudsek-
ligen vor evsedde för infrastrukturer, gi ck 
tili utomeuropeiske département, klessede 
som mal 1-omrâden. 

Atskillige lân beviljedes eniigt Edinburgh
ordningen (250 miljoner). De omfottede 
tronsportnät och miljöprojekt som huvud-
sekligen finonsierots genom globale Ιάη. 

Transportfinansiering i 
Frankrike: 

5 098 miljoner (1990-1994) 

^ Järnvögof 

^ Vagar och motorvogar 

I Lufttranspòrter  

Stadstrofik 

I Irland, som i sin helhet är berättigat tili 
stöd frân strukturfonderne i eniighet med 
mal 1 i Semmenhällningsfonden gick med-
len frân EIB fortsatt i stor utsträckning tili ett 
förstärke de grundläggande infrastruktu-
rerna (183 miljoner). Fem αν de finensie-
rede projekten beviljedes bidreg ur ge-
menskepens strukturfonder (lân ρά 74  
miljoner). 

Ett lân ρά 62 miljoner tilldeledes eniigt 
Edinburgh-ordningen tili förstärkning αν  
kreftledningsnäten och näten för distribu 
tion αν elkreft i fiere regioner i landet för 
ett förbättra tiligângen ρά energi. 

Inom trensportsektorn forsatte EIB sitt stöd 
tili upprustningen αν vögnätet, särskilt αν  
den andre fesen αν den led som gâr förbi 
Dublin. Den finensierede videre moderni

seringen αν järnvägsvagner oc h lok samt 
byggendet αν en terminal för omlestnings-
fertyg i Dun Leogheire. Denne terminal ut-
gör en betydelsefull del αν förbindelsen 
Irlend-Förenede kungeriket-Benelux, rök-
nad som en αν de prioriterede inom de 
trenseuropeiske nöten. Banken her öven 
bidregit tili utvecklingen αν netionell och 
internotionell telekommuniketion och tili 
förböttringer αν vettenförsörjningen och re-
ningen αν evloppsvetten. Desse olike inset-
ser uppgâr till totalt 121 miljoner. 

Den her slutligen beviljot ett lân för moder-
nisering och utökning αν fiere institut för 
högre teknisk utbildning, under det ett 247  
smâ och medelstore företeg tilldelets kredi
ter ur pâgâende globale lân för totalt 47  
miljoner. 

IRLAND 

Slulna lâneavtal: 
291,1 miljoner 
1993: 388,2 m///oner 
individuella lân: 190,3 miljoner 
Globolo Ion: 100,8 miljoner 
Krediter ur globolo Ιάη: 47,4 miljoner 
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FINANSIERINGAR I EUROPEISKA UNIONEN 1990 - 1994  
Regional fördelning αν finansieringorna och diagram som illustrerer fördelningen 

pò olikc sektorer i vorje land (tabell D, sidan 113) 

8000- 8000 

2000- 2000- 2000- 2000-

t Jll 
Förenode kungariket: 
10 ÓÓO miljoner 

Irlond: 
1 3Ó9 miljoner 

Nederlönderna; 
1 243 miljoner 1 Ó14 miijoner 

Donmork; 
3 519 miljoner 

Il-I •jaL 
Tysklond; 
8 07Ó miijoner 

ül Transporter 

I Telekommunikütioner 

Η Miljö och övrig infrastruktur 

S Energj 

H industri, jordbruk, tjänster 

8000 8000- 8000-

Portugoi: 
5 532 miljoner 

Jlil 
Sponien; 
13 981 miljoner 

J 
Fronkrike: 
9 221 miljoner 

jjj 
Italien: 
17 482 miljoner 

2000-

Grekiond: 
1 834 miljoner 

Luxemburg 
83 miljoner 
Telekommunikofioner: 60  
Industri 

Österrike 
147 miljoner 
Tronsport: 73 miijoner 
Tetekommunikotioner: 74 miljoner 

Finland: 
Transport: 60 miljoner 

Sverige 
Energi: 15 miljoner 
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I Italien svorade insotser till stöd for investe-
ringor i infrastrukturer (2 034 miljoner) for 
69% ov den totolo finonsieringen, dvs. 2 
966 miljoner i individuello Ion och krediter  
ur globolo Ion. 

Inom energisektorn omfottode finonsiering-
orno (1 1 52 miljoner) ett brett fält ov inves-
teringor: byggonde ov ett kombikroftverk , 
ombyggnod eller ändring ov kroftverk for 
Ott minsko deros utsläpp ov föroreningor i 
otmosfären, utvinning ov noturgosfyndig-
heter, vorov en fynd ighet nyligen exploote-
rots i Morche, ledningsnät for tronsport 
och distribution ov gos genom fiero regio 
ner och särskilt, slutföronde ov orbeteno  
med Ott fördubblo den gosledning som  
leder gos fron södro Algeriet (se ôrsredo-  
visning 1993, sidon 52) somt fjärrvärme- 
nät. 

Inom infrostrukturer för kommunikotion gick 
en betydonde del ov Ionen tili ott förböttro 
telekommunikotionerno (628 miljoner), so-
väl tili utbyggnod ov interurbonnätet som  
till en utökning ov kopplingskopociteten 
och utbyggnod ov sotellitförbindelserno. 

Utiàningen till tronsportsektorn (135 miljo
ner) gick tili flygplotsen Molpenso i Mi-
lono, som är ett prioriterot projekt ontoget 
ov Europeisko rodet i Essen, och tili outo-
motisering ov vägtullsystemet ρά delor ov 
motorvägsnätet. 

EIB finonsierode likoledes onläggningor 
för dricksvottenförsörjning, system för upp-
somling och behondling ov ovioppsvotten 
eller ovfoll somt oliko onläggningor tili 
skydd mot miljöförstöring, erosion eller 
översvömningor (totolt 104 miljoner). 

Slutligen beviljode EIB Ion (16 miljoner) tili ITALIEN 
plonering ov stodsbebyggelse i Bologno, 
Ferroro, Moceroto och Belluno, och tili res-
tourering ov historisko byggnoder ρά Sici  
lien och i Monreole och Milozzo. 

Finonsieringorno som beviljodes tili inves-
teringor i smo och medelstoro företog ut-
gjorde mer ön 70% ov insotserno inom in-
dustrin och tjänstesektorn (932 miljoner). 
De gick tili 1 173 smâ och medelstoro före
tog som erhöll krediter pò 663 miljoner ur 
de globolo Ionen. De individuello Ionen 
(269 miljoner) gick dels till medelstoro pro
jekt inom bronscherno för elektrisko hus-
hôllsopporoter, livsmedel, popper, glos 
och biior, dels till betydonde investeringor i 
miljövord, driftsökerhet och förböttrod 
verkningsgrod vid tvo roffinoderier och en  
cementonlöggning. 

I Itolien uppgick finonsieringorno ov inves
teringor tili regional utveckling ti li 2 159  
miljoner, dvs. 73% ov det totolo beloppet. I 
de regioner som ör beröttigode tili bidrog 
eniigt mal 1 ur gemenskopens strukturfon-
der, uppgick finonsieringorno tili 672 mil
joner, vorov 535 miljoner utgjordes ov in
dividuello Ιάη. I de regioner som ör 
bidrogsberöttigode enIigt mal 2 och 5b 
uppgick de tili 1 016 miljoner. 

I mango αν de finonsierode projekten vor 
investeringorno helt eller delvis ovseddo ott 
skydda miljön. Finonsieringorno med detto  
syfte uppgick tili 764 miljoner. 

Slutna lâneavtal; 
3 099,5 miljoner 
1993.· 3 362 miljoner 
Individuella Ιάη: 2 261,3 miljoner 
Globale Ιάη: 838,2 miljoner 
Krediter ur globolo Ion: 704,6 miijoner 

Finonsiering ov gosledningar 
i Italien: 

1 875 miljoner (1990-1994) 

90 91 92 93 

ÌÌÌÌÌ Transporter 

M Distribution 

Ett ovtol om ett glo bolt Ιάη slöts under ôret  
med Société Notionole de Crédit et 
d'Investissement, som ör den institution i 
hertigdömet som onsvoror för utbetol-

ningen ov röntesubventioner tili förmön för 
smo och medelstoro företog som bidror tili 
Ott skopo sysselsöttning. 

LUXEMBURG 

Globolt Ιάη: 5 mihoner 
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NEDERLANDERNA 

Slutna lâneavtal:  
399,5 miljoner 

1993: 379,7 miljoner 
Individuella Ιάη: 283,3 miljoner 

Globolo Ιάη: 116,2 miljoner 
Krediter ur globala Ιάη: 49,1 miljoner 

I Nederländerna gick de individuella iânen  
huvudsakligen till tre miljövardande projekt 
(totalt 232 mlljoner). De avsâg att förbättra 
avioppsnätet 1 Staden Amsterdam ach att 
bygga tvâ stara förbränningsanläggningar 
for hushâlisavfall Ι Alkmaar Ι narra Holland 
och nära Nijmegen 1 Gelderland. 

Inom energisektorn finansierade EIB ocksâ  
värmekraftverket I Buggenum i Limburg (51  
mlljoner). 

Desso olika projekt hör beviljots Ιάη pò to-
tolt 117 mlljoner enilgt Edlnburgh-ord-
nlngen. 

Omkring 17 smö och medelstoro företog 
Inom Industrin och tjänstesektorn erhöll kre
diter ur pâgâende globala Ιάη. 

PORTUGAL 

Slütna lâneovtol:  
1 109,7 mlljoner 

1993: Ì 488,8 miljoner  
Individuella Ιάη: 1 084,2 miljoner 

Globala Ιάη: 25,5 miljoner 
Kredller ur globala Ιάη: 42,9 miljoner 

Finonsiering ov vogar och 
motorvägar I Portugal: 

1 058 miljoner (1990-1994) 

400 

300 

200 

liai: 

90 91 92 93 94 

Heia Portugal är berättigat tili stöd ur ge-
menskapens strukturfonder enilgt mal 1,  
och tili stöd ur Sommonhällnlngsfonden. 
Omkring hölften αν landets utveckllngspro-
jekt bevlljades bidrag frön gemenskapen. 

Bankens finansleringar var huvusakllgen 
Inriktade ρά att förstärka de grundlög-
gande Infrastrukturerna (1 088 mlljoner, 
vorov 97 mlljoner enilgt Edlnburgh-ord-
nlngen). 

Flnanslerlngorna gIck I första hand till  
transportsektorn (710 mlljoner). 

A eno sidan bidrog EIB tili en ytterllgore 
modernlsering αν vögnötet och byggondet 
αν motorvögsströckor vöster och norr om 
Lissabon och tili de vöst-östllga vögströckor 
som förblnder Setubol med Elves och 
Oporto med Villa Real, varav en del  
ströckor Ingâr de projekt som ontogs I Es
sen. I Funchol ρά ön Madeira skall flnan-
slerlngen bidra tili att förbättra sövöl ham-
nens Infrastruktur som motorvögen tili 
flygplotsen. 

Â andrò sIdan bevlljade banken nya Ιάη till  
en utökning αν Lissabons tunnelbonesystem 
för Ott mlnsko de problem som beror pò  
den Intensivo blltraflken och upprötto en  
förblndelse med det omröde dör 1998 ars  
utstöllnlng kommer oft förlöggos. Detta pro
jekt ätnjöt även bidrag och räntesubventio-
ner ur EES finansieringsmekanism. Dess-
utom hör ett romavtol slutits för den 
framtldo finansleringen αν en ny bro över 

Tajo, som skall llgga uppströms frön den 
befintllga bron. 

Omkring fyrtio sma projekt för att förbättra 
det sekundäre vögnötet finanslerades ur 
globale Ιάη (14 mlljoner). 

Finansleringen omfattade ocksâ energiför-
sörjningen med en ny utökning αν nötet för 
distribution αν elkraft och den första fasen I 
utlöggningen αν gasledningar I landets 
vöstra del (327 mlljoner). 

I den centrale Tagusreglonen och I östro Al
garve bevlljades Ιάη ρά 40 mlljoner till led-
nlngsnötet för dricksvottenförsörjning. Ett 
belopp ρά 12 mlljoner gIck dessutom tili de 
lokale myndlgheterne för ett flnenslere 41  
smà projekt för dricksvottenförsörjning och 
ovloppshonterlng. 

Inom industrin bevlljades tvâ Individuelle 
Ιάη (23 mlljoner) tili en blldelsfobrlk nöro 
SetCibel och tili modernlsering αν fabriker 
för tlllverkning αν livsmedel och rengö-
rlngsmedel. Slutllgen bevlljades 62 kredi
ter (16 mlljoner) ur globale Ιάη till smà och 
medelstoro företog. 
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EIB:s insatser i Förenade kungariket bestod 
till största delan αν Ιόη till infrastrukturer (2 
162 miljoner, varav 365 miljoner enligt 
Edinburgh-ordningen). 

Dessa projekt inrikt ades i första hand pa 
investeringar for att förbättra kommunika-
tionerno. 

Lônen till transportsektorn (649 miljoner) 
bidrog till det fortsotto byggondet αν tun-
neln under Engelsko konolen och till en bro 
mellan Skottlond och on Skye. De gick 
ocksâ till fiero viktigo riksvägor mellan 
Hampshire och Surrey liksom i West Mid
lands och i Kent, samt till en utbyggnod αν  
Terminal 1 ρά Heothrov/ flygplots och till 
ett spórbundet kollektivtrofiksystem i Shef
field. 

Till investeringar f or modernisering αν tele-
kommunikotionerna beviljodes Ian ρά 609 
miljoner. 

Ytterligore medel beviljodes, dels till pro
gram for bättre dricksvattenförsörjning och 
rening αν ovloppsvottnet, dels till oliko on-
läggningor och orbeten, sörskilt ovseddo 
Ott aterställo gruvomrâden i Northumber
land och Ott onläggo ett industriomrôde i  
Cardiff, som skoll inrymmo ett ovoncerat ut-
bildningscentrum. 

Inom energisektorn beviljodes Ιάη (682 mil
joner) for att byggo ut olje- och gosfälten i 
Irländsko sjön utonför Liverpool och for ott 
byggo gaseldade kroftstotioner i södra  
England och i Kent. 

Inom ind ustrin och tjänstesektorn täckte fi-
nonsieringorna (185 miljoner) ett ti dnings-
poppersbruk i Kent, som onvänder sig αν  
returpopper, en ovsvovlingsonläggning vid 
ett oljeroffinoderi i Clev eland och 142 pro
jekt som genomfördes αν smâ företog, och  
som finonsierodes ur pàgâende globola  Ιάη. 
Finonsieringorna αν projekt for regional ut-  
veckling (1 143 miljoner) är huvudsokligen  
lokoliserode till mài 2-omràden, som är be- 
röttigode till bidrog ur gemenskopens struk-
turfonder (496 miljoner). 13 miljoner gick 
dessutom till projektet som avser en broför- 
bindelse till on Skye som ligger i ett mài  
1-omràde. 

Fiero projekt, sàvâl inom industrin som ρά  
infrastrukturomràdet avser att skydda mil- 
jön eller förbättra livskvalitén i städerna. Fi-
nansieringen αν desso projekt uppgick tili 
totalt 439 miljoner. 

FORENADE KUNGARIKET 

Slutna lâneavtal:  
2 454,7 miljoner 
1993: I 929,1 miljoner 
Individuella Ιάη: 2 295,5 miljoner 
Globola Ιάη: 159,2 miljoner 
Krediter ur globah Ιάη: 51 miljoner 
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NYA MEDLEMSSTATER 

Slutna lâneavtal:  
165 miljoner 

Individuella lôn: 149,5 miljoner 
Globoio ion: 15,5 miljon er 

Utanför medlemsslaternas territorium finan-
sierades investeringar ρά totalt 426 miljo
ner. 

Lànen gällde α ano sidon Finland, Svenga 
och Osterrike, som 1994 fortfarande till-
hörde de lander som ansökte om medlems-
skap, och som fràn och med den 1 januari 
1995 blev mediemmar 1 Europeisko Unio 
nen. A andrò sidan finansierades med til-
Idmpning αν artikel 18.1 andrò stycket i 
bonkens stodgo projekt i Norge och Mo-
rocko, som är αν intresse for bade gemen- 
skopen och det berördo landet. 

I Osterrike (89,5 miljoner) bidrog ett indivi-
duellt Ιάη till ott förstärko och modernisera  
telefonnötet mellon Osterrike och sju on-
gränsonde lander, och ett försto globalt Ιάη  
beviljodes for ott finonsiero investeringar 
αν smâ och medelstoro företag. 

I Finland (60,2 miljoner) finonsierode EIB  
förbättringor αν tvâ sträckor αν motorvä-
gen El 8 i den nordisko triongeln, som för-
binder Stovonger (Norge) med Sankt Pe
tersburg (Rysslond) via Oslo, Stockholm 
och Helsingfors, och som tillhör ett αν de 

prioriterade TEN-projekten. Desso sträckor 
finns ρά den led som förbinder Abo, en αν  
landets viktigoste hamnar, med Helsing
fors. 

I Sverige (15,3 miljoner) finansierades ge-
nom Ιάη den svensko sträckon αν en kobel-
förbindelse ρά bottnen αν Ostersjön för ut-
byte αν elkroft med Tyskland. 

ANDRA INSATSER 

I Norge (99.6 miljoner) gov bonken Ιάη till  
fromstöllning och överföring αν elkraft: en  
kroftkobel ρά bottnen αν Skagerrok tili 
Danmark, förstärkning αν elnätet, byg-
gande αν dammar för att öko vattenmaga-
sinets kapacitet vid Svartisens vattenkraft-
verk i landets norra del. 

Slutligen beviljades ett Ιάη ρά 161,2 miljo
ner till den morockansko delen αν en gas-
ledning för att leda gas frön Algeriet tili det 
spanska ledningsnötet, och dörefter vidare 
inom gemenskopen (se den inromade orti-
keln sidan 52 i 1993 örs örsredovisning). 
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FINANSIERING UTANFOR EUROPEISKA UNIONEN 

Finansieringsverksamhefen utanför Europe-
iska Unionen, som uppgick till totali 2 246 
miljoner, utgjordes av 1 97 9 miljoner i làn  
frön EIB:s egna medal och 267 miljoner for 
finansiering med riskkapital frân gemen-
skapens aller medlemsstaternas budget-
medal. 

I länderna i Afrika, Västindien och Stilla  
bavet (AVS-länderna) och i utomeuropeiska  
Zander och territorier (ULT) uppgick finan-
sieringsverksamheten tili 462 miljoner 
(226 miljoner 1993), fördelat pà 223 mil
joner i län frân egna mede/ med räntesub-
ventioner och 239 miljoner i riskkapital 
frân Europeiska utvecklingsfondens (EUE) 
mede/. 

/ Medelhavsländerna beviljades totalt <507  
miljoner (681 miljoner 1993) varav 579 

miljoner frân egna mede/ och 28 miljoner i 
riskkapital. 

I länderna i Mellan- ach Osteuropa bevil-
jade EIS làn pà totalt 957 miljoner (882  
miljoner 1993). Slutligen beviljades làn pà  
totalt 220 miljoner i Asien och Latiname
rika. 

hluvuddelen av de aktuella investerings-
projekten omfattades av samfinansiering 
med bilaterale finansinstitut i medlemssta-
terna samt med kommissio nen, Världsban-
ken och and ra bistàndsorgan. Samarbetet 
med Europeiska banken för àteruppbygg- 
nad och utveckling intensifierades i syfte 
Ott samordna finansieringsverksamheten i 
de aktuella länderna i Me llan- och Osteu
ropa. 

90 91 92 93 94 

Verksomhetsäret 1994 kännetecknodes αν  
en mycket stark äterhämtning för EIB :s verk-
somfiet i AVS-länderna och ULT. Finonsie-
ringsavtal undertecknodes i 29 AVS-länder 
och tre ULT inom romen för fjörde Lomékon- 
ventionen (223 miljoner i Ion frön egno 
medel med röntesubventioner och 237,5  
miljoner i riskkopitol) och med oterstoende 
medel fron tredje konventionen (1,5 miljo
ner i riskkopitol). 

I de flesto ov lönderno finonsierodes Pro
jekten med riskkopitol ontingen uteslu-
tonde, vilket vor follet i nitton lönder (1 14  
miljoner), eller i kombinotion med Ion fron 
egno medel, vilket vor follet i elvo lönder 
(249 miljoner). I Mouritius och Papua Nyo 
Guineo finonsierodes projekt enbart med 
egno medel (18 miljoner). Ungeför 80 mil
joner beviljodes för regionolo projekt eller 
tili institutioner med verksomhet i ett stört 
ontol lönder. 

Nör det göller fördelningen pò sektorer, vor 
mer ön hölften ov finonsieringen ovsedd 

för industri, jordbruk, fiske och tjönster 
(250 miljoner), dör ett relotivt stört ontol 
projekt finonsierodes med individuelle lön 
pò totalt 91 miljoner. Globollönen, som  
uppgick tili totalt 159 miljoner och utnyttjo-
des i somorbete med notionello eller regio
nolo utvecklingsbonker, vor huvudsokligen 
ovseddo för finonsiering ov smo och med-
elstoro företog, vilko mottog sommonlogt 
156 krediter (48 miljoner). 

För Ott frömjo projekt som genomförs ov 
smö privotföretog inom den produktive sek-
torn slöt EIB ovtol med europeisko bistönds-
institutioner om tvö g lobolo Ion pö 35 mil
joner vordere vilko kon onvöndos i 
somtligo AVS-lönder. 

Betröffonde bosinfrostrukturprojekt motsvo -
rode stödet tili projekt ovseende produktion 
och överföring ov elektricitet somt gosled-
ningor (146 miljoner) 32 % ov den som- 
lode finonsieringen). Övrigo projekt rörde 
telekommunikotion, tronsport och effekti
vere vottenförsörjning. 

AVS-LANDER OCH ULT 

FÖRDUBBLING AV FINANSIERINGEN 
AV PROJEKT I 32 LÄNDER 
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Tabell 1 1 : Konventioner, finansprotokoll och beslut som gällde eller vor förhondlode den 4 apri! 1995 

(mlljoner ecu) 

Ur budgetmedel 

Làn Flnonsie- Icke àterbetal
Elß:s egna ringor med ningspliktigt 

Avtalets ort Löptid medel |') riskkapital P| stöd η Totalt 

AVS-länder - ULT 
AVS Fjörde Lomékonventionen 1990-1995 1200 825 9975 Γ) 12000 
ULT Râdets beslut 1990-1995 25 25 115 Π 165 

Syd-afrika under förhandling 300 300 

Medelhavslönderna (') 

Turkiet 4:e finansprotokollet som ännu inte trätt i kraft 225 50 600 (') 

Algeriet 4:e finansprotokollet 1992-1996 280 18 52 350 
Marocko " 220 25 193 438 
Tunisien " H 168 15 101 284 

Egypten " η 310 16 242 568 
Jordanien " 80 2 44 126 
Libanon särskllt äteruppbyggnodsstöd 50 50 
" 2:a finansprotokollet 34 34 
" 3:e finansprotokollet 53 1 19 73 
" 4:e finansprotokollet 1992-1996 45 2 22 69 
Syrien 3:e finansprotokollet 1987-1991 110 2 34 146 
" 4:e finansprotokollet 1992-1996 115 2 41 158 

Israel 4:e finansprotokollet 1992-1996 82 82 
Gaza och Västbanken (') Ródsbeslut 1994-1998 250 250 500 

Malta 4:e finansprotokollet 1994-1998 30 2 13 45 
Cypern 4:e finansprotokollet 1994-1998 50 2 22 74 

Horisontellfinansiering utanför Protokollen Ródsbeslut 1992-1996 1800 25 205 Π 2030 

Mellan- och östeuropa 
Ungern, Polen, Slovakien, Ródsbeslut 1994-1996 3000 3000 
Tjeckien, Bulgarien, Rumänien, 
Estland, Lettland, Lituaen, Albanien 
Slovenien Finansprotokoll 1993-1997 150 20 Π 170 

Asien och Latinamerika Ródsbeslut 1993-1996 750 750 

{') Lan med räntelättnader fron Europeisko utvecklingsfonderno för projekt i AVS-
länder och ULT samt Ιάη fran gemenskapsbudgeten tör projekt i vissa lönder i 
Medelhavsomradet. Räntelättnaderna finansieras via icke àterbetalningspliktigt  
stöd. 
(') Beviljol och förvoltat αν EIB. 
(') Beviljat och förvaltat αν Europeiska kommissionen. 
(') Inbegriper belopp avsatta tili räntelättnader för ΕΙΒ-Ιόη. 
Ρ) Totale (Libanon och Syrien) eller resterande belopp som finns avsatta genom tidi-

gare finansprotokoll eller liknande kan användas samtidigt. 
[*') Varav 325 miljoner för Ιάη med speciella villkor ur budgetmedel. 
Π Lânen ur egna medel ingar i den horisontella finansieringen utanför Protokollen. 
(®) Varav 100 miljoner utgör räntelättnader vid EIB-Iàn inom miljÖsektorn. 
(') Uteslutande för räntelättnader fÖr ΕΙΒ-Ιάπ till transportprojekt αν gemensamt 
intresse. 
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I AFRIKA omfattade finansieringsverk-
samheten 2 1 länder och uppgick till totalt 
406 miljoner (207 miljoner fràn egna 
medel och 199 miljoner 1 riskkapital). Trots 
inhemsko problem kunde fromsteg noteras  
pâ fiero omrâden. Demokrctiseringen Ι  
Sydofriko uppmuntror till somorbete mellon 
ländernc i omradet och underlättor deros 
utveckling. Detto är exempelvis follet  
när det göller utnyttjondet αν vottenkroftsre-
surserno i Moçombique. Ett regionolt 
somorbetsprojekt pâ telekommuniko-
tionsomrôdet mellon tre östofrikonsko län 
der - Etiopien, Djibouti och Eritreo - gov 
godo resultot, och det senore l ondet bevil-
jodes sitt försto Ion fron EIB. 

Även andrò foktorer hjölper till ott stödjo 
ökod ekonomisk oktivitet, sôsom införondet 
ov en ny ekonomisk politik i visso länder i 
kombinotion med strukturonpossningspro-
grom, devolveringen ov schweizerfroncen 
och uppgôngen i visso rovorupriser. 

Under 1994 beviljodes co 173 miljoner 
för projekt i södra Afrika, vorov 88 miljoner 
i riskkopitol. Huvuddelen ov desso medel 
vor ovseddo för projekt inom energisek-
torn: högspänningsledningor som som-
monkopplode vottenkroftverket Coboro 
Bosso vid Zombezifloden i Mocambique 
med kroftledningsnät i Zimbabwe och Syd-
ofriko, byggondet ov ett vottenkroftverk i 
Muelo, Lesotho, och en oljeledning för ott 
försörjo Indeni-roffinoderiet i Zambia fron 
homnen i Dor es Soloom, Tonzonio. 

Bonkens finonsieringsverksomhet stödde 
ocksâ förböttring ov dricksvotten-
försörjningen i Lo botse, Botswana, utbygg-
nod ov votten- och ovloppsonlöggningor 
samt elnötet i Windhoek, Namibia, somt ut-
vidgning ov telekommunikotionsnötet i 
Mauritius. 

Fiero projekt inom de n produ ktive sektorn 
beviljodes ocksô finonsiering inom oliko 
omrâden: livsmedel (ett slokthus i Bot-
swono, räkodlingor i Mocombique), en  
kopporgruvo i Zimbobwe och trödg ärds-
nöringen i Zombio. Avtol om globol o lân  
slöts m ed in stitutioner i fiero ov desso län
der somt i Madagaskar. 

I Västofrika beviljode s 70 miljoner, vorov 
33 miljoner i riskkopitol. Lân frân egno  
medel (36,5 miljoner) gick tili explootering 
ov en guldgruvo i Moli och tili renovering 
ov ett hotell i Guinea. Övrigo projekt finon-
sierodes med riskkopitol: utvidgning och 
modernisering ov oljekvornor i Guineo och 
Moli, utvinning ov oljo i Elfenbenskusten, 
en fobrik för förpockning ov onsjovis pâ ön 
Säo Vicente i Kap Verde och stöd ti li smâ  
och medelstoro företog i Benin gen om ett 
globolt lân. 

Kreditorrongemong utnyttjodes för ott fi-
nonsiero ett mejeri i Ghana och en under-
sökning ov ett gjuteri i Mauretanien. EIB bi-
drog ocksâ till uppröttondet ov en  
gorontifond för finonsiering ov privato in-
vesteringor i helo regionen. 

I Ostafrika (90 miljoner, vorov 75 miljoner i 
riskkopitol), beviljodes 25 miljoner tili ett 
större projekt pâ telekommunikotion-
somrâdet som gynnor tre ov de fottigoste  
lönderno i denno vörldsdel, nömligen Etio 
pien, Eritrea och Djibouti. Projektet kommer 
Ott bidro till Ott förböttro de lokolo och re-
gionolo förbindelserno oc h ge tilltröde tili 
det internotionello telekommunikotions-
systemet via sotellit. 

Ovrig fino nsiering rö rde byggondet ov e tt 
vottenkroftverk i Tanzania och upprust-
ningen ov en oljeledning i Kenya, samt 
romiân i Ke nyo och Seychellerna. 

I AFRIKA: 

STÖD TILL REGIONALA PROJEKT ... 

... STARK ATERHAMTNING FÜR UTLA-

HINGEN TILL INDUSTRIN ... 

... OCH TILL PRODUKTION OCH 

ÖVERFÖRING AV ENERGI 
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FIERA GIOBALA LÂN FOR 
FINANSIERING 

AV SMÂ ELLER MEDELSTORA 

INVESTERINGAR 

I VÄSTINDIEN (46 miljoner, varav 35,4 mil-  
joner i riskkapital) var stödet, förutom fi-  
nansieringen αν ett nytt regionalt flygbo- 
lag, inriktat pò en Fabrik med tiliverkning  
αν tillsatsmedel for bensin, en undersök-
ning cm förböttring αν vottenförsörjningen 
i Richmond, Trinidad och Tobago, förbätt-
ring αν kroftiedningsnäten i Belize och Do-
minikonsko republiken samt utbyggnad αν  
hamnoniäggningarna i Kingstown, Saint 
Vincent och Grenodinerno. Dessutom slots  
avtol globolo lân med institutioner i fiero  
länder, bl.a. Saint Lucio. 

I STILLA HAVET slots avtol om globolo Ιάη  
med institutioner i Papua Nyo Guinea och 
Västsomoo för ott finonsiero smä och 
medelstoro investeringor (5,5 miljoner). 

Slutligen beviljodes finonsiering i tre ULT 
(4,4 miljoner) för en genomförborhetsstu-
die röronde ett vindkroftverk i Turks och Coi-
cosöorna och, i form αν globolo Ιάη, för in
vesteringor inom industri, jordbruk och 
turism i Nyo Koledonien och Brittisko Jung-
fruöorna. 

Tabell 12: Finonsiering utonför Europeiska Unionen under 1994 

(miijoner ecu) 

Totalt 
Egno 

medel 
Risk

kapital Energi 
Transporter 

Telekommunikation 

Votten 
Jordbruks-
utveckling 

Individuella Ιάη 

Industri,  
Jordbruk, 

Tjönster 

Globale Ιάη 

AVS-ULT 401,6 222,5 239,7 146,2 47,8 17,1 9U 159,3 
Afrika 405,8 206,5 199,3 127,5 38,8 17,1 79,7 142,7 
Västindien 45,9 10,5 35,4 18,7 9,0 9,1 9,1 
Stillofiavsomrâdet 5,5 4,0 1,5 5,5 
ULT 4,4 1,5 2,9 2,4 2,0 

Medelhavsländerna 607,0 579,0 28,0 135,0 243,0 94,0 55,0 80,0 
Algeriet 80,0 80,0 80,0 
Morocko 140,0 120,0 20,0 80,0 40,0 20,0 
Tunisien 63,0 63,0 23,0 25,0 15,0 
Egypten 131,0 125,0 6,0 55,0 40,0 36,0 
Jordanien 49,0 47,0 2,0 25,0 12,0 12,0 
Libanon 115,0 115,0 115,0 
Cypern 29,0 29,0 17,0 12,0 

Mellan- och Osteuropa 957,0 957,0 157,0 697,0 45,0 58,0 
Ungern 140,0 140,0 100,0 40,0 
Polen 333,0 333,0 275,0 45,0 13,0 
Bulgarien 30,0 30,0 30,0 
Slovokien 35,0 35,0 35,0 
Tjeckien 255,0 255,0 100,0 155,0 
Rumänien 66,0 66,0 50,0 16,0 
Estland 42,0 42,0 7,0 35,0 
Lettland 5,0 5,0 5,0 
Litauen 10,0 10,0 10,0 
Slovenian 41,0 41,0 41,0 

Asien och Latinamerika 220,0 220,0 122,0 75,0 23,0 
Argentina 46,0 46,0 46,0 
Chile 75,0 75,0 75,0 
Pakistan 36,0 36,0 36,0 
Filippinerna 23,0 23,0 23,0 
Thailand 40,0 40,0 40,0 

Total! 2 245,6 1 978,5 267,1 560,2 1 062,8 156,1 169,2 297,3 
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UHâningen i länderna i södra Medelhavs-
omrâdet uppgick till 607 miljoner, varav 
28 miljoner togs frân budgetmedel. 

Huvuddelen αν lânen (397 miljoner) bevil-  
jodes inom romeo for pâgâende finonspro- 
tokoll, medon 210 miljoner anskoffodes i  
sombond med horisontellt somorbete uton- 
för Protokollen for regionale samarbetspro-
jekt och miljöskyddsprojekt. Stöd beviljo-
des i sju länder för projekt med inriktning 
pâ förböttring αν transportinfrastrukturen, 
särskilt óteruppbyggnadsarbeten i Liba
non, och telekommunikationssystem (243  
miljoner eller näro 40% αν det samlade be-
loppet), kraftledningar, bl.a. en ledning för 
utbyte med Spanien (135 miljoner), samt 
förbättrad försörjning när det gäller regio-
nens knappe vattentillgânger (94 miljo
ner). Finensieringen vor ocksa inriktad pâ  
projekt inom de produktive sektorerne 
(135 miljoner), huvudsakligen genom glo
bale lân för mestadels private samriskpro-
jekt med företag i Europeiske Unionen (se  
sidan 50). 

Morocko 
Utlaningen (totalt 140 miljoner) vor inrik
tad frömst ρά ett större proje kt för ett sam-
menkopple de marockenske och spanska 
elnöten genom undervattenskebler över 
Gibraltar sund. Detta projekt, som finansie-
redes utenför protokollet, innefetter ocksa 
förböttring αν det marockanske kreftnötet 
(80 miljoner). Medel beviljedes dessutom 
för Ott frö mja battre vattenförsörjning och 
öke tiligângen ρά dricksvetten i fiero store  
städer pâ Atlentkusten. Ett global t lân som  
utgörs αν riskkepitel (20 miljoner) ör avsett 

ett finonsiera ekonomiskt deltegende i före
tag inom den produktive sektorn, särskilt 
företag som ör knutne tili företag frân euro
peiske länder. Dessutom govs mer ön tjugo 
krediter (8,2 miljoner) ur pâgâende globalt 
lân, verev visse fördeledes b land ett stört 
entel mindre lendsbygdsprojekt. 

Algeriet 
Under synnerligen svâre förhällenden fort
satte EIB att fullfölje âtagendet i fjörde fi-
nensprotokollet genom ett finonsiera en ny 
ströcke αν den öst-vöstlige motorvögen 
frân Lekhdaria tili Bouira (80 miljoner). 

Tunisien 
Lân (63 miljoner) hjölpte tili att frömja ut-
vecklingen αν fiere store städer, bl .a. hu-
vudsteden: vögnötet i Tunis' förorter, 
evloppsreningsverk och evloppsenlögg-
ninger i sex kuststöder (25 miljoner utenför 
protokollet) och anlöggningor i industriom-
râden nöre Tunis och Sfex. Nösten 20 smâ  
projekt inom industri- och tjönstesektorerna 
finensieredes genom pâgâende globale 
lân (5 miljoner). 

Egypten 
Finensieringen (131 miljoner, verev 6 mil
joner i riskkepitel) envöndes för att för-
böttre elförsörjningen i Alexandrie samt för 
att höje produktionskapeciteten i ett nörlig-
gende stâlverk. Dessutom gjorde globale 
lân det möjligt ett stödje smâ och medel-
store investeringer inom industri- och tu-
rismsektorerne. 

Jordanien 
Totalt 49 miljoner, verev 2 miljoner i riskke
pitel, bidrog tili den pâgâende utvidg-

MEDELHAVSLANDERNA 

MAGHREB 

MACHREK 
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ATERUPPBYGGNAD AV 
INFRASTRUKTUREN I LIBANON 

ningen αν telekommunikctionsnäten, sär-
skilt de som skopor förbindelser med 
Västbonken och Libanon (25 miljoner uton-
för protokollet), förbättring αν vatten- och 
avloppsonläggnlngar 1 Staden Salt, väster 
om Amman, samt tili fin ansiering αν smâ  
och medelstoro företag genom globala Ιάη. 

Libanon 
EIB fortsatte sitt stöd tili ateruppbyggnads-
projekt genom ott bevilja Ιάη (115 miljo
ner) för ateruppbyggnad αν hamnanlägg-
ningarna i Beirut och upprustning, ut-
vidgning och modernisering αν huvudsta-
dens internationella flygplats (80 miljoner 
utanför protokollet). 

EUROPAPARTNERSKAP I MEDELHAVSOMRADET: EN PORSIA OVERSIKT 

Europeiska redet i Essen godkände den strategi som kommissio-
nen ontogit inom romen för den fromtido Medeihovspolitiken som  
förordor uppröttondet ov ett p ortnerskop melion Europa och Med-
eihovsomrödet. Detto portnerskop skoil grundos pö nörmore so m-
orbete, sörskiit pò det ekonomisko omrödet, melion Europei ska 
Unionen och icke-medlemsstoter runt Medelhovet som under  
mango or hör holt förbindelser med Un ionen. 

EIB, som hör bedrivit verksomhet i icke-medlemsstoter i Medelhovs-
omrödet sedon 1976, hör mycket viktig roll i den förnyade Medei
hovspolitiken som hör tillömpots sedon 1992 och vors tvö hörnste-
nor ör biloterolo finonsprotokoll som ingâs med de oliko 
portnerlönderno samt horisontellt ekonomiskt somorbete utanför 
Protokollen (se fobell 11, sidon 46). 

En ov de frömsto prioriteterno i denno politik ör utveckling ov den 
privata industri- och tillverkningssektorn i desso lönder, sörskiit genom 
stöd tili somriskföretog melion lokolo och europeiska företag. 

Denno strotegi, som bonor vög för tillskott ov utlöndskt kopito l, 
främjor öven den kunskops- och teknologiöverföring som ocksâ ör 
ov stor vikt för de berördo löndernos och företogens utveckling 
och modernisering. 

Mellon 1976 och slute t ov 1994 onslog EIB 30 % ov helo sin fi-
nonsieringsverksomhet med egno medel, dvs. nöro 900 miljoner, 
tili de produktivo sektorerno. Desso medel vor i huvudsok inriktode 
pò utveckling ov industri och turism. 

Verksomheten i fraga vor inri ktod pö större projekt (t.ex. finonsi e-
ringen i Egypten ov de försto fobrikerno för tillverkning ov döck för 
tungo fordon och, mer nyligen, ett stölverk i Alexondrio) somt stöd 
tili onlöggondet ov moderno industriomrôden i t.ex Schob, nöro 
Amman i Jordonien, och nöro Tunis och Sfox i Tunisien. Somtidigt 
hör bonken i nösfon olio Medelhovslönder skopot kredit arrang-
emang boserode pö bonke ns egno medel för lokolo offör s- och u t-

vecklingsbonker. Desso kreditorrongemong ör ovseddo ott finon-
siero sm ö och medelstor o företog och hör utnyttjots för Ot t stödjo 
tusenfols sm ö produktivo investeringsprojekt inom industri och tu
rism (frö mst i Jordonien, Isroel, Tunisien, Morocko och Egypten). 
Nyo krediter blev tillgöngligo 1994 för investeringor i Cypern, 
Egypten och Jordanien. 

Sedon 1987 hör EIB, i syfte ott frömjo utvecklingen inom den pri-
voto sektor n och för ott uppmuntro somriskprojekt melion lokolo 
och europeisko företogore, dessutom genomfört riskkopitolstöd 
som finonsierots med Europeisko unionen s budgetmedel. Som ett 
löngsiktigt finonsieringsinstrument (upp tili 25 ör) gör riskkopitol 
det möjligt ott onposso ersö ttnings- och öterbetolningsvillkoren tili 
det finonsierode projektets resultot somtidigt som det stärker de 
projektonsvorigos kopitol bos. Denno riskkopitolsverksomhet kon 
onvöndos för Ott gynno bade lokolo projektonsvorigo inom romen 
för finonsprotokollen, och europeisko projektonsvorigo inom ro
men för det horisontello ekonomisko somorbetet. 

Over 40 miljoner ecu i riskkopitol hör utnyttjots, fröm st i form ov 
globolo Ιάη till lokolo bonker för ott sotto igông, eller drivo vidore, 
utvecklingen ov co 200 nyo somriskprojekt inom en rod oliko sek
torer, vilket hör skopot co 12 000 orbetstillföllen och givit över 
700 miljoner ecu i nyinvesteringor. Under 1994 förnyodes kredit-
orrongemongen i Morocko (det störsto vor ρά 20 miljoner), Jordo
nien och Egypten . Drygt 60 miljoner kon fortforonde onslôs före 
1996 inom romen för de f jörde finonsprotokollen. 

Det bör understrykos ott fromgôngen för ett stört ontol företog ofto 
ör direkt knuten tili kunskops- och teknologiöverföringen melion 
portnerno. 

De erforenheter, om ön blygsommo, som EIB hör gjort i visso lön
der kommer ott ge ny drivkroft tili bonkens verksom het för ott 
störko det portnerskop melion Europe och Medelhovsomrädet som  
utgör gründen för Europeisko unionens fromtido Medelhovspolitik. 
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Cypern 
Utiâningen till Cypern (29 miljoner) var in- 
riktad ρά förbättring αν dricksvotten- 
försörjningen Ι de störsto städerno ρά ön 
och finansiering αν smó och medelstoro in-
vesferingor. Mer än ett dussin smó projekt 
beviljades krediter ρά totalt 3,5 miljoner ur 
pâgâende romlân. 

Israel 
Aven om ingo nyo ovtol om Ιάη slots under  
1994 beviljades krediter ρά totalt 19 miljo
ner tili omkring tio sma industriprojekt ur ett 
romlân som undertecknodes 1993. 

OVRIGA 
MEDELHAVSLÀNDER 

Den samlode utiâningen i Mellon- och Ost
europa (957 miljoner) omfottode tio länder 
däriblond, för försto gângen, Lettland och 
Litauen. 

I huvudsok beviljades desso Ιάη (866 miljo
ner) inom romen för beslutet αν bonkens 
râd i moj 1994 om tillstând för EIB ot t be-
drivo finonsieringsverksomhet i desso län
der ρά bögst 3 miljorder med gemenskops-
goronti. Ett belopp ρά 50 miljoner som  
önnu ör disponibel inom romen för de för
sto ovtolen, onslogs medon 41 miljoner be
viljades i Slovenien inom romen för det fi-
nonsprotokoll som trödde i kraft 1993. 

Finonsieringsverksomheten vor inriktod ρά  
Ott störko den bosinfrostruktur som ör oum-
börlig för desso länders fortsotto utveck-
ling: transport (397 miljoner), telekommu-
nikotion (300 miljoner) och energi (157  
miljoner). 

Fiero αν desso projekt utgör direkte för-
iängningor ov de tronseuropeisko näten. 
Detto är särskilt fallet i frâgo om det polsko 
ovsnittet ov motorvägen Dresden - Kiev,  
järnvägsförbindelsen Berlin - Wien den 
ledning som levereror rysk oljo tili det euro-
peisko nätet. 

Denno rubrik omfottor ocksâ det somord-
node investeringsprogrommet för upprust-
ning ov flyglednings- och flygsökerhetson-
löggningor inom vilket Ιάη beviljades i fyro 
länder under 1994 efter det ott verksomhet 
hade finonsierots i tvâ andrò länder under  
1993 (se Ârsredovisningen 1993, sid 40).  
Vikten αν investeringor i tronseuropeisko 
flygledningssystem understräks dessutom  
ov Europeisko râdet i Essen vid en gronsk- 
ning ov tronseuropeisko nät och utvidg- 
ningen αν desso till länder i Mellon- och 
Osteuropa. 

Polen 
I Polen bidrog Ιάη ρά ett somlot belopp ov 
333 miljoner främst tili modernisering och 
utvidgning αν telekommunikotionssystemet, 
motor-vägsanpossning ov vägovsnittet 
Wroclaw - Gliwice ρά Europoväg E40 
mellon Dresden och Kiev och förbättring ov 
ovloppshonteringen i Worszowo genom 
byggondet ov en ny ovloppsonläggning. 
Ett g lobalt Ιάη möjliggjorde slutligen finan
siering ov företog. Under 1994 beviljades 
12,4 miljoner ur pâgâende globolo Ιάη,  
huvudsokligen för en bilfobrik och maga 
sin. 

LANDER I MELLAN-
OCH OSTEUROPA 

PROJEKT SOM HAR SAMBAND 
MED STRATEGIN 

FÖR TRANSEUROPEISKA NÄT 

FINANSIERING AV ΕΠ 
FLERTALINVESTERINGAR 

FÖR Απ FÖRBÄHRA 

TELEKOMMUNIKATIONERNA... 
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, ANPASSNING AV V AG OCH 

JÄRNVÄGSFÖRBINDELSER... 

Ungern 
Lânen i detta land (140 miljoner) var αν-  
sedda for utvidgning och modernisering αν  
telenätet, vilket är αν grundläggande bety-
delse för den ekonomiska verksamhetens 
vidare utveckling, och för förverkligandet 
αν en infrastruktur för loka la myndigheter. 
Krediter (27 miljoner) beviljodes ur p agö-
ende globala Ιάη för en ströcko med vög-
avgifter ρά motorvögen Budapest - Wien, 
ett tiotal hotell och tre smâ industriprojekt. 

Slovakien 
Förutom ett Ιάη för flygtrafikledning inom 
ramen för det tidigore nömndo program- 
met finansierade EIB ocksà utvidgning och 
modernisering αν telekommunikationsnötet 

(totalt 35 miljoner). Dessutom beviljodes 
tre industriprojekt krediter ρά 13,8 miljo
ner ur pâgâende globala Ιάη. 

Tjeckien 
EIB beviljade totalt 255 miljoner för tre  
större projekt. Projekten rörde förböttring 
αν det tjeckiska avsnittet αν jörnvögsförbin-
delsen mellan Berlin och Wien via Prag, 
byggandet αν en oljeledning som samman-
kopplar det transalpina nötet frön Italien 
med det ryska oljetransportsystemet och, 
slutligen, den fortsatta moderniseringen αν  
telenätet. En kredit ρά 6,7 miljoner ur ett re 
dan avtalat globalt Ιάη beviljodes ett g ju-
teri med tillverkning αν bilkomponenter. 

FINANSIERING UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN 1990 - 1994  
Geografisk fördelning och fördelning ρά sektorer 

! Transporter, telekommunikationer 
Ü Miljö och övrig infrostruktur 
Β Energi 
Η Industri, jordbruk, tjänster 
Η Giobolo Ιάη 

lOÓO- looó-

Afriko: 
1 255 miljorter 

Vostifìdien: 
148 miljoner 

Stilb txjvet: 
35 mìljonef 

ULT: 
47 miljoner 

ΛAedelhσvsiöndernα: 
2 194 miljoner 

AAelbrv och Ösieuropo: Asien och lotinameriko: 
2 659 miljoner 319 miljoner 
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Bulgarien 
EIB gav ytterligare stöd tili förbättring 
αν flygsäkerheten i Mellon- och Östeuropo 
genom ett Ion pò 30 miljoner för oft 
modernisero onläggningor för flygtrofik-
ledning. 

Rumänien 
I Rumänien bidrog Ιάη pò totolt 6ó miljoner 
till Ott rusto upp tronsport- och distributions-
nätet för n oturgos somt ott fortsötto moder-
niseringen ov flyglednings- och 
flygsökerhets-onlöggningor. 

Estland 
Lan ρά 42 miljoner i Estlond omfottode 
ocksä modernisering ov grundlöggonde 
onläggningor för luftforten utöver stöd tili 
byggondet ov en terminol för bulkfortyg 
i homnen i Muugo och upprustning ov 
det kommunolo uppvörmningssystemet i 
Pörnu. Dessutom beviljode s sex smo indu-
striföretog krediter (3,4 miljoner) ur pôgâ- 
ende globolo Ion. 

Lettland 
I Lettlond kommer ett globolt Ιάη ρά 5 miljo
ner Ott bidro tili ott finonsiero utrustningsbe-
hoven i Lettlonds tillverknings- och tjönste-
sektorer samt tili investeringor ovseddo ott 
vörno miljön och υρρηά energibespo-
ringor. 

Litauen 
Ett Ιάη ρά 10 miljoner beviljodes för moder
nisering ov huvudstoden Vilnius' internotio-
nello flygplots. 

Slovenien 
I eniighet med det finonsprotokoll som un-
dertecknots med gemenskopen vor de tvà  
Ιάη som beviljodes i Slovenien inriktode ρά  
Ott störko londets tronsportinf rostruktur. Ιά- 
nen, som uppgick tili totolt 41 miljoner, vor 
ovseddo ott finonsiero förböttringor ov för-
bindelserno mellon vöstro och östro Slove
nien: byggondet ov nyo ovsnitt ρά motor-
vögen Lubijono - Celje och modernisering 
ov den störsto internotionello jörnvögsför-
bindelsen. 

... FORBAmiNG AV 

FLYGTRAFIKLEDNING OCH 

FLYGSÀKERHET 

Ιάη ρά totolt 220 miljoner beviljodes pro-
jekt i fem osiotisko och lotinomerikonsko 
lönder, som undertecknot somorbetsovtol 
med gemenskopen. 

Denno finonsieringsverksomhet ögde rum  
till följd ov det tillstànd som bonkens ràd  
gov i februori 1993 till finonsiering ov in
vesteringor ov ömsesidigt intresse för lon-
det i fràgo och Unionen, eller i vilko euro-
peisko somorbetsportners ingàr, upp till ett 
tok ρά 750 miljoner över en treârsper iod. 
Vid slutet ov 1994 uppgick finonsieringen 
till 319 miljoner. 

Argentina 
I Argentino beviijode EIB 46 miljoner för  
modernisering och utvidgning ov distribu-
tionsnötet för noturgos i norro Buenos 
Aires-omràdet. 

inhemsko och internotionello telekommuni-
kotionsnöt. 

Thailand 
Ett Ιάη ρά 40 miljoner beviljodes för en 
gosledning som sommonkopplode ett gos-
fölt i Siomviken med kroftnötet ρά fostlon-
det. 

Pakistan 
Ett Ιάη ρά 36 miljoner bidrog till ott störko 
och förbättro färvoltningen ov kroftöverfö-
ringsnätet i Korochi-omràdet. 

Filippinerna 
Ett Ιάη ρά 23 miljoner beviljodes för instol-
lotion ov ett nytt löponde bond i en cement-
fobrik i Dovoo ρά ön Mindonoo. 

LÄNDER I ASIEN OCH 
LATINAMERIKA 

ANDRA ÀRET 
AV VERKSAMHET  

I DESSA TVÀ VÄRLDSDELAR 

Chile 
I Chile bidrog 75 miljoner i I utvidgning ov 
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EIB UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN UNDER 1995 

EIB bedriver finansieringsverksamh et främst i medlemsstaterna, dvs. de 15 stalerna i Europeiska Unionen. Banken är ocksa 
verksam 1 EFTA-Iänderno. Dessutom deltor EIB i genomförondet αν olika avtal som hör sluHts med ett stört anta! länder (se  
tobe!! 11, sid 46). Följande förteckning innehäiler somtiiga länder som kon beviljos finonsiering αν EIB. Banken är emellertid 
inte verksam i alla dessa länder under ett och sommo âr. 

EFTA - Europeiska  
frihandelsomrâdet 

Europeiska ekonomiska 
samarbetsomrädet (EES) 
Island 
Liechtenstein 
Norge 

Schweiz 

Mellon- och 
Osteuropa 

Ungern 
Polen 
Bulgarien 
Slovakien 
Tjeckien 
Rumänien 
Estland 
Lettland 
Litauen 
Albanien 
Slavenien 

Medelhavsländerna 

Maghreb  
Algeriet 
Marocko 
Tunisien 

Macbreck 
Egypten 
Jordanien 
Libanon 
Syrien 

Israel 
Gazaremsan och Västbonken 
Malta 
Cypern 
Turkiet 

Afrika, Vöstindien och Stilla havet 

Afrika 

Väslafrika 
Benin 
Burkina Faso 
Kap Verde 
Elfenbenskusten 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Liberia 
Mali 
Ungern 
Niger 
Nigeria 
Senegal 
Sierra Leone 
Togo 

Centra/- och 
Ekvatorialafrika 
Burundi 
Kamerun 
Centralafrikanska republiken 
Kongo 
Gabon 
Ekvotorialguineo 
Ruanda 
Säo Tomé och Principe 
Tchad 
Zaire 

Östafrika 
Djibouti 
Eritrea 
Etiopien 
Kenya 
Uganda 
Seychellerna 
Somalia 
Sudan 
Tanzania 

Södra Afrika 
Angola 
Botswana 
Comoros 
Lesotho 
Madagaskar 
Malawi 
Mauritius 
Mocambique 
Namibia 
Swaziland 
Zambie 
Zimbabwe 

Vöstindien 

Antigua 
Bahamas 
Barbados 
Belize 
Dominica 
Grenada 
Guyana 
Haiti 
Jamaica 
Saint Christopher och Nevis 
Saint Vincent och Grenodinerna 
Saint Lucia 
Surinam 
Trinidad och Tobago 
Dominikonska republiken 

Stilla havet 

Fiji 
Kiribati (Gilbertöarna) 
Papua Nya Guinea 
Solomonöarna 
Tonga 
Tuvalu 
Vöstsamoa 
Vanuatu (Nya Hebriderna) 

ULT - Utomeuropeiska 
länder och territorier 

Nederländska Antillerna 
Aruba 

Mayotte 
Nya Calédonien  
Saint Pierre och Miquelon 
Franska Polynesien 
Fronska södra och antarktiska territorier 
Wallis och Futuna 

Anguilla 
Brittiska Jungfruöarna 
Brittiska antarktiska territorier 
Brittiska stillahavsterritorier 
Caymanöarna 
Falklandsöarna 
Montserrat 
Pitcairn 
Södra Sandwichöarna 
Saint Helena 
Turks och Caicosöarno 

Asien 

Bangladesh 
Kina 
Indien 
Macao 
Mongoliet 
Pakistan 
Sri Lanka 

ASEAN-gruppen 
Brunei 
Indonesien 
Malaysia 
Filippinerna 
Singapore 
Thailand 

Latinamerika 

Argentina 
Brasilien 
Chile 
Mexico 
Paraguay 
Uruguay 

Andiska gruppen 
Balivia 
Colambia 
Ecuador 
Peru 
Venezuela 

Centraiamerika 
Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panama 
Salvador 
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UPPLANADE MEDEL 

Medel- och làngfristig upplôning pâ mark-
naderna under 1994 uppgick till totalt 14 
1Ó6 mil jener, jämfört med 14 215 mil jo 
ner under 1993. 

Upplàningen bedrevs ρό finans-marknader  
som kännetecknades αν stigonde och 
mycket instabile räntor. 

EIB stravede efter att tillgodose kraven 
pâ lâneutbetalningar genom en aktiv 
närvaro pâ de alike marknaderna och ge

nom att i ökad utsträckning til lämpa svap-
par. 

Den samlade kapitalanskaffningen upp
gick, efter svappar (swaps), till 14 148 mil-
joner, varav 10 636 mil joner tili faste rän
tor och 3 512 mil joner tili rörliga räntor. 

Gemenskapsvalutor svarade för nära fyra 
femtedelar av den samlade kapitalanskaff
ningen. 

90 91 92 9 3 94 

I februari 1994 upphörde plötsligt den var-
aktiga nedgôngen för de lânga röntorna 
ρά de ledande OECD-löndernas obliga-
tionsmarknader för att vönda uppöt under  
resten αν âret. Vid ârsslutet fiade dessa  
räntor gâtt förbi rôntenivân i början αν 
1993. 

Den kraftiga rönteuppgangen 1994 orsa- 
kades αν en rad faktorer. Först ontog den 
omerikonska centrolbonken {Federal Re
serve] en försiktigore penningpolitik vilket 
ledde tili högre korto räntor för att tiöllo till-
boko inflatlonstrycket. Sedan lyckodes Eu-
ropeisko unionens ekonomier och Japan 
öterhömta sig snobbare ön vöntot efter den 
ollvarliga konjunkturnedgângen 1993 vil
ket underblöste oron för inflotionsrisken. 
Och slutligen vor finansmorknaderna inte 
övertygode om att kroftfullo ötgörder skulle 
vidtos för Ott min sko de strukturelle budget-
underskotten och tillgodose kapitolbeho-
ven för nya morknader, för lönder som ge-
nomgören övergöng tili morknodsekonomi 
och för storo infrostrukturprojekt i den indu-
strioliserode vörlden. 

Inom Europeisko Unionen drevs de longo 
röntorna upp ytterligore tili följd αν de 
höjdo omerikonska röntorna och oron för 
ett nytt uppsving för inflotionen. Till skillnod 
frön utvecklingen i USA och Förenode 
kungoriket, dör den ekonomisko öterhömt-
ningen hode kommit löngre, blev ovkast-

ningskurvorno mer positiva i övrigo euro
peisko lönder som just hode börjot komme 
ur konjunkturnedgângen. 

I Europa vor utvecklingen pâ kontinenten 
ett tecken pâ morknodens förvöntningar pâ  
en fromtido höjning αν de korto röntorna 
sä snort den ekonomisko äterhömtningen 
fullbordots. Tysklond sönkte de korto rön
torna för att bremse tillvöxten i penning-
möngden och stimulera investerore ett byte  
till instrument med löngre löptid. 

Pâ grund αν de svâro morknodsvillkoren 
minskode volymen αν obligationer som  
emitterodes pâ de internotionella markna
derna morginellt ti li USD 474 miljorder. 

Den omerikonska dollorn bibehöll sin stöll-
ning som den ledande Valuten för interno
tionella obligotionsemissioner med ungeför 
en tredjedel αν den totale morknodsvoly-
men, följd αν emissioner i joponsko yen  
som ökade med mer ön 50%. Betröffonde 
europeisko volutor kom brittisko pund före 
tysko merk, fronsko frone och schweizisko 
frone. Volymen för nya emissioner i itolien-
sko lire fördubblodes medon emissioner i 
ecu inte lyckodes nâ upp tili sommo nivâer  
som före 1992. 

UTVECKLINGEN PA 
KAPITALMARKNADERNA 
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Antalet globala obligationsemissioner mer  
än fördubblades mellan 1993 och 1994  
frân 35 till 80, varav huvuddelen vor i 
USD. Det samlade beloppet för sàdana  
emissioner ökode inte like sncbbt (USD 52  
miljorder jämfört med USD 40 miljorder 
1993), vilket ledde tili ott genomsnittsbe-
loppet för emissioner minskode frön USD 
1,1 miljorder òr 1993 till USD 650 miljo-
ner or 1994. Globale obligationsemissio
ner introducerades ocksâ under 1994 i  
ecu och i de nordiska valutorna. 

Den finonsiella derivotmorknaden (ter-  
minskontrokt, optioner, svoppor) fortsatte 
Ott utvidgas i snabb takt. En förnuftig αη- 
vöndning αν dérivât kan förböttra finans- 
marknadernas totale effektivitet och möjlig-
gör en jämnare riskfördelning mellan de 
ekonomiske ektörerne. Desse merkneders 
omfettning och den publicitet som store för-
luster orsekede αν spekuletionseffärer her 
fatt, har lett tili en diskussion om behovet αν  
kontroll och riktlinjer evsedde ott förhindre 
Ott sadene instrument utgör ett system etiskt 
hot mot vörldens finonsiella system. 

EIB:S UPPLANING PA 
FINANSMARKNADERNA 

Fördelning αν  
upplânode medel 

199σΐ994 
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1^ Tredje ports deltogande i firxir^sieringen 
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EIB tog upp medel- och langfristige lân till 
ett samlet vörde αν 14 156 miljoner under 
1994, ett belopp som väsentligen motsve-
rer upplaningsbeloppet för 1993 (14 215 
miljoner). För att uppbringo medel som  
sverer mot benkens behov företog EIB om-
fettende svepp-transoktioner. Den semlode 
kepitalonskaffningen, efter svoppor, upp-
gick till 14 148 miljoner jämfört med  
14 224 miljoner 1993. 

Upplâning till fast rönto utgjorde huvudde 
len αν den samlade kapitelanskeffningen  
(10 636 miljoner jämfört med 12 695 mil 
joner 1993), men ondelen upplâning till  
rörlig rönto ökode ovsevört till en fjördedel 
αν den totale upplâningen jämfört med 
11 % 1993. Det skedde Ingen ökning i pâ- 
gâende företogscertifikatprogram, sörskilt 
pâ grund ov ott desso delvis byttes ut som  
ett sött Ott finonsiero EIB-Iân till rörlig rönta 
med upplâning som erbjöd gynnsommore 
villkor och som löttore künde anpossos tili 
nyo metoder ott bind e sâdono lânerëntor. 

Eluvuddelen αν EIB:s kepitolanskaffning on-
vöndes för utbetolningor ov lân till fast eller 
rörlig rönto. Dessutom introducerode EIB 
emissioner evsedde ott finonsiero förtido 
inlösen ov lân i en ovsevört större omfet t
ning ön föregäende âr: 1 997 miljoner 
1994 jämfört med 288 miljoner 1993.  
Röntornos uppgâng pâ de oliko kopitol-

morknaderna under 1994 vor inte en jömn 
eller kontinuerlig process vilket gjorde det 
möjligt, sörskilt betröffonde visse volutor 
(itoliensko lire, belgisko frone, luxembur-
gisko frone, schweizisko frone och jopon-
sko yen) ott dro fördel ov gynnsommore 
röntor vid refinonsiering. Till skillnod frön 
1993 künde EIB endest i begrönsod ut-
ströckning onlito egno likvido medel (424  
miljoner) för att finonsiero sâdono transak
tioner. 

Under âret könnetecknodes finons-
morknoderna ov stor instobilitet med hön-
syn tili institutionelle penningplocerores 
Store motviljo ott binde sig pâ sikt vilket 
tvingode morknodsaktörerna ott systeme
tiskt envönde sig ov derivot för ott riskgor-
dero sine positioner. Med tanke pâ desso  
ogynnsamma förhällonden, med fiero "kro-
scher" pâ obligotionsmorknoderno, vor 
EIB:s emissionsstrotegi mer flexibel ön tidi-
gore. Svârigheterno ott komme ut pâ mork-
noden ledde tili ott bonken ogerode nör sä 
vor möjligt och om nödvöndigt skiljde intro-
duktionen ov visse emissioner frân de ome-
delbora behoven ov utbetolningor. Pâ  
grund ov de instabile räntorno tvingodes 
EIB on lito konventionello riskgorderingsin-
strument i större utströckning ön tidigore. 
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Det nominella beloppet for riskgarderings-
transaktioner uppgick till over tvâ tredjede-
lor αν den somlode onskoffningen ov 
medel till fast ränta. 

Avtal med uppskjutet räntefastställande  
var, liksom under de föregäende àren, det 
mest anvönda instrumentet (5 679 miljo-
ner), motsvarande 97,5% αν riskgarde-
rade belopp. Detta tillämpades i fraga om 
de fiesta gemenskapsvalutorna, med un-
dantag for de fall dör riskgardering inte 
var nödvändigt (löpande lEP-emission inom 
ramen for ett program for medelfristigo för- 
bindelser) eller när de berördo beloppen 
vor obetydligo i fôrhàllande till den totale  
upplàningen (DKK och LUF). 

Användandet αν avtal där rörliga räntor 
byts ut mot fasta räntor for en bestämd pe 
riod (uppskjutna svappor) begränsades till  
riskgardering αν tvâ ΡΤΕ-Ιάη. Slutligen αη- 
vändes den interna riskgarderingsmeka-
nismen, genom vilken EIB förvärvade en  
obligationsportfölj för aterförsäljning vid 
behov αν utbetalningar, för att täcka utbe-
talningar ρά lân i IEP. 

Höjningen αν de fasta röntorna ledde till  
större efterfrâgan bland initiativtagarna till  
projekt ρά lân till rörlig ränta jömfört med 
1993. 

EIB u tvidgade dörför sitt produktutbud ge
nom Ott, beträffonde de fiesta utbjudna va-
lutorna, öndra metoden för faststöllande αν  
rönta. Tidigare faststölldes denna i efter-
hand med hönsyn tili kostnaden för med-
elsanskaffning genom införande αν en tids-
fördröjning mellan den rönta som  
föreslogits lântagorna och den LIBOR-rönta 
som offereros αν afförsbanker för motsva
rande löptider ρά den dag dà den före-
slagna röntan meddelas. EIB öndrade dör
för villkoren för faststöllande αν röntan för 
anskaffade medel för att kunna offerera 
lântagarna en rönta motsvarande dagens 
LIBOR-rönta, ρά dagen för meddelandet 
och för den valda löptiden, eventuellt on-
passad genom en rörlig räntespridning be-
roende ρά de anskaffade medlens struktur. 

Nör marknadsvillkoren tillöt detta erbjöd 
dessutom EIB en produkt tili en rörlig rönta 
faststölid tili LIBOR-nivâ och justerad ge
nom en fast räntespridning. EIB:s konverti-
bla lân - lân till rörlig rönta med en option  
Ott öndra tili fast rönta - anpassades dess
utom för Ott göra dem mer flexible. 

Till följd αν dessa anpassningar betalade 
EIB ut 3,7 miljarder tili rörliga röntor jöm
fört med 1,7 miljarder 1993. 

EIB anvönde sig i större utströckning ön ti
digare αν derivatmarknaden i form αν svap-
par. 

Dessa transaktioner uppgick tili totalt 4,3  
miljarder under 1994 jömfört med 2,4 mil
jarder 1993, inklusive transaktioner som  
genomfördes med bonkens likvida medel. 
Huvuddelen αν svapparna, som stöddes αν  
EIB:s bud till marknaderna, genomfördes 
för Ott g e medel med rörlig rönta (85,5%  
αν den samlade kapitalanskaffningen tili 
rörlig rönta). 

Andra svappar gjorde det möjligt att upp-
bringa medel med fast rönta i valutor för 
vilka efterfrâgan vid ârssiutet inte künde till-
godoses αν marknaderna (ESP oc h BEF). 
EIB a nvönde ocksâ egna likvida medel - 
som ökade delvis tili följd αν tidigarelagda 
âterbetalningar ρά lân - för att genomföra 
valuta- och röntesvappor tili ett vörde αν  
0,6 miljarder. Slutligen ledde en omstruktu-
rering αν medelspooler avsedda för utbe
talningar αν lân till rörlig rönta till omför-
handling αν vissa avtal och genomförandet 
αν nya transaktioner för att öndra dagen 
för faststöllande αν röntan för medel som  
utnyttjas αν EIB. 

Bruttoavkastning ρά tioâriga 
statsobligationer 

För att underlötto jämförelser anges 
avkastningen ρά ârsbasis. 

Under en period som könnetecknades αν  
avsevörda spönningar och osökerhet av-
vek EIB inte frön sin försiktigo riskhante-
ringspolitik och strövode efter att upprött-
hâlla anvöndandet αν dérivât utan att 
överskrida de strikte grönser som banken 
sjölv hör foststöllt. 
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GEMENSKAPSVALUTOR 

Valutaupplôningens fördelning mellan ge
menskapsvalutor (11 miljarder och 77,7%  
αν den samlade upplôningen) och övrigo 
volutor, ändrades inte nämnvärt jömfört 
med 1993. 

ItaHenska lire: 
4 900 miljarder ITL 
2 560 miljoner ecu 

Den italiensko liran, den gemenskapsva-
iuta som huvudsakligen uppiânodes αν EIB, 
utgjorde 18% αν den samlade upplô 
ningen, trots den instabile ronton som kän-
netecknade denno marknod med en bety-
donde uppgông i avkastningen mellan 
slutet αν jonuori och mitten αν September. 
EIB vor främst aktiv pò euroliromorknaden 
dör dess transaktioner motsvorode 16% αν  
de samlade emissionerno. När morknaden 
liberoliserodes tili följd αν ôtgôrder som  
vidtogs αν de italiensko monetäro myndig-
heterno - och dar skottereformen som ge-
nomfördes i September 1992 öterupprät-
tode det jämställdo förhöllondet mellan de 
störsto utgivorno - fortsatte EIB sitt pro
gram med en vösentlig ökning αν storleken 
pò dess emissioner. I detto syfte införde 
bonken ett nytt system for somorbete mel
lan italiensko och utländsko banker, kollot 
"gemensam bokföring" {joint book run 
ning] vilket stärkte eurolira-morknodens in-
ternotionella profil. 

Tyska mark; 
3 950 DEM  
2 051 ecu 

Den tyska marken vor den gemenskopsvo-
luto som onvöndes mest för löneutbetol-
ningar, främst tili fast ränto. Trots en viss 

minskning αν inhemska och internotionella 
emissioner i tyska mark fullföljde EIB sin po-
litik med emissioner spriddo over heia ôret.  
Förutom vissa privato emissioner ("Schuld
scheindarlehen"), vor huvuddelen αν EIB:s 
verksomhet inriktod pò euromorknoden 
där EIB, beroende pò villkoren, satsode pò  
emissioner för ollmänheten pò storo be-
lopp (DEM 750 miljoner tili 1 miljord) för 
Ott göro obligotionerno tillröckligt likvido 
för Ott kunno betroktos som referensemis-
sioner. En röntesvopp omfattonde en emis 
sion pò 100 miljoner gjorde det dessutom 
möjligt Ott förvörvo tyska mark tili rörligo 
röntor. 

Briltiska pund: 
1 175 miljoner CBP 
1518 miljoner ecu 

Den minskode efterfrôgon ρά lôneutbetal- 
ningor i brittisko pund ovspeglades i 
upplôningsnivôn. Liksom under 1993 vor 
upplôningen koncentrerod tili europund-
morknoden, som könnetecknodes αν inves-
terornos efterfrôgon pô emissioner med 
kortore löptider. 

Franska franc: 
7 589 miljoner FRF 
1 153 miljoner ecu 

Förtido inlösen αν lôn i stor omfottning och 
en minskning αν utbetolningor i franska 
frone tili fast rönto ledde tili ott EIB bora in-
troducerode tre emissioner: en pô euro-
froncmorknoden i börjon αν 1994 nör det 
fortforonde fonns en efterfrôgon pô denno 
voluto blond internotionella investerare 
och tvô senore under ôret som frömst ρΐα- 
cerodes hos inhemska investerare. 

Tcbeil 13: Upplônade medel fördelade pô valutor 

jbelopp i miljoner ecu) 

ITL DEM GBP FRF ESP BEF NLG PTE ECU LUE IEP DKK GRD USD CHE JPY ATS CAD Total 
1994 
belopp 2 560 2 051 1 518 1 15 3 948 752 661 584 300 201 177 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 
belopp 2 039 1 948 2 639 1 81 1 1 241 227 243 960 100 125 1 502 453 657 278 14 224 

58 UPPLANADE MEDEL 



Spanska pesetas: 
151 miljarder ESP 
948 miljoner ecu 

Efter den kraftiga tillväxten under de före-  
gâende âren gjorde upplâningen i span
ska pesetas en paus under 1994. Samtliga 
emissioner introducerades pâ "matador"-
marknaden for utländska utgivares obliga 
tioner i spanska pesetas. EIB svarade for 
60% αν den samiade upplâningen pâ 

marknaden. Bland annat introducerade  
Banken de största emissionerna till fasta  
och rörliga räntor. For att komplettero upp-
lâningsbehovet använde sig EIB ocksâ αν  
svappmarknaden. Allt som ollt introducera
des fem lân, främst under det sista kvartalet 
när efterfrâgan pâ utbetalningar steg kraf
tigt och när löp tiderno förkortodes, liksom 
pâ olla andrò internationella marknader, 
for Ott tillgodose efterfrâgan främst blan d 
vissa investerare. 

Tcbell 14: Upplanade medel 1994 

(belopp i miljoner ecu) 

Före svappar Svapp-
belopp 

Efter svappar 
belopp % 

Svapp-
belopp belopp % 

LÄNG- OCH MEDELFRISTIGA TRANSAKTIONER 

Lan tili fast ränta 12 713,7 89,8 - 2 127,6 10 586,1 74,8 
Europeiska Unionen 9 364,3 66,1 - I 226,6 8 137,8 57,5 
DEM 2 051,1 14,5 -52,1 1 999,1 14,1 
ITL 2 222,2 15,7 - 776,5 1 4 45,6 10,2 
GBP 1 422,8 10,1 - 277,0 1 145 ,8 8,1 
FRF 1 0 62,8 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 

Tredje land 3 349,4 23,7 -901,0 2448,3 17,3 
USD 1 615,5 11,4 -501,6 1 11 3,8 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 

lân till rörlig ränta 1 392,2 9,8 2 119,4 3511,6 24,8 
Europeiska Unionen 692,2 4,9 2 113,5 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 

Tredje land 700,1 4,9 5,8 705,9 5,0 
USD 89,6 0,6 455,9 545,5 3,9 
JPY 610,4 4,3 -450,1 160,4 1,1 

Medelfristiga obligationer uttryclcta i IEP 50,4 0,4 50,4 0,4 

Totalt 14 156,3 100,0 (Ί - 8,2 14 148,0 100,0 

(') Svappjusteringar 
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Belgiska franc: 
29 814 mil joner BEF 
752 miljoner ecu 

Holländska gulden: 
1 427 miljoner NLG  
661 miljoner ecu 

Luxemburgiska franc: 
8 000 miljoner LUF 
201 miljoner ecu 

Upplàningen pâ Benelux kapitalmarkna-
der ökade kraftigt frân 327 miljoner 1993 
till 1614 miljoner 1994. 

Efter en bortovoro under 1993 atervände  
EIB till den belgiska morknoden - främst for  
Ott finonsierc förtido inlösen αν lôn - och  
lânode upp totalt BEF 25 000 genom pri 
vata placeringar och ett banklân. Dess-
utom svappades USD 150 miljoner for att 
skaffo extra medel. 

Pô den nederländsko marknaden introduce-  
rades tre emissioner: tvâ under det första 
haivâret som tillsommons uppgick till NLG 
600 miljoner och den tredje i november ρά  
till en början ett belopp ρά NLG 600 miljo 
ner, vilket sedan ökade till 800 miljoner ge 
nom en fungibel del αν emissionen. Dess- 
utom bidrog tvâ rönte- och valutosvoppor  
till Ott sökra NLG 126,6 miljoner till rörliga 
röntor. 

I Luxemburg bjöd EIB ut fyra emissioner för 
allmönheten ρά en synnerligen aktiv mark-
nad vilket inbringade totalt LUF 8 miljar-
der. 

Portugisiska escudo: 
115 miljarder PTE  
584 miljoner ecu 

EIB var den viktigaste lantagaren ρά  
"caravela"-marknaden för utlöndska emis
sioner i PTE, med lanseringen αν tvâ emis
sioner för allmönheten ρά PTE 15 miljarder 
vardera, varav en, för första göngen, intro-
ducerades tili rörlig rönta. Banken genom-
förde ocksà tvâ privata placeringar och 

svapptransaktioner för att skaffa medel tili 
fast rönta frön USD och medel med rörlig 
rönta frön JPY. Al lt som allt utgjordes nöra 
tvâ tredjedelar αν upplàningen αν Ιάη till  
rörliga röntor. 

Ecu: 
300 miljoner 

Ecun svarade bara för en blygsam andel 
αν EIB:s upplâning ρά kapitalmarkna-
derna. En enda emission ρά 300 miljoner 
introducerades i September tili en fast rönta 
som svappats mot en rörlig rönta. Den 
stora tiligàngen ρά disponible medel i ecu,  
som främst berodde ρά betydande över-
skott i kassaflödet och förtida inlösen αν  
Ιάη, förklarar denna nedgàng i emissions-
verksamheten. 

Irländska pund: 
140 miljoner IEP  
177 miljoner ecu 

Inom ramen för ett skuldförbindelse-
program som gjorde det möjligt att emit-
tero vördepapper böde ρά inhemska och 
internationella marknader, skaffade ban-
ken IEP 40 miljoner. Ytterligare IEP 100  
miljoner lànades upp genom en svapp-
transoktion i USD. 

Danska kronor: 
400 miljoner DKK  
53 miljoner ecu 

EIB introducerode en emission i eurokrone 
ρά DKK 300 miljoner och genomförde en  
privat placering ρά DKK 100 miljoner. 

Grekiska drachmer: 
10 miljarder ORO 
36 miljoner ecu 

Genom introduktionen αν den första emis 
sionen nàgonsin ρά "marothon"- 
marknaden för utlöndska obligationer i 
GRD, utvidgade EIB sin nörvaro till alla 12  
marknader inom Europeiska Unionen och 
bidrog till internationaliseringen αν den  
grekiska marknaden. 
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USA-dollar: 
1 9 32 miijoner USD 
1 65 9 ecu 

Trots aft mängden αν nya emissioner min-
skode ρά morknaderno och villkoren för-
sämrodes frömst tili följd cv den cmerikon-
sko centrclbonkens [Federal Reserve} 
beslut Ott höjo styrräntan, skedde icke de
sto mindre en ökning cv EIB:s upplâning.  
Banken verkode endest ρά den internotio-
nellc morknoden eftersom den omerikcn-
sko morknoden för utlöndsko utgivore 
[Yankee band market) inte erbjöd gynn-
sommo villkor. Fem Ion emitterodes, värdo 
mellon USD 200 och 500 miijoner vor
dere, somt tvo fungible trencher ev Ιάη  
som reden emitterets ρά morknoden, 
värdo 100 miijoner vordere. För ott tillgo-
dose investerornos efterfrogon vor löptiden 
för de flesto ov Ionen relotivt kort. Liksom ti-
digore utgjordes en betydonde ondel ov 
voluto- och röntesvoppor. 

Japanska yen: 
70 miljarderJPY 
580 miijoner ecu 

Genom ott dro fördel ov en morknod som,  
till skillnod frön ondro morknoder, vor relo
tivt gynnsom ökode EIB vösentligt sin upp-
löning i JPY. Svoppor mot ondro volutor ge-
nomfördes betröffonde nöro hölften ov 
Ionen. 

EIB vor endest verksom pö euroyen-
morknoden dör bonken künde υρρηά 

gynnsommoste villkor med tvö mycket storo ICKE-GEMENSKAPSVALUTOR 
emissioner JPY pö 50 miljorder vordere. 
Huvuddelen ov kopitol-onskoffningen -
som inte omfottodes ov svoppor - vor ov-
sedd för finonsiering ov förtido inlösen ov 
Ion. 

Schweiziska franc: 
1 400 miijoner CHF 
856 miijoner ecu 

Den kroftigo ökningen ov upplöningen i 
CHF utgjordes ov fyro emissioner spriddo 
över helo öret som, liksom emissionerno i 
joponsko yen, frömst vor ovseddo för fi
nonsiering ov förtido inlösen ov Ιάη. 

Österrikiska schilling: 
800 miijoner ATS 
59,2 miijoner ecu 

Den endo emissionen som introducerodes 
vor ovsedd ott finonsiero förtido inlösen ov 
ett Ιάη. 
Kanadensiska dollar: 

De fyro emissioner som introducerodes ov 
EIB ρά morknoden för totolt CAD 665 mii
joner (399 miijoner ecu) omfottodes ov 
svoppor mot ondro volutor so ott den fok-
tisko nettoupploningen i denno voluto upp-
gick tili noli. 

Utvecklingen ov en dollar  
respektive 100 yen i förhollonde 

till ecun 

ζ 
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USD — JPY 

Tobell 15: Utveckling αν upplônode medel 

(miijoner ecu) 

1990 1991 1992 1993 1994 
Lang- och medelfristiga transaktioner (efter svappor) 9 804,3 12 539,7 12 861,7 14 223,8 14 148,0 
Obllgationsiân 8 217,7 11 614,9 12 103,4 14 079,7 12 728,4 
Privata Ιάη 1 230 ,3 575,5 535,9 144,0 1 369,3 
Medelfristiga obligationer 356,3 349,3 222,3 50,4 

Transaktioner ov kortfrlstig koroktör 1 155,7 1 132,6 111,9 
Företogscertifikot 1 145, 7 1 132 ,6 111,9 
Bonkcertifikat 10,0 

Tredje ports deltogande i finonsieringen ov utlöning 35,6 

Totolt 10 995,6 13 672,3 12 973,6 14 223,8 14 148,0 
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UTVECKLING AV BANKENS BALANSRÄKNING 
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Tiligângar 
I Uteslôende lân (αν egna rtiedel) 
^ Disponible medel 
Β Andro tiilgàngor 

Skulder 
Ij Utestàende upplôning 
J Eget kopitoi, reserver, avsättninggr  
J Andro skulder 
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De samiade likvida median uppgick den  
31 december 1994 Hi! ca 7 825 miijoner i 
16 valutar, inklusive ecu. 

Förvcltningen genomfördes pò följonde tre  
nivâer: 

Danno portfölj förvoltodes ρά ett oktivt sätt 
och vid behov onlitodes terminsmorknoden 
i visso volutor 1 riskgorderingssyfte. Värde-
poppren I danno portfölj omvörderodes re-
gelbundet med hönsyn tili morknodspri-
serno. 

LIKVIDITETSFORVALT-
NING 

- Huvuddelen (5 537 miljoner) som utgör 
den försto likviditetsnivon omfottode kort-
fristigo medel med an genomsnittlig löptid 
pò CO an mönod. Nöston 80% plocerodes 
som tillgodohovonden i bonker, medon 
oterstoden investerodes i kortfristigo vörde-
popper ov hög kvolitet som lött kon omsöt-
tos. 

- Den ondro likviditetsnivon (2 214 miljo
ner) bestod ov an portfölj med obligotioner 
som emitterots ov utvoldo OECD-stoter och 
offentligo institutioner ov högsto kloss. 

- En riskgorderingsportfölj (74 miljoner) 
som vor ovsedd ott genom köp ov obligo
tioner riskgordero helo eller delor ov visso 
nyo EIB-obligotions-emissioner. Detto instru 
ment gör det möjligt för EIB ott behollo in-
komsterno fron introducerode emissioner 
som likvida medel för ott d ro fördel ov sör-
skilt gynnsommo morknodsvillkor i an gi 
ven situation, oovsett behovet ov utbetol-
ningor. 

Frön investeringspolitisk och portföl jförvolt-
ningssynpunkt bl ev 1994 ett svôrt âr ρά  
grund ov den extremt instobilo morknoden 
och den plötsligo omsvöngningen för de 
lângo röntorno. Portföljens resultot innefot-
tor röntor, vinster och förluster v id försölj-
ning ov vördepopper, effekter ov 
riskgorderings-ötgörder och bokförings-
mössigo justeringor vid ôrsslutet med hön
syn tili morknodspriserno. 

Resultotet (') ovseende portföljen vor om-
kring -3,1% (77 miljoner) för an genom
snittlig löptid ρά 5,4 âr. Trots den troditio-

nellt försiktigo politik som bonken fört 
màste vördet ρά portföljen justeros med 
240 miljoner i eniighet med redovisnings-
bestömmelserno. Danno nedskrivning reoli-
serodes inte eftersom portföljen omvondlo-
des tili en investeringsportfölj frön och med 
den 1 jonuori 1995. Justeringen kommer 
sö smöningom ott öterhömtos i sin helhet. 

RESULTAT AVSEENDE 
OBLIGATIONSPORT-
FÖUEN 

l'j Porfföljens samiade vinster och förluster uttrycks i pro- 
cent ov det genomsnittligo värdel av portföljens värdepapr 
per. 

(miljoner ecu) 

1 :a kvort. 2:a kvart. 3;e kvort. 4:e kvort. Totalt 

Ränleinkomster (o) 41 40 42 41 164 
Köp/försöljning och riskgordering (b) 47 -40 -3 -5 - 1 
Justering ov portföijvördet (c) - 101 -68 -65 -6 -240 

Nettoresultot - 13 -68 -26 30 -77 
Investeringsbelopp (i genomsnitt) 2481 
Nettoovkostning i % -3,1% 

(α) Totalbelopp för ränleinkomster ρά obligationer, korlfristig inläning, lomborderingskredil samt giro- och checkrökning. 
(b) Köp- och försöljningstransaktioner med vördepopper samt riskgorderingsoffärer. 
(c) Summa för justering ov portföijvördet tiii morknodsprlser. 
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OMPRÖVNING AV 
LIKVIDITETSFÖRVALT-

NINGEN 

Med beakfande αν sino nyo erforenheter 
och för Ott ge sine ârsresultct en större sto-
bilitet her bonken genomfört en grundlig 
omprövning αν sin likviditetsförvaltnings-
strategi och beslutot oft frön och med den 
1 jonuori 1995 delo upp denno i följonde 
tre oliko omraden; 

- En "orbetonde" kosso vors främsto syfte 
är oft förvolto kortfristigo likvido medel. 
Desso medel skoll investeros i likvido instru 
ment och göro det möjligt ott inneho obli-
gotioner pò upp tili 500 miljoner. Denno 
portfölj skoll omvärderos regelbundet i 
linje med morknodspriserno och resultotet 
övervokos dogligen inom romen för ett för-

lustbegränsningssystem boserot ρά löptider 
och morknodens inneboende instobilitet. 

- En portfölj för investeringor i obligotioner 
vors syfte ör ott störko bonkens soliditet. 
Den skoll inte omvärderos rege lbundet och 
vördepoppren kommer i princip ott behol-
los tili förfollodogen. Denno portfölj mot-
svoror i huvudsok den gomio obligotions-
portföljen 

- En riskgorderingsportfölj, som sonnolikt 
kommer ott vöxo i storlek, vors syfte ör ott 
riskgordero visso nyo obligotionsemissio-
ner som bonken introduceror mot ränteris-
ker. 

64 UPPLANADE MEDEL 



EIB:S BESLUTANDE ORGAN 
OCH FUNKTION 

/ bank ens rad samlas de ministrar, vaniiglvis 
finansministrarna, som var ocb en av med-
lemsstalerna utser. Ministrarne ansvarar, gen-
temot regeringarna och Parlamenten i de  
medelmsstater som de företräder, for desso  
staters medverkan i banken i egenskap av ka-
pitalägare. Sedan januari 1995 bar genom 
ikraftträdandet av fördraget am Österrikes,  
Finiands ocb Sveriges anslutning till Euro-
peiska Unionen bankens rad utökats till 15 
medlemmar. 

Bankens rad utfärdar de allmänna riktlinjerna 
for kreditpolitiken, godkänner balans- ocb re-
sultaträkningarna samt ärsredovisningen, be-

slutar am kapitalökning samt utser ledamöter 
av styrelsen, direktionen ocb revisionskommi-
tén. 

Jacques SANIER utövode ordförondesko-
pet i bankens râd till och med ärsmötet i 
juni 1994. Eniigt systemet med arlig rota 
tion efterträddes hon αν râdsmedlemmen  
for Nederländerna, Wim KOK. 

Wim KOK, som ersattes αν Gerrit ZALM 
som râdsmediem for Nederländerna, efter 
träddes αν den senare som ordföronde 
bankens rad frân och med den 16 august  
1994. 

BANKENS RAD 

Styrelsen ansvarar för att bankens förvaltning 
överensstämmer med fördragets ocb stad-
gans föreskrifter samt med de allmänna rikt-
linjer som bankens rad bar fastställt. Styrelsen 
bar exklusiv befogenbet att besluta am utla-
ning, garantier ocb uppläning. Styrelseleda-
möterna utses av bankens râd för en period  
pò fem òr (mandaten kan förnyas) efter nomi-
nering av medlemsstaterna. Styrelseleda-
möterna är ans vango endast in för banken. 
Till följd av Österrikes, Finiands ocb Sveriges 
anslutning tili Europeiska Unionen bester sty
relsen sedan januari 1995, i eniigbet med ar-
tikel 11.2 i stadgan i dess öndrade lydelse, 
av 25 ledamöter ocb 13 suppleanter, varav 
24 respektive 12 nomineras av medlemssta
terna. En le damot ocb en suppléant nomine
ras av Europeiska kommissionen. 

Bankens rad har kompletterat styrelsens 
sammansättning genom att tili ledamöter 
utse Thomas WIESER; Veikko KANTOLA 
och Leif PAGROTSKY; Herbert LUST hör ut-
setts tili suppléant. 

Sedan publiceringen αν den senaste ärsre
dovisningen hör styrelseledomöterno 
Ariane OBOLENSKY, David BOSTOCK, 

Manuel CONTHE GUTIERREZ, Jean-Yves 
HABERER, Maurice O'CONNELL och Roy 
WILLIAMS efterträtts αν Francis MAYER, 
Paul McINTYRE, Federico FERRER DELS O, 
Emmanuel RODOCANACHI, Noel Tho
mas O'GORMAN och Geoffrey DART.  
Suppleonterna Oliver PAGE, Vicente  
J. FERNANDEZ, M. J. L. J ONKHART och 
Michael J. SOMERS har efterträtts αν Su
san Jane CAMPER, Pedro Antonio ME
RINO GARCIA, Jeon-Pierre ARNOLDI och 
Per Bremer RASMUSSEN. 

Styrelsen tackor de kolleger som lämnot 
sino poster för deras vördefullo insotser för 
bankens verksamhet. 

STYRELSEN 

In memoriam 

Rudolf MORAWITZ, ledamot i styrelsen sedan  
augusti 1977 ocb suppléant sedan funi 1973,  
avied hastigt den 22 maj 1995. Han tillförde 
banken, genom sin medverkan i styrelsen, vär-
defulla erfarenbeter ocb instkter som ban förvär-
vade under en lang ocb framstàende karriär. 
Styrelsen hedrar bans minne och uttrycker sina 
kondoleanser tili bans närstäende. 
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BELGIEN 

DANMARK 

TYSKLAND 

GREKLAND 

SPANIEN 

FRANKRIKE 

IRLAND 

ITALIEN 

LUXEMBURG 

NEDERLÄNDERNA 

ÖSTERRIKE 

PORTUGAL 

FINLAND 

SVERIGE 

FÖRENADE KUNGARIKET 

BANKENS RAD 
25 ma; 1995  

Ordförande 
Gerrit ZALM (Nederländernc) 

Wim KOK (Nederländernc) 
tili augusti 1994 

Jacques SANTER (Lu xemburg) 
tili juni 1994 

Philippe MAYSTADT, Ministre des Finances 

Mogens LYKKETOFT, Finansminister 

Theo WAIGEL, Bundesminister der Finanzen 

Yannos PAPANTONIOU, Ypourgos Ethn ikis Oikonomias 
Giorgos GENNIMATAS, Ypourgos Ethnikis Oikonomias 
avliden den 25 aprii 1994 

Pedro SOLBES MIRA, Ministro de Economia y Hacienda 

Alain MADELIN, Ministre de l'Économie et des Finances 
Edmond ALPH ANDÉRY, Ministre de l'Économie 
till maj 1995 

Ruairi QUINN, Minister for Finance 

Larnberto DINI, Primo Ministro, Ministro del Tesoro 
Piero BARUCCI, Ministro del Tesoro 
till maj 1994 

Jean-Claude JUNCKER, Premier Min istre, Ministre d'État, Ministre des Finances  
Jacques SANTER, Premier Minis tre, Ministre d'État, Ministre du Trésor  
till januari 1995 

Gerrit ZALM, Minister van Financiën 
Wim KOK, Vice Premier en Minister van Financiën 
till augusti 1994 

Andreas STARIBACHER, Bundesminister für Finanzen 
Ferdinand LACINA, Bundesminister für Finanzen 
tili mars 1995 

Eduardo CATROGA, Ministro das Finanças  

liro VIINANEN, Valtiovarainministeri 

Göran PERSSON, Finansminister 

Kenneth CLARKE, Chancellor of the Exchequer 

REVISIONSKOMMIHE 
25 maj 1995 

Ordförande 
Albert HANSEN, Secrétaire général du Conseil du gouvernement, Luxemburg  

Constantin THANOPOULOS, Proin Dioikitis tis Ethnikis Ktimatikis Trapezas tis Ellados,  
Aten, till juni 1994 

Ledomöler 
Ciriaco DE VICENTE MARTÎN, Consejero del Tribunal de Cuentas, Madrid 

Michael J. SOMERS, Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin 
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STYRELSE 
25 mo/ 1995 

Ordförande 
Sir Brian UN WIN 
Viceordförande 
Wolfgang ROTH 
Corneille BRÜCK 
Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 
Luis MARTI 
Ariane OBOLENSKY 

Lucio /ZZO, Alain PRATE, Hans DUBORG /tj oc/i José de OLIVEIRA COSTA har innehaft 
funktionen som viceordföranden till och med juni 1994. De har ufnämnts till heders-
viceordföranden. 

Luigi ARCUTI 
Isabel CORREIA BARATA 

Richard BRANTNER 
Sinbad COLERIDGE 
Geoffrey DART 
Jos de VRIES 

Mario DRAGHI  
Federico FERRER DELSO 

Winfried HECK 
Philippe JURGENSEN 
Veikko KANTOLA 
Francis MAYER 

Paul MclNTYRE 

Yves MERSCH  
Rudolf MORAWITZ 
Miguel MUNIZ DE LAS CUEVAS 
Noel Thomas O'GORAMN 
Leif PAGROTSKY 
Petros P . PAPAGEORGIOU 
Vincenzo PONTOLILLO 
Giovanni RAVASIO 
Emmanuel RODOCANACHI 
Lars TYBJERG 
Jan M.G. VANORMELINGEN 

Thomas WIESER 

Jean-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 

Ledamöter: 
Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Rom 
Subdirectoro-Gerol do Tesouro, Direcçào-Geral do Tesouro, Ministério das Finanças, Lis 
sabon 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 
Chief Executive, Structured Finance Division, Barclays de Zoete Wedd Ltd, London 
Head of Regional Development Division, Department of Trade and Industry, London 
Plootsvervongend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministerie 
van Financiën, Haag 
Direttore Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rom 
Subdirector General de Financiación Exterior, Dirección General del Tesoro y Politica Fi-
nanciera, Ministério de Economia y Hacienda, Madrid 
Ministerialdirigent i.R., Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
Directeur Général de Ια Caisse Française de Développement, Paris. 
Hallitusneuvos, Valtiovarainministeriö, Helsingfors 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministère de 
l'Economie, Paris 
Under Secretary, Head of European Union Group (Overseas Finance), HM Treasury, Lon
don 
Directeur du Trésor, Ministère du Trésor, Luxemburg 
Ministerialdirigent, Bundesministerium für Wirtschaft, Bonn (t 22.5.95) 
Presidente del Institute de Crédito Oficiol, Madrid 
Second Secretary, Finance Division, Department of Finance, Dublin 
Statssekreterare, Finansdepartementet, Stockholm 
Anoplirotis Kothigitis, Tmima Oikonomias, Ponepishmio Pireos, Pireus 
Direttore Centrale, Banca d'Italia, Rom 
Generaldirektor, Ekonomi och Finans, Europeiska kommissionen, Bryssel 
Président Directeur-Général, Crédit National, Paris 
Vicedirekter, Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, Köpenhamn 
Ere-Directeur-generaaT van de Administratie der Thesaurie, Ministère des Finances,  
Bryssel 
Abteilungsleiter, Abteilung für Koordination der Europäischen Integrationsangelegenhei
ten, Bundesministerium für Finanzen, Wien 

Suppleanter: 
Auditeur Général, Administration de Ια Trésorerie, Ministère des Finances, Bryssel  
Dirigente Generale, Ministero del Tesoro, Rom 
Chief Manager, Reserves Management, Foreign Exchange Division, Bonk of England, 
London 
Sous-Directeur des Affaires multilatérales. Direction du Trésor, Ministère de l'Economie,  
Paris 
Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rom 
Ministerialdirektor, Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick
lung, Bonn 
Direktor, Abteilung für Internationale Finanzinstitutionen, Bundesministerium für Finan
zen, Wien 
Generaldirektor, Regionalpolitik, Europeiska kommissionen, Bryssel  
Subdirector General del Tesoro y Politico Financiera, Ministério de Economia y Ha
cienda, Madrid 
Kontorchef, Finansministeriet, Köpenhamn 
Président-Directeur Général du Crédit Local de France, Paris  
Ministerialrat, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
Head of the Treasury's Transport Policy Division, London 
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DIREKTION Direktionen är ρό beltid bankens verkstäl-
lande organ; den ansvarar for den löpande 
förvaltningen, förbereder och ser tili ott styrel-
sens besluf verkställs. Ordförandeskapet i di- 
rektionen utövas av bankens president, eller i 
bans frânvaro, αν nàgon αν de sju vicepresi·  
denterna. Direktionsledamöterna är endast 
ansvariga inför banken; de utses av bankens 
rad, pò förslag av styrelsen, för en period om 
sex är (mandaten kan förnyas). Efter anslut-
ningen av de nya medlemsstaterna bar ban
kens rad beslutat att utöka direktionen frön 
sju til i atta ledamöter. 

Bankens rad har tili vicepresident fràn och 
med den 7 juni 1994 utsett Panagiotis-
Loukas GENNIMATAS, chefstjönsteman 1  
Greklands Riksbank, och Massimo PON-
ZELLINI, ansvorig för omrâdena turism och 
fostigheter inom Europeiska banken för 
öteruppbyggnad och utveckling (EBRD). 

Bankens rad har vidare tili vicepresidenter 
frön och med den 1 juli 1994 utsett Ariane 
OBOLENSKY, chef för enheten för interna-

tionella affärer inom ledningen för finans-
deportementet, Fronkrike, och styrelseledo-
mot i banken sedan 1992, samt Luis 
MART), sakkunnig i Finans- och Ekonomi-
deportementet i Spanien. 

Ariane OBOLENSKY, Panagiotis-Loukas 
GENNIAAATAS, Massimo PONZELLINI och 
Luis MARTI eftertrödde EIB :s vice
presidenter Alain PRATE, Flans DUBORG, 
Lucio IZZO och José de OLIVIERA COSTA, 
vilko utnömnts αν bankens röd tili hedersvi-
cepresidenter för deras förtjönstfulla insat-
ser för banken. 

In memoriam 

Hans DUBORG, vicepresident sedan aprii  
1990, avied bastigt den 18 juni 1994, strax ef
ter att ban lämnat direktionen. Styrelsen, direk
tionen ocb bankens personal hedrar samsfäm-
migt Hans DUBORG och bevarar minnet av 
bans gada professionella och personliga egen-
skaper. 

REVISIONSKOMMinEN Revisionskommittén är sammansatt av tre le
damöter utsedda av bankens rad ρά grand  
αν deras dugligbet för en period αν tre òr  
jmandatet kan förnyasj. Den provar om ban
kens verksambet bedrivits eniigt gällande reg
ier ocb om räkenskaperna förts i föreskriven 
ordning. Revisionskommittén är etf obero-
ende organ ocb rapporterar tili bankens rad,  
som noterar dess synpunkter innan arsredo-
visningen, som upprätfas av styrelsen, god-
känns. 

Pö beslut αν bankens röd eftertrödde den 
20 September 1994 Michael J. SOMER, ti-

digare suppléant i bankens styrelse, avgö-
ende Constantin THANOPOLJLOS som le-
domot αν revisionskommittén för ören 
1994, 1995 och 1996. Ordföronden för 
revisionskommittén völjs pö ett ör. Till och 
med bankens röds örsmöte i juni 1994  
innehade Constatin THANOPOULOS orfö-
randeskapet. Man eftertröddes αν Albert 
HANSEN som innehor posten tili och med 
Ott bokslutet för verksamhetsöret 1994 har 
godkönts vid örsmötet 1995. Bankens röd 
tackar Constantin THANOPOLJLOS för 
hans vördefulla bidrag tili arbetet inom re 
visionskommittén. 
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Under 1994 fortsatte kommittén sitt orbete  
med gronskning αν bokföring ocfi räken-
skaper med stöd αν kontrollfunktioner inom 
banken, framför allt αν internrevisionen 
och αν de externa revisorerna Price Water- 
house. 

Inom romen för sitt gronskningsprogrom 
har kommittén fortsatt sina besök vid finan-
sierade investeringsprojekt. Vissa αν dessa 

besök har genomförts tillsammans med fö-
retrödare för Revisionsrötten, eniigt de vill-
kor som uppröttades i sombond med tre-
partsavtoiet frön 1992 meilon Europeisko 
kommissionen, Revisionsrötten och EIB. 

I beoktonde αν den kraftiga expansionen 
αν verksamheten förbereder banken en för-
störkning αν sin revisionsorganisation. 

För att fullgöra de viktiga tiliöggsuppgifter 
som onförtrotts banken och för att ρά bösta 
sött möta utvecklingen inom den oiltmer 
komplexe ekonomiska miljö dör banken ör 
verksam, mäste banken förstörka sin kapa-
citet och anpasse sin organisation och sine 
funktionsstrukturer dörefter. 

EIB her öven ögnot ingöende övervögen-
den öt Ott omformulero sine verksom-
hetsmöl och öt att preciserà sin uppgift. I 
detta arbete her öven personalen engage 
rais. En sammenstölining αν övervögen-
dena finns pö fliken tili omslagen under  
rubriken " EIB:s uppgift ". 

För att möta utvecklingen och diversifie-
ringen αν sin verksamhet her banken ge-
nomfört förijande strukturelle anpass-
ningar: 

- Generalsekretariatet 
För att sökerstölle utvecklingen αν kommu-
nikation och information her beslut fottots 
om Ott omvondlo den onsvorigo divisionen 
för desso verksamheter tili en avdelning 
"Kommunikation", som indelots i tvö divi
sioner: "Kommunikations- och publikations-
policy" och "Mediekontokter". 

- Direktoraten för finansiering inom Euro
peisko Unionen 
För Ott u ppfyllo de operotionello behoven 
her divisionen Fronkrike inom ovdelningen 
Fronkrike och Benelux-lönderno delots i tvâ  
divisioner: Fronkrike (Infrastruktur) och 

Fronkrike (Företag). Av somme sköl och tili 
följd αν utvidgningen αν Europeisko Unio
nen her ovdelningen för Danmark och 
Tysklond utvidgots tili att öven ovse verk
samheten i Österrike och Sverige; divisio
nen Tyskland her delots i tvö divisioner: 
dels Tyskland (Norro delen), dels Tyskland 
(Södro delen) och Österrike; divisionen 
Danmark her blivit divisionen Danmark 
och Sverige. Ρά sommo sött har ovdel
ningen för Greklond och Irland utvidgots 
tili Ott öven ovse verksamheten i Finland,  
vorvid divisionen Greklond har blivit divi
sionen Greklond och Finland. 

- Direktoratet för finansiering utanför Euro
peisko Unionen 
Ökningen αν uppgifter som onförtrotts EIB 
har medfört att direktoratet omstruktrerats 
tili Ott omfotta fyro ovdelningor: AVS-
lönderno, Medelhovslönderna, Mellon-
och Osteuropa samt Somordning och kon
troll. En division som lyder under generol-
direktören ör onsvorig för verksamheten i 
Asien och Latinamerika. 

- Direktoratet för rättsfrögor 
För Ott förs törka hormoniseringen αν de ju-
ridisko ospekterno, sörskilt inom omrödet 
för projektsbedömning, har direktoratet 
omstrukturerots tili tvö ovdelningor: ovdel
ningen "Allmönno röttsfragor" som töcker 
den röttsligo verksamheten londvis samt ov
delningen " Allmönno röttspolitisko frö-
gor " som onvoror för allmönno principer 
och institutionello frögor. 

EIB:S 
FUNKTION 

STRUKTURER 

ARSREDOVISNING 1994 • EIB 69 



President: 
Vicepresidenter; 

DIREKTIONEN 
25 ma/ 1995 

Sir Brian UNWIN 
Wolfgang ROTH 
Corneille BRÜCK 
Panogiotis-Loukos GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 
Luis MARTI 
Ariane OBOLENSKY 

Organisatorisk upjDbyggnad 

Generalsekreterare 
Thomas OURSIN 

Sjäivständiga  
huvudavdelningar 
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FORVALTNING 
AV DE MÄNSKLIGA  

RESURSERNA 

PERSONALIA 

P. Marchat och R. Karsenti. 

Sedan publicerlngen αν den senaste arsre-
dovisningen har följande förändringar  
skett: 

Ceneralsekretariatet: Karl Georg  
SCHMIDT har usetts t ill direktör for ovdel-
ningen "Kommunikation". 

- Direktorat 1 och 2 inom direktoraten for 
finansiering inom Europeiska unionen 
Giorgio RATTI, sedan aprii 1994 general-
direktör for direktorat 1, har i slutet αν  
januari 1995 kallots till politisk tjänst  
inom den itoliensko regeringen. Pitt TREU-
MANN, genera Id irektör for direktorat 2, 
har fatt i uppdrag att upprätthölla tjänsten  
interimistiskt. Sedan Gérard d'ERM pensio-
nerats har Alain BELLAVOINE ersatt denne 

som direktör for avdelningen Fronkrike-
Beneluxländerna. André DUNAND, onsvo-
rig for "Samordning" har utsetts till direktör. 

- Direktoratet for finanser 
Fran och med den 1 maj 1995 är René 
KARSENTI generaldirektör för detta direk
torat. Man eftertröder Philippe MARCHAT,  
som pensionerots. 

- Direktoratet för rättsfragor 
Som en följd αν direktoratets uppdelning i  
tvâ avdelningar har Konstantin ANDREO- 
POULUS utsetts till direktör för avdelningen  
"Allmönna röttsfrägor" och Gionnongelo 
MARCHEGIANI tili direktör för avdel
ningen "Allmönna röttspolitiska frögor". 

PERSONALSTYRKA 

Utveckling αν  
antalet anstöllda 

60 65 70 75 80 85 90 94 

— Belopp ί löpande priser 
"·· Belopp I 1994 àrs priser  

Anstöllda (antol) 

I slutet αν 1994 hade Banken 859 perso
ner anstöllda. Efter fiera ór αν en mindre  
ökning αν antalet anstöllda ön αν ökningen 
αν verksamheten, tillöt rekryteringen under  
1994 en anpassning αν resurserna till be-
hoven i samband med intensifieringen αν  
aktiviteterna och tili ökningen ovonvorsom-

rödeno, bade inom och utom Europeiska 
Unionen. Inom romen för de tre nyo med-
lemsstoternos onslutning tili Europeiska 
Unionen och tili Banken, prioriterar Banken 
frön och med 1995 rekrytering αν medbor-
gare frön dessa lönder. 

Anstöllda Arbetsledning och Administrativ 
totalt hondlöggore personal 

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

FÖRVALTNING Banken, som ör ongelögen om ott somti-
digt effektivt och röttvist förvolto sino  
mönskligo resurser, har fortsatt sina an-
ströngningar i syfte att under bösta möjliga 
villkor förstörka sin kapacitet att verka i en  
mer och mer krövonde omgivning. 

Anpassning av ledningsstrukturen 

Banken har genomfört en utvördering αν  
uppgifterna för sin ledningsstruktur i syfte 

att anpassa tili denna tili de nya verksam-
hetskraven. En gemensam kategori kallad 
"bankens ledningssystem" grupperar 
direktorats- och avdelningscheferna, vilko 
hödonefter har titlarna generaldirektörer 
respektive direktörer. För denna nya kate
gori tillömpos ett utvörderingssystem för 
prestotioner som tillöter Banken att med 
ökad flexibilitet utföra sina mönga uppgif-
ter samtidigt som den behöller kontrollen 
över sin kostnodsförvoltning. 
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Löner 

Banken her ocksä, tillsommons med perso-
nolrepresentonterna, undersökt en cnposs-
ning αν systemef för bedömning och löne-
sättning αν personalen, med hänsyn tagen 
tili befintiigo atogonden. Denno undersök-
ning hör Utforts med beoktonde αν de eko-
nomisko omständigheterno och de föränd-
ringor som hör skett inom Europeisko 
unionens institutioner och företog för ott 
kontroliero ökningen i lönekostnoderna. 

Jämställda möjligheter 

Inom romen för bankens policy för jäm
ställda möjligheter, som ledningen lögger 
stor vikt vid, hör Kommittén för jömstöllda 
möjligheter för kvinnor och mön (COPEC) 
föreslagit ett femörigt "Ätgördsprogram", 
som godköndes i november 1994. COPEC 
är ett organ som till liko delor bestàr αν fö-
retrödore för ledningen och personalrepre-
sentonter. Dess mölsöttning ör ott "över-
voko genomförondet αν policyn för 
jämställda möjligheter nör det göller korri-
örmöjligheter, utbildning och social infra
struktur". 

Barnomsorg 

För Ott k onkret bidro tili principen om liko 
möjligheter öppnode bonken i jonuori 
1995 ettdoghem i egen regi, som hör möj-
lighet Ott to hand om personalens smö-
born. Detto ör ett nytt steg i bankens so-
ciolo policy. Initiativet togs efter en  
undersökning utförd αν personolrepresen-
tonter och en studie som leddes αν en kon-
sult. Doghemmet ligger i nörheten αν bon
ken och drivs i eniighet med den i 
Luxemburg göllonde regieringen. 

Utbildning 

Banken hör tillsommons med personolre-

presentonter sett över den permanente ut-
bildningen, i syfte att böttre υρρηά sino  
mölsöttningar. Blond onnat hör en utbild
ning inröttots som ör riktod tili personal 
som ör onsvorig för kreditbedömning, för 
Ott göra denno personal böttre rustod i den 
nya miljö i vilken bonken verkor. Liksom un 
der de föregöende ôren hör ontolet dogar  
ögnode öt sprök- och dotoutbildning för 
helo personalen förblivit betydonde. Anto-
let utbildningsdogor under 1994 uppgick 
tili 5 500, vilket motsvoror ett medeltol ρά  
6,4 dogar per person. 

Personalrepresentanter 

Gruppen αν personalrepresentanter bester 
αν elvo personer, vorav òtto ör voldo αν  
oliko personolkategorier och tre αν heia 
personalen. Dess uppgift ör ott undersöka 
alle frâgor röronde personalens intresse 
inom romen för en överenskommelse med 
bonken. Denno överenskommelse ör för 
närvoronde under översyn. 

informationsteknologi 

EIB fortsötter ott installera operativo infor-
motionssystem för sine oliko verksomheter. 
Framförcllt förfinos formerna för övervok-
ning αν utlaningsportföljen och behondling 
αν kreditförfrögningor. Den datoriserode 
kontrollen her utökots tili bedömning och 
administration αν finonsieringsverksomhe-
ten, liksom tili förvoltningen αν globol-
lônen och för de röttsligo förberedelserno 
αν ovtal. Nötverket för utbyte αν informa 
tion mellon de oliko Systemen hör onpos-
sots i eniighet med detto ; det medför ott oll 
personal har tillgäng tili de verktyg som  
krövs för deros speciello behov. Slutligen 
hör ett nytt, kroftfullore informotionssystem 
utvecklots, som ger ledningen stöndig till
gäng tili styrnings- och prognosinstrument, 
onpossade tili den ökonde komplexiteten i 
de uppgifter som anförtrotts bonken. 

OVRIG UTVECKLING 
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Kommunikation EIB:s prise t och EIB-stipendier 

I rtiaj 1994 antog banken en ny kommuni
kationsplan som utvecklar huvudlinjerna 
för kommunikotionspolicyn, sävöi externt 
som internt inom banken. Med tillämpning 
αν denna nya policy utvidgode ovdel-
ningen "Kommunikation" sitt utbud αν  
publikationer, särskilt genom utvecklingen 
αν interna kommunikationsmedia avsedda 
för heia personalen. 

Utbyggnad av EIB:s huvudkontor 

Mindre än tre âr efter utfördandet αν den 
första internationella inbjudan att lömna 
anbud avslutades byggnadsarbetena för 
utbyggnad αν bankens huvudkontor, vilket 
skedde i slutet αν 1994 inom förutsatt tid 
och uton större komplikationer. Den nya 
byggnaden, som omfottar en bruttobygg-
nodsyta ρά cirko 22 000 kvm, vari ingór  
tre vàningar med parkering, fâr cirka 300  
arbetsplatser, alla med likvördig ergono-
misk Standard som ursprungsbyggnoden. 
Det utvidgode byggnadskomplexet betjö-
nas αν en central för gemensam alstring αν  
elektricitet och vörme; centralen omfottar 
tvö enheter som förses med gas frön stad s-
nötet. Denna installation tillöter banken att 
genomföra besparingar i frögo om energi-
utnyttjondet i sino byggnader, samtidigt 
som hönsyn tos tili miljön. 

EIB-priset ρά 12.000 ecu delos ut vorton-
not òr för att vid universitet i Europeiska 
unionens medlemsstater frömjo studiet αν  
investeringar och dessos finonsiering ur 
oliko aspekter. Nösto prisutdelning kom
mer Ott ögo rum under 1995. 

Sedan 1978 beviljar EIB varje ór tre stipen 
dier till forskare som arbetor ρά en doktors-
ovhondling vid Europeiska universitetsinsti-
tutet i Florens, för att stimulera forskning i 
Europafrögor. 

Erling Jörgensen-stipendiet, som inröttodes 
1990 tili minne αν bankens t idigare vice- 
president och som förvoltos αν Ekonomiska 
och statistiska institutet vid Köpenhomns 
universitet, tilldelos varje âr en studerande 
som orbetor ρά en studie om politisko och 
ekonomiska fràgor avseende gemenska-
pen. 

Styreisen tackar bankens personal för om-
fattningen och kvalifefen ρό det ortete som  
personalen sakkunnigt och hängivet utfört 
under det gângna drei, samt uppmanar t ili 
fortsatta sadana prestationer. 

Luxemburg, den 4 aprii 1995  

Sir Brian Unv^in 

Slyrelseordförande 

EIB:s styrelse (se ledamotslista, s. 67) vars möten leds αν  
presidentati (i mitten) eller, i hons frânvoro, αν en αν vi- 
cepresidenterna (i främre raden). Till vänster om Presi
denten, Thomas Oursin, generalsekreterare. 
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ARSRESULTAT 

Det totala saldot i balansräkningen över- 
sleg 100 miljarder och uppgick till 102 753 
miljarder den 31 december 1994 jämfört  
med 96 537 miljarder i slutet ov 1993, 
dvs. en ökning ρά 6,4%. 

Intäkter i form αν räntor och provisioner ρά  
placeringor sjönk fron 498 miljoner 1993  
tili 421 miljoner 1994. Intäkter i form αν  
räntor och provisioner ρά utiàning uppgick 
till 7 334 miljoner jämfört med 7 348 mil
joner 1993, medan räntor och omkostno-
der fär upptagna Ιάη sammanlagt utgjorde 
6 293 miljoner mot 6 287 miljoner 1993. 

Resultaten αν de finansiella transaktio-
nerna avspeglar den nedskrivning ρά 240  
miljoner αν värdepappersportföljen som  
gjordes den 31 december 1994. Denna 
nedskrivning bör, som anges i avsnittet "Re
sultat avseende obligationsportföljen", si-  
dan 63, gradvis kunna àterhâmtas genom  
àrlig kreditering αν resultaträkningen. Efter 

avdrag for kursskillnader, avskrivning αν  
emissionsomkostnader och inläsenspre- 
mier, odministrotivo utgifter samt avskriv-
ningar ρά byggnader, inventarier och ut-
rustning uppgick bonkens rörelseresultat till 
986 miljoner jämfört med 1 344,5 miljo
ner 1993. Efter avdrag fär öndrade omrök- 
ningskurser i förhöllande tili ecun (- 16,3 
miljoner) uppgick resultotet under verksom-  
hetsàret till 969,7 miljoner jämfört med 1 
127,2 miljoner 1993 (résultat efter överfö- 
ringen αν 200 miljoner tili fonderne fär all- 
mönna bankrisker). 

Styrelsen har rekommenderat bankens ràd  
att αν beloppet ρά 74,3 miljoner under  
punkten "De tre nyo medlemsstoternos bi-
drog tili resultaträkningen som àterstàr att 
ansià", ansià 23,2 miljoner till fonden for  
ollmönna bankrisker och àterstoden ρά  
51,1 miljoner samt vinste n fär rökenskaps-
àret ρά 969,7 miljoner till tillöggsreserven, 
vilket totalt motsvarar 1 020,8 miljoner. 
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BALANSRÄKNING PER DEN 31 DECEMBER 1994 
Belopp i ecu — se även noferna tili bokslutet 

TILLGÂNGAR 3U2.1994    

1. Kassa, tillgodohavanden hos centralbanker, postgiro . 37 497 709 

2. Statsskuidsvöxlar som ör belöningsboro i centralban
ker (Not B ) . . 1 038 722 088 

3. Fordringar pâ kreditinstitut 
α) betalbara pò anfordrart . . . ia, . .tiv · 72 846 206 
b) andrò fordringar (Not C) . . i . . 4 668 108 879 
c) utiâning; sammanlagt utestâende belopp (') ,1, . 38491 533 270 36 164 978 411 

vorov ej utbetalt belopp . . . . . i . ί ì 5 433688 101 4 101 265 835 
33 057 845 169 

S 37 798 800 254 

4. Utiâning till allmSnheten 
utiâning: sammanlagt utestâende belopp (') . » . . 67 523 772 600 61 415 138 640 

varav ej utbetalt belopp . . . ... . . . 9 577 948 246 7 240 262 001 
57 945 824 354 

5. Obligationer och andrò vördepapper med fast avkast-
ning (Not B) 
o) emitterade αν offentligo organ 1 577 826 247 1 880 076 981 
b) emitterade αν andra . . > - . . . . . . . . . 429 564 006 175 299 299 

" 2 007 390 253 

6. Aktier och andra vördepapper med rörlig avkastning 
(Not N) 72 000 000 

7. Andelar (Not N) . . Î . ^ 40000000 

8. Immateriella aniöggningstillgängar 
ei avskrivna emi ssionsomkostnader och överkurs vid âter-
betalning 392 966 694 

9. Materielle aniöggningstillgängar (Not D) , 87 297 087 

10. Övriga tiligângar 
α) Tillgodohovande hos medlemsstaterna för regiering αν 

kapitaltillskott (Not E) 0 7 929 136 
b) Tillgodohovande för förutbetalda räntesubventioner 

: inom EMS (Not F) „ 66 669 022 85 205 163 
c) Övriga fordringar (Not G) ; ·. . . 322 353 544 636 757 396 

389 022 566 

11. Tecknat ej inbelalt kapital som ör infordrat (̂ ) . . , 400 000 000 

12. Förutbetalda kostnader och upplupna intökter . , , 2 543 662 198 
i 102 753 183 203 

31.12.1993 

19 920 089 

422 132 501 

BILAGDA OVERSIKTER: 
(') Lan och garantier; s. 82. 
(^) Fordringar representerade αν emitterade vördepapper; s. 86.  
f) Tecknat kapital tili banken; s. 86. 

65 344 667 
3 490 522 091 

32 063 712 576 
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 

76' 



SKULDER OCH EGET KAPITAL 3 T. 12.1994 31.12.1993 

1. Skulderrill kreditinstitut 
α) betalbara vid a nfordran 44 056 561 
bj betalbara ρά förfaliodagen eller efter avisering (Not O) . 23 639 951 

2. Skulder representerade αν emitterade vârdepapper(^) 
α) omsättningsbara obligationer ocfi andra skuldebrev . . 79 770 795 645  
b) övrigo 3 902 329 561 

3. Övrigo skulder 
α) skulder tili medlemsstoterna för regiering αν kapitaltill-

skott(NotE) 1 777 408 
b) förutbetalda röntesubventioner (Not F) ..... . 292 088 377 
c) diverse fordringor (Not G) ........... 581191614 
d) diverse skulder (Not G) 28 884 555 

4. Uppiupna kostnoder och förutbetalda intakter . . . 

5. Avsöttningar för omkostnader och avgifter 
personalens pensionsfond (Not H) . 

6. Reserverade medel för töckning αν generella kr^ditris-
ker 
(Not!) . . . . . . . ..... . . . . . . . 

7. Kapital Π 
tecknat 57 600 000 000 
ejinfordrot -53 279 061 724 

8. Bundna reserver (Not M) 
a| reservfond ... , ν « 
b) andra reserver . , , , r 

9. Ârets résultat 

5 760 000 000 
3 055 226 679 

67 696 512 

83 673 125 206 

40 644 748 
29 720 178 

74 742 398 527 
3 918 532 827 

338 503 972 
335 112 119 
23 485 092 

903 941 954 

3 414 234 869 

238 328 790 

350000 000 

4 320938 276 

8 815 226 679 

969 690917 
102 753 183 203 

57 600 000 000 
-53 279 061 724 

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 320938 276 

7 688 007 148 

1 127219531 
96 536 892 788 

POSTER UTANFOR BALANSRAKNINGEN: 
31.12.1994 31.12.1993 

Garantier (') 
- för Ιάη frön tredje part .............. 360 738 017 
- för tredje parts andel i bankens utlöning ....... 71 386 579 

Sörskilda medel för töckande αν lönekostnader (Not Q) 
Terminskontrakt (Not R) 
- volutosvoppar , 400 300 000 
- röntesvappor , , i, 102 500 000 

Vördepappersportfölj 
- ötagonden för terminsköp  
- ötagonden för terminsförsäl|ning (Not S) ....... 

432 124 596 

5 605 496 680 

502 800000 

0 
370 835 341 

353 750 845 
87 650 082 

350 700 000 
77 200 000 

441 400 927 

4 871 308 38 li 

427 900000 

181 239124 
247 852 469 
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BALANSRÄKNING FOR SPECIALSEKTIONEN (') PER DEN 31 DECEMBER 1994 
Belopp i ecu — se även noterna tili bokslutet 

TILLGANGAR 31.12.1994 31.12.1993 

Mediemsländer 
Fran mede/ kân Europeiska atomenergigemenskapen 
Beviljade Ιάη 
- ufbetalade (') 
Fràn mede/ frân Europeiska gemenskapen (gemenskapens nya lâneinstrument)  
Beviljade Ιάη 
- ej utbetolode . . . . 
- utbetolode , . . . . 

Summa (') 

Turklet 
Frön medlemsstaternas mede/  
Beviljade Ιάη 
- ej utbetalade . . . . . 
- utbetalade . ... . . 

Medelhavsländerna 
Fran mede! frân Europeiska gemenskapen 
Beviljade Ιάη 
- ej utbetalade . . . . ·. -j 
-utbetalade . . . . ... . . .... , . 

Summa Π 

785 767 732 

0 
1 213 651 936 

1 213 651 936 

15 366 790 
157 557 566 

172924 356 

1 292 489 
269 998 689 

271 291 178 

909 096 182 

30 240 254 
1 781 780 956 

1 812 021 210 

15 860 213 
178 337 632 

194 197 845 

1 852 441 
276 791 252 

278 643 693 

Riskkapital 
- ej utbetalade belopp 
- utbetalade belopp . 

Summa (') 

Stater I Afrika, Västindien och Stillahavsomrâdet, samt utameuropeiska länder och ter-
rltorler 
Fran mede/ frân Europeiska gemenskapen  

Yaoundé-konventionerno 
Utbetalade Ιάη . . · . . . , . , 
BIdrag till riskkapital 
Utbetalade medel ..... ., , , , . . . ..... . . . .... . . . . 

Lomé-ovtolen 
Riskkapital 
- ej utbetalade belopp 
- utbetalade belopp . 

Summa 5 

Summa f)  

Totalt 

35 918 034 
45 287 350 

81 205 384 

352 496 562 

66 810 937 

646 310 

67 457 247 

435 953 804 
754 327 041 

1 190 280 845 

3 782 578 678 

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 

For kännedom: 
Totoia utestôende belopp for Ιάη pò särskildo villkor, som kommissionen beviljat och som banken bar EG:s u ppdrag att infordro amortering och ränta  
for: 
a) Enllgt forste, andre och tredje Lomé-evtelet: den 31.12.1994: 1 447 891 167; den 31.12.1993: 1 362 988 476. 
b) En iigt finensprotokoll som evielets med medelhavsländerna: den 31.12.1994: 160 182 792; den 31.12.1993: 152 548 285. 

(') Specialsektionen Inrät tades αν bankens râd den 27 maj 1963.  
Enllgt elt beslut αν den 4 augusti 1977 ändrades dess uppglft tili att 
registrerà de ätgärder som EIB vidtar pò tredje parts uppdrag samt 
för dess as räkning och ρά deras risk. 
(') Ursprungllgt belopp enllgt avtal, som undertecknats eniigt Euro
peiska gemensk apernas rods beslut 77/271/Euratom αν den 29  
mors 1977, 82/170/Euratom αν den 15 mors 1982 och 
85/537/Euratom αν den 5 december 1985, om ett b elopp ρά 3  
mlljarder som ett bidrag tili flnonslerlng αν kärnkraftverk Inom ge

menskapen ρά uppdrag αν Europeiska atomenergigemenskapen 
samt för des s röknlng och ρά dess risk: 
Tlllkommer: volutakursreglerlngar 
Avgàr; àterbetalningar 

2 773 167 139 
+ 188 825 214 
-2 176 224 621 

785 767 732 
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SKULDER 31.12.1994 31.12.1993 

Förvaltade medel 
At Europeiska gemenskaperna 
Europeiska atomenergigemenskapen . 
Europeiska gemenskapen: 
- gemenskopens nyo lâneinstrument 
- finansprotokoll med medelhovsländerna 
• Yaoundé-konventionerno  
- Lomé-ovtalen . . . 

At medlemsländerno 

Medel for utbetalning 
For Ιάη enligt gemenskopens nyo lâneinstrument . 
For Ιάη till Turkiet enliqt tilläggsprotokoll . . . • . 
For Ion och riskkopitoT i medelhovsländerna ^ . | .. 
Riskkopitol enligt Lomé-ovtolen . . . 

•ill·, ft. 
•f'' 

Summo 

Summo 

Totoit 

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 
717562 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 

4 334 317 217 

P) Ursprungligt b elopp enligt undertecknode ovtol enligt dels Euro -
peisko gemensko pernos rods beslut 78 /870/EEG ov den 1 6 Okto 
ber 1978 (gemenskopens nyo lâneinstrument), 82/1Ó9/EEG αν  
den 15 mors 1982, 83/200/EEC den 19 opril 1983 och 
87/182/EEG ov den 9 mors 19 87 for frömjonde ov investeringor 
inom gemenskopen, dels rodets beslut 81/19/EEG ov den 20 jo-
nuori 1981 for ôteruppbyggnod αν omrâden i Kamponien och Bo- 
silicato (Italien) som utsottes för jordbövning den 23 november  
1980 och 81/103/EEG ov den 14 decomber 1981 om ôterupp 
byggnod ov omrâden som utsottes för jordbävningor i Greklond i  
februori och mors 1981, pâ uppdrog ov Europeiska gemenskapen  
samt för dess râkning och pâ dess risk: 6 399 144 856 

Tilikommer: volutokursregleringor 

Avgâr; ovskrivningor 
âterbetolningar 

+ 101 957 404 

201 990536 
5 085 459 788 -5 287 450 324 

1 213 651 936 

P) Ursprungligt belopp enligt undertecknode ovtol om finonsiering 
ov projekt i Turkiet pâ uppdrog αν mediemsstaterno somt för deras 
rökning och pâ deros risk: 417 215 000 

Tilikommer: volutokursregleringar 

Avgâr: ovskrivningor 
âterbetolningar 

215 000 
252 816 917 -

8 741 273 

253 031 917 
172 924 356 

P) Ursprungligt belopp enligt undertecknode ovtol om finonsiering 
ov projekt i Moghreb och Moshreq, Malta, Cypern, Turkiet och 
Greklond (10 miljoner utiânot före onslutningen till EG den 1 |α-  
nuori 1981 ) pâ uppdrog αν Europeisko gemenskapen samt för dess  
rökning och pâ dess ris£ 393 689 ODO 

Avgâr: ovskrivningor 

âterbetolningor  
volutokursregleringar 

6 939 157 

33 718 849 
534 432 - 41 192 438 

352 496 562 

P) Ursprungligt belopp enligt undertecknode ovtol om finonsiering 
αν projekt i ossocierode stoter i Afrika, Madogoskor och Mauritius,  
somt i de utomeuropeisko lönderno, territorierno och deportemen-
ten pâ uppdro g αν Europeisko gemenskopen somt för dess rökning  
och pâ dess risk: 

- Ιάη pâ sörskildo vilikor 139 483 056 

- bidrog till riskkopitol 2 502 615 141 985 671  

Tilikommer: 

- kopitoliserode röntor 1178 272  

-volutokursregleringor 10 054 105 + 11 232 377  

Avgâr: 

-ovskrivningor ft 1 573 610 

-âterbetolningar - 84 187 191 85 760 801 
67 457 247 

(T Ursprungligt b elopp enligt undertecknode ovtal om finonsiering 
ov projekt i lönder i Afriko, Vöstindien och Stillohovsomrâdet somt i 
utomeuropeisko lönder och territorierno pâ uppdrog ov Europeisko 
gemenskopen somt för dess rökning och pâ dess risk: 

- villkorode eller efterstölldo lân 1 485 929 048 

- kopitolondelor 28 214 649 1 514 143 697 

Tilikommer: 

- kapitoliserode röntor + 1 651038  

ovgâr: 

-ovskrivningor 164 882 940 

- âterbetolningar 150 800 333 

- volutokursregleringor 9 830 617 - 325 513 890 
1 1 90 280 845 
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RESULTATRÄKNING PER DEN 31 DECEMBER 1994 
Belopp i ecu — se även noterna tili bokslutet 

31.12.1994 31.12.1993 

1. Ränteintäkter och liknonde intäkfer (Not J) . , u 

2. Röntekostnader och liknande koshiader . ^ 

3. Provisionsintökter (Not Kj , . , , , . . 

4. Provisionskostnoder . . . . . . . .,. . 

5. Neltovinst/nettoförlust pò finonsiello transaktioner (Not 1} . . 

6. Övrigo rörelseintäkter · · . 

7. Allmönna admlnistratlonskostnoder (Notl) , : , i, s 

α) personalkostnoder . . ,. , ^ . . 

b) övrigo admlnistrationskostnoder . . . i , . 

8. Vördejusteringor betröffande . . i . . Ϊ « . .  

α) emissionskostnoder och överkurs vid ôterbetolning , , , « . •  

b) byggnoder och nettokostnoder for inventorier (Not D) .... 

9. Avsöttnlng αν medel för töckande αν generella kreditrisker 

10. Resultat αν den normale verksamheten  

7 766 558 981 

-6321 762 996 

18 364 756 

- 11 936 227 

-207 754 949 

2 766 068 

- 131 907 923 

108 154 206 

23 753 717 

119 020 349 

9315 817 

11. Nettoförlust genom omvördering αν de αν bankens tiilgöngar 
som Inte regieras enilgt artlkel 71 stadgan (Not A.1)  

12. Baianserat résultat (Not M)  

- 128 336166 

985 991 544 

- 16 300627 

969 690917 

98 111 366 

21 585 737 

97 599 878 

7 150770 

7 915 048 883 

-6 320584 079 

15 181 1 66 

-7 758 565 

-33 989 811 

1 030 001 

- 119 697 103 

-104 750 648 

- 200 000 000 

144 479 844 

- 17260313 

1 127219531 



FINANSIERINGSANALYS PER DEN 31 DECEMBER 1994 
Belopp i ecu — se även noterna till bokslutet 

31.12.1994 31.12.1993 

A. Kassaflode frân rörelsen 
Arets vinst 
Justeringar for avstämning αν órets vInst till kossoflöde frân rörelsen: . 

- Avsättningor for Ott töcko generelle kreditrisker % 
- Avskrivningor  
- Nettoöndring αν periodiserade röntekostnader octi provisionskostno-, 
der, samt förskottsbetalda räntor  

969 690 917 

128 336 166 

- 1 652 663 

I 127219531 

200 000 000 
104 750 648^ 

410 581 059 
- Ökning αν periodiserade ränteintökter och provisionsintökter ... ! ' -32 591512 - 260 019 886 
Nettokassaflöde frân rörelsenC)  1 063 782 908 1 582 531 352 

B. Kassaflâde frân investeringsverksamheten 
Ullâning: 
Nettoutbetalningor .................. - 15 600 486 687 -16 065 651 465 
Aterbetolningor .: 9 453 949 749 7 095 669 755 
Valütakursregleringar .. ......... . . . ... 1 381 456 630 - 1 555 619 037 
Värdepappersportfölj: 
Försäljningor ΐ 1! , . 'iï;;,    9 346 676 430 15 400 707 858 
Köp ...... . - 10 188 534 949 - 15 652 346 893 
Nettominskning αν reserv for vördeminskning . . .... ... 239 658 629 - 30 200 766 
Valütakursregleringar Γ. . . . . . . . 11 261 669 2 134 315 
Övrigl: /β, 
Nettoöndring αν värdet pò mark, byggnader och inventorier ... -46 840 339 - 16 224 805 
Andro öndringar αν tillgângors Vörden . . . 29 036 388 -15 657 058 
Nettokassaflöde frân investeringsverksamheten Ρ) : . . -5 373 822 480 - 10837188 096 

C. Kassaflode frân finansieringsverksamheten 
Skulder representerade ov värdepapper 
Lön med medellöng och lang löptid: 
Emissionsintökter  14 018 786 784 14 701 113 139 
Aterbetolningor  -7 379 884 841 -5 314 035 177 
Valütakursregleringar  - Γ 504 906 166 2 163 785 497 
Nettoöndring αν posten emissionsomkostnader och överkürs vid óter-
betolning : . . . . : -111714 044 -78 054 782 
Nettoöndring αν posten volutosvappar . · 311 832 741 -277 396 049 
Lön med kort löptid: 
Nettoöndring . '. . . ... . .Μ - 259 271 396 - 187 804 938 
Ovriga skulder 
Medlemslöndernos inbetolningor αν kapital  100 000 000 164437500 
Nettoöndring αν skulder tili kreditinstitut . . ; . · . ΐ . . s . . . -2 668 414 -95 535 721 
Andro öndringar αν skulder . . : lΐ;?; 238 726 723 - 649 465 636 
Nettokassaflöde frân finansieringsverksamheten {') , 5 410901 387 10 427 043 833 

Finansieringsanalysen i sammandrag 
Likvida medel vid rökenskopsörets börjon ......... . 4 146 922 313 2 974 535 224 
Kossoflöde frön 
(1) rörelsen  1 063 782 908 1 582 531 352 
(2) investeringsverksamheten  - 5 373 822 480 - 10 837 188 096 
(3) finansieringsverksamheten . , 5 410 901 387 10427 043 833 
Kassaflöde totalt  1 100 861 815 1 172 387 089 
Likvida medel vid rökenskapsärets slut . . . . . 5 247 784 128 4 146 922 313 

Fördelning αν likvida medel 
Kassa, tillgodohovonden i centrolbonker och postgiro . : . . . lisJ-j . 37 497 709 19 920 089 
Vöxlor med högst tre mönoders löptid .......... . 757 847 183 722 181844 
Fordringar pö kreditinstitut ? I 
- öterbetolbora vid onfordron . . . ... . . . Ì . , . . 72 846 206 65 344 667 
- konton med löngre löptid  4 379 593 030 3 339 475 713 

5 247 784 128 4146 922313 
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ÖVERSIKT OVER UTLÂNING OCH GARANTIER PER DEN 31 DECEMBER ] 994 
Belopp i ecu — se även noterna tili bokslutet 

1. Summa bevi!jade lön (*) 
Summa utlânot belopp sedon banken bildodes, beräknot 
efter de nominella beloppen vid tecknondet αν lâ- 
net . . 159 149 530 930 

Tlllkommer: 
Valütakursregleringar . . , ... + 1 223319298 

:;:K 160 372 850 228 

Avgâr: 
Uppsagda och annullerade Ιάη . . . .  

Âterbetalningar αν kapitalskuld . . , ,  

Övertaget αν tredje part ...... 

2 097 834 880 

52 188 322 899 

71 386 579 
! - 54 357 544 358 

(*) Den tctola beviljade lânevolymen omfattor bade utbetoldo och ännu 
ej utbetoldo delor ov beviljo de Ion. Sammanlagt belopp utestâende . ... 106015 305 870 

2. Föreskrivet lönetak för lön och garantier 

Enilgt artikel 18.5 i stadgon for det totalo utestae nde beloppet 1  
form αν lân och garantler inte överstiga 250% αν det tecknode 
kapitalet. 

Med nuvaronde tecknade kapital innebär detta ett lânetak pâ  
144 miljarder, vilket skall ställas i relation till ett samlat belopp 
för Ιάη och garantier pò 106 447 430 466, med följande för-
delning: 

- Sammanlagt utestâende lânebelopp 
- Sammanlagt utestâende i form αν garan

tier (utanför balansrökningen) 
utlânot αν tredje part  
tredje parts ondel i finonsieringen αν bankens 
utiâning  

Sammanlagt utestâende i form αν lân och J 
garantier  

106 015 305 870 

360 738 017 

71 386 579 
432 124 596 

106 447 430 466 

3. Översikt αν sammanlagt utestaende lânebelopp Beviljade lön 

rill förmedlande 
kreditinstirur 

direkt 
tili 

mottagare Summa 

Utbetalda Ιάπ . . ...... 
Ej utbetalda lân . 17/. . . ./ · . . . , . . . ... 

33 057 845 169 
: 5 433 688 101 

57 945 824 354 
9 577 948 246 

91 003 669 523 
15 011 636 347 

Sammanlagt utestôende lânebelopp . . / 7 ... . . 38 491 533 270 67 523 772600 106 015 305 870 

4. Uppdelning αν ej utbetalda lân pâ rönteform 
Fast röntefot och fast valutokorg eniigt finansieringsavtal . .  
Fast röntefot eniigt finansieringsavtal, dör banken satter sam -
rnan valutakorgen  
Oppen röntefot, dör banken bestömmer röntefoten och sött er 
samman valutakorgen / , . 
Rörlig röntefot . . 
Justerbar röntefot  

369 740 083 

785 160 812 

4 175 634 515 
60 668 258 
42 484 433 

438 463 687 

1284 267537 

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 

Ej utbetal t belopp: 5 433 688 101 9 577 948 246 15 011 636 347 

5. Uppdelning αν utbetalda lân efter löptid 
Alerstôende löptid: 
Upp tili tre mânoder  
Over tre mânoder men inte över ett âr . /., ... . . . 
Over ett âr men inte mer ön fem âr   
Mer ön fem âr /:. 

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 
6310117647 

42 435 419 124 
40 649 863 393 

Utbetalt belopp: 33 057 845 169 57 945 824 354 91 003669 523 

6. Uppdelning αν utbetalda lân pâ valuta för âterbetalning 
Medlemslöndernas valutor eller ecu  
Annan valuta 

27 761 613 363 
5 296 231 806 

43 613 349 542 
14 332 474 812 

71 374 962 905 
19 628 706 618 

Utbetalt belopp: 33 057 845 169 57 945 824 354 91 003669 523 
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7. Geografisk uppdelning αν utiâningen pò länder dar projekten genomförs 
Sammanlagt Ej utbetald 

del 
Utbetald Andel 

Projektens lokallsering Anfal lân utestàende belopp 
Ej utbetald 

del del (%) 
7.1. Lân till Investeringar inom gemenskapen, samt jämstöllda Ιαπ (α) 
Tyskland  349 9 429 957 889 306 272 404 9 123 685 485 8,89 
Fronkrike  437 13 062 105 295 1 651 408 343 11 410 696 952 12,32 
Italien ......... . . ' = M V • 2 190 25 509 831 988 1 920 691 382 23 589 140 606 24,06 
Förenade Kungorlket ^ . i •:» 371 12 725 152 936 2 382 643 645 10 342 509 291 12,00 
Spanien . . . . . . , . » 310 15 687 202 367 1 203 170 050 14 484 032 317 14,80 
Belgien 62 1 732 644 086 287 688 318 1 4 44 955 768 1,63 
Nederlönderna ...... ·. .'· ·»' "ili'"' ' 49 1 892 319012 177 474 886 1 714 8 44 126 1,78 
Danmark ........ Ψ .·••.: ν L ,Τ" 176 3 841 86 6 951 479 493 687 3 362 373 264 3,62 
Grekland . . . . , . . , 209 3 255 169 260 268 724 851 2 986 444 409 3,07 
Portugal . . ..... . 246 6 857 942 278 1 342 358 018 5 515 584 260 6,47 
Irland . . . J ' . 222 2 925 309 298 195 330 924 2 729 978 374 2,76 
Luxemburg . . . , i "=> . .. 7 83 597 203 5107 070 78 490133 0,08 
Jämställda lân ja} Γ > · . . . 21 871 083 163 112 442 150 758 641 013 0,84 

Delsumma 4 649 97 874 181 726 10 332 805 728 87 541 375998 92,32 

Nya medlemsstater: 
Sverige ........ 1 15 446 652 — 15 446 652 
Österrike ^ . 5 251 726 669 — 251 726 669 
Finland ........ 1 59 931 875 — 59 931 875 

Delsumma 7 327 105 196 327 105 196 0,31 

Summa 4 656 98 201 286 922 10332 805 728 87 868 481 194 92,63 

7.2. Lân till investeringar utanför gemenskapen 
7.2. Ì AVS-lönderna och ULT 

Nigeria . . , . 8 293 804 170 128 901 165 164 903 005 
Zimbabwe ... • .. ... ... . 14 183 994 808 90 757 495 93 237 313 
Kenya ... , 10 119 913 406 15 000 000 104 913 406 
Elfenbenskusten ..... .. • . . 13 103 229 779 17 237 113 85 992 666 
Ghana  4 78 240 655 50 000 000 28 240 655 
Trinidad och Tobago . . . . 5 71 141 533 37 937 383 33 204 150 
Samriiga AVSländer . », . 2 70 000 000 70 000 000 — 
Jamaica . . » · 1 ' » 8 58 947 010 14 813 786 44 133 224 
Kamerun ' - . . . 8 52 831 466 — 52 831 466 
Papua Nya Guinea . . . . ;• ,• • . 6 51 226 803 17 620 000 33 606 803 
Botswana . . » . ; . 13 45 508 412 15 540 763 29 967 649 . ï . 
Mauritius . . . s » » -">43β;?βϊΙΒ|ΐ;ϊ ' ^ 7 45 344 551 24 255 400 21 089 151 : 
Mali . . : . . . . . 1 35 000 000 35 000 000 .. 
Fidji . . 7 29 488 096 — 29 488 096 
Moçambique   1 20 000 000 20 000 000 — 
Guinea . . . . » » . 3 18 475 911 10 500 000 7 975 911 
Barbados . . LTV. , ^ . i ̂ . . . 5 18 416 843 10 000 000 8 416 843 
Senegal ....... . .. . 3 16 226 291 — 16 226 291 
Nederlöndskb Antill^ä . i .... 5 15 506 225 4 000 000 11 506 225 
Mauritanien . . „ . V . . . • . 1 14 556 578 14 556578 
Bahamas . . . ;. = ,- ί ,- ..; ... ... .. .... 2 14 130 054 14 130 054 
Franska Polynesien . , ; , ... ,. .. ........ 4 13 998 443 : 4 200 000 9 798 443 L 
Regionalt i Afrika . . 1 13 938 439 : 11 024 361 2 914 078 ί 
Namibia 2 11 100 000 Il 100 000 ; 
Malawi ........ S 10 564 203 10 564 203 
Gabon ... . . , ..... 3 9 792 388 / ^ — 9 792 388 
Zaire  1 8 869 804 _ 8 869 804 
Sankta Lucia V L V ;V T> ^ V ^ • 1 . 3 7 854 456 2 000 000 5 854 456 
Nya Kaledonlen i . . . . , 2 7 116 250 4000 000 3 116 250 
Swaziland . . V . .V'': . .... 3 6 111 042 — 6 111 042 
Caymanöarnq 3 5 328 793 5 328 793 
Zambia . . , v i 1 5 046 993 5 046 993 
Brittiska Jungfwôarna ν . . ... 2 4 622 438 2 606 971 2 015 467 
Lesotho . . . . . . . •••. '.... 1 - 4 552 697 ι...·\..ί.\ — 4 552 697-
Kongo . . . . » . . » 2 4 497 270 ^ " ••. ' ·=·'ί:. ν 4 497 270 :• 
Östafriko , » , i . » . . ..... ..... 1 3 935 541 ..Λ;'.?...· — 3 935 541 
Västafrika . . . . . , . .... 1 3 313 81 8 3 313 818 
Aruba .... . . ... . 2 3 216 556 2 000 000 1 216556 
Sankt Vincent . , . - . « = .... 1 2 800 570 _ 2 800 570 
Tonga . . . V 'T ^ . 2 2 625 398 620 000 2 005 398 
Falklandsöarno L " . . . . 1 >•' 1 2 516 669 2516 669 
Togo . . . % •. . . 1 2 471 353 2 471 353 
Centraiafrika . » . . . . . 1 1 996 683 — 1 996 683 
Niger . . . , : . > . . 1 1 899 428 . . . .;=.t .— 1 899 428 
Seychellerno .... .Ti .. 1 1 676 687 1 676 687 
Belize . . . . . • . .. •. ... .... 2 1 386 895 I 386 895 
Liberia ........ 1 416 687 416 687 
Montserrat Τ .V T : · • · · 1 383 353 — 383 353 

Delsumma 175 1 498 015 445 599 114 437 898 901008 1,42 

(αϊ Làn som beviljats eniigt ortikel 18.1 andrò slycket i stodgan till projekl utanför mediemsländerno, men som lîgger i gemenskopens intresse, anses som jämställda med lôn  
till Projekt inom gemenskapen. Det scmiade lanebelopp, som österrike beviljats i detta ovseende fore den 31.12.1993, har nu överförts till repektive kolumn for detto land. 
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7. Geografisk uppdelning αν utlâningen pâ lander dar projekten genomförs 

Projektens lokatisering Antal Ιάη 
Sammanlagt 

Utestaende belopp 
Ei utbetold 

del 

7.2.2 Medelhavsländerna 
Algeriet  
Före detta Jugosict/ien (b) 
Morocko  
Egypten  
Tunisien ; >: i .  
Libanon . . 
Jordanien . . . .  
Cypern ..... 
Syrien  
Malta . ; . . . . 
Israel ...... 
Turkiet . . r . . . 

17 
18 
16 
24 
28 
7 
27 
7 
5 
5 
2 
4 

701 706 327 
563 403 545 
552 833 460 
521 358 618 
403 933 811 
188617817 
172 098 096 
69 579 827 
62 409 007 
51 598 197 
39 645 563 
6 066 027 

518 108 984 
113 420 000 
336 914 676 
228 248 698 
207 149 140 
156 601 741 
91 000 000 
29 223 500 
19010 000 
12 287 000 
10 000 000 

Utbetald 
del 

183 597 343 
449 983 545 
215918784 
293 109 920 
196 784 671 
32 016 076 
81 098 096 
40 356 327 
43 399 007 
39 311 197 
29 645 563 
6 066 027 

Andel 
% 

Delsummo 160 3 333 250 295 1 721 963 739 1 611 286 556 3,14 

7.2.3 Mellan- och Osteuropa 
Polen ....... 
Ungern . . . . .. .. . 
Tjeckien . . . . . . . 
Bulgarien ..... 1 . 
Rumänien: . . . ... . 
Slovakien: . . . . : . 
Slovenien . . . . : . . . 
Estland . . ... . , . 
Litauen . . L i. . . . 
Lettland  

. • • · · 13 
11 
6 
.6 
6 
6 
4 
4 
1 
1 

888 777 508 
538 564 087 
477613 341 
225 988 037 
210 045 334 
173 273 815 
87 995 491 
46 979 514 
10 000 000 
5 000 000 

672 125 353 
360 845 000 
424 374 621 
189 000 000 
170 300 000 
126 046 130 
82 451 910 
44 609 429 
10 000 000 
5 000 000 

216 652 155 
177 719 087 
53 238 720 
36 988 037 
39 745 334 
47 227 685 
5 543 581 
2 370 085 

Delsumma 58 2 664 237 127 2 084 752 443 579 484 684 2,51 

7.2.4 Asien och Lafinamerika 
Chile . . . ji . . . . 
Indien . 
Argentina . . . ... . 
Costa Rica . . . . . ' 
Thailand , 
Pakistan . i 
FilippinertKa . ... 

! ! ; ! : 

1 
.V i 

1 
1 

1 
1 

75 000 000 
55 000 000 
45516081 
44 000 000 
40000 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;; : : 

Delsumma 7 318516081 273 000 000 45 516 081 0,30 

Summa 400 7 814 018 948 4 678 830 619 3 135 188 329 7,37 

TOTALT 5 056 106 015 305 870 15 011 636 347 91 003 669 523 100,00 

(b) Lan som beviljats tili offentliga organ i före detta Jugoslavien betraktas fortfarande som jämstöllda med lön tili medelhavsländerna. 
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8. Uppdelnïng αν lânen enligt huvudsoklig form αν garanti (α) 

8.1 Lan till projekt Inom gemenskapen och jämstöllda Ιάη jb) 

Lân som beviljots eller goranterots o v med-
lemsländer 43 153 131 938 M) 
Lan som beviljots eller goranterots ov of-
fentllgo orgon i medlemslönderno . . . 4 833 731069 
Lan som beviljots eller goronterots ov finon-
slerlnglnstltut jbonker, kreditlnstitui för long-
slktlg flnonslerlng, försäkringsbolog) . . 34 175 469 157 (c) 
Lan som goronterots ov företog (utom fl-
nonslerlngslnstltut), dör medlemslönderno 
eller offentllgo orgon Inom gemenskapen 
hör mojorltetslnflytonde 3 035 174 962 (c) 
Lòn mot sökerhet I fostighet 539 517 818 
Lan som goranterots ov prlvotföretog (utom 
banker) 10 389 503 187 
Lón mot sökerhet I onnon tillgông ön fostig
het eller mot andrò sökerheter 2 074 758 791 

Delsummo 98 201 286 922 

8.2 Lan tlll investerlngor utonf Ör gemenskopen 
8.2.1 Lönder I Afrika, Vöstlndlen, Stillo-
hovsomrödet - Utomeuropeisko lönder och 
territorier 
Lan till stater som undertecknot somorbets-
ovtol eller lòn som goronteros ov sòdono 
stoter: 
Försto Lomé<ivtolet 
Andro Lomé-ovtolet 
Tredje Lomé-ovtolet 
Fjörde Lomé-ovtolet 

15 779 199 
169 304 854 
552 252 367 
532 073 321 
269 409 741 

Lòn mot onnon sökerhet;  
Försto Lomé-ovtolet , .  
Andro Lomé-ovtolet . .  
Tredje Lomé-ovtolet . .  
fjörde Lomé-ovtolet . . 

3 116 250 
13 503 788 
33 535 686 
178 449 980 
228 605 704 

Sommonlogt AVS och utomeuropeisko lön
der och territorier ........ . 498 015 445 je) 

8.2.2 Tredje lönder I medelhovsomrödet, 
som hör ekonomlskt somorbete med EG 
FInonsprotokollen 
Lan till eller goronterode eller motgoronte-
rode ov lönder som undertecknot Protokol
len . 
Lan mot onnon sökerhe t . 
Det "horlsontello" somorbetet 
Lön tili eller goronterode ov Ingàende lön
der  
Sommonlogt för medelhovslönderno . . 

8.2.3 Tredje lönder I Mellon- och Osteuropa 
Lön tili eller goronterode ov lönder som hör 
ovtol om ekonomlskt somorbete med ge
menskopen . . .   
Lön mot onnon sökerhet . . . . ; .  
Sommonlogt för Mellon- och Osteuropo . 

8.2.4 Tredje lönder I Asien eller Lotlnomer iko 
Lön tili eller goronterode ov lönder som hör 
ovtol om ekonomlskt somorbete med ge
menskopen . 
Lön mot onnon sökerhet .... . . .  
Sommonlogt för Asien och Lotlnomer ikö > 

Delsummo 
Totolt utestöende lönebelopp  

2 800 344 776 
6 000 000 

526 905 519 
3 333 250 295 (c| 

2 633 237 127 (f-c)  
31000 000 (f| 

2 664 237 127 

175 000 000 
143 516081 
318516081 (fl 

7 814 018 948 
106 015 305 870 

(aj Vissa fân täcks αν fìer an ett slags ov garantì eller sàkerhef. 
/LI 1 i;L^I TO I I Ο · .i_J  (bj Lan som beviljats enligt arfikel 18.1 andra sfycket 2 i stadgan fill projekt utanför 

medlemsländernas territorier, som or ov intresse för gemenskapen, anses som  
jämstöllda med Ιάη till projekt inom gemenskapen. 

(c} EG:s fatala garanti per den 31 decomber Ì994 vor 4 038 085 710 ecu. Moi- 
svarande belopp den 31 decomber 1993 vor 3 643 526 013. Donno garantì 
täcker alla rìsker i samband med fìnansiella otaganden i medelhavslanderna, 
inklusive làngivning till offentliga organ i fore detta Jugoslavian, och làn enligt 
det fàrsta finansprotokoll som avtalats med Slovenien, samt Ιάη till projekt i  
Grekland, Spanien och Portugal som beviljats innan dessa lönder gick in i EG,  
med en sammanlagd lânesumma den 31 december 1994 av 470 265 315 

(dj Det totalt g/oronterocfe lanebeloppet fron EG den 31 december 1994 vor 2  
235 932 ecu. 

(e) Taket for de garantier, som lämnas ov medlemsländer för alla rìsker i sombonc#  
med fìnansiella àtaganden som görs under Lomé-avtalet, for AVS-länderna oçb  
under mofsvoronde beslùt αν râdet, för de ufómeurope/sico länderna och terrìto-
rierna, uppgàr till  
' försto i.omé^3vta/ef: IS 895 449, 
- andra Lomé-avtalet: 182 808 642, 
• tredje Lomé-avtalet: 474 797 704, 
- fjörde lomé-ovto/ei; 535 637 900. 

(ή Lan till lönder utanför gemens/copen / Mellan- och Osteuropa och i Asien och La-
tinamerika omfattas i sin helhet av EG:s garantì. 
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ÖVERSIKT OVER SKULDER REPRESENTERADE AV EMIHERADE VÄRDEPAPPER PER DEN 31 DECEMBER 1994 
Belopp i ecu — se även noterna tili bokslutet 

Upplâning Valufasvappar Nettobelopp 

Skulder (+)  
Fordringar (-) 

Betal- Utestôende Utestôende Genom- Förfeilio- Genom- Utestôende Utestôende 
bar 1 den den snittlig dagar 31.12.1993 31.12.1994 snittlig den 31.12.1993 den 

31.12.1993 31.12.1994 ränta ränlci 31.12.1994 

ECU 10612038 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 16 3 654 304 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 Ol 1 935 9 818 097 529 
GBP 8 220 113 890 8 555 710 908 8,61 1995/2011 1 245 485 527 + 1 2 15 934 943 + 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 6 84 377 984 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 
LUE 436 733 7/7 498 605 770 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 + 777 427 709 + 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 870124- 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 + 640 156 211 + 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 - 1 184 584 906- 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 - 2 147 113 152 - 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 — — 

Summa 78 652 390 881 83 665 378 832 
Överkurs 8 540 473 7 746 374 

Totalt 78 660 931 354 83 673 125 206 

Följande tabell visar det samlade kapitalbehovet för ôterbetolning αν upptogna Ιάη: 

Obligationer Övrlgt Summa 

Resterande löptld: Upp tili tre mônader 4 102 054 491 
Over tre, men bögst tolv mônader 3 043 999 660 
Over ett, men bögst fem òr 40 492 597 618 
Over fem òr 32 132 1 43 876 

168 294 856 
483 003 184 

1 664 435 355 
1 586 596 166 

4 270 349 347 
3 527 002 844 

42 157 032 973 
33 718 740 042 

Summa 79 770 795 645 3 902 329 561 83 673 125 206 

ÖVERSIKT ÖVER BANKENS TECKNADE KAPITAL PER DEN 31 DECEMBER 1994 
Belopp 1 ecu — se även noterna tili bokslutet 

Infordrat kapital 

Medlemsland 
Tecknat 

kapital (') 
Ε| infordrat Inbetalt 

kapital F) den 31.12.1994 Rest att belala Summa 

Tysklond 
Frankrlke 
Italien 
Förenode kungarlket 
Spanien 
Belgien 
Neaerlönderna 
Denmark 
Greklond 
Portugal 
IrlantJ 
Luxemburg 

11 017 450 000 
11 017 450 000 
11 017 450 000 
11 017 450 000 
4 049 856 000 
3 053 960 000 
3 053 960 000 
1 546 308 000 

828 380 000 
533 844 000 
386 576 000 
77 316 000 

10 189 970 950 
10 189 970 950 
10 189 970 950 
10 189 970 950 
3 747 237 310 
2 825 758 011 
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 
5 777 303 

Summa 57 600 000 000 53 279 061 724 3920938 276 400 000 000 4 320938 276 

CI Bankens râd beslutade den 11 |uni 1990 att fördubblo det tecknade kapitale! frön 28 800 000 000 tili 57 600 000 000 (ran den 1 jarruarl 1991 .Fördubblingen baseras 
ρά en överföring αν 1 225 000 000 ecu (rän kompletterande reservmedel tili tecknat ocli inbetalt kapital för Banken och en ökning αν medlemslöndernas bidrag med 
27 575 000 000 ecu, varav 1,81323663% skall betalas in. 

F) Det belopp ρά 400 000 000 ecu som skall inbetalas motsvarar de atta lika stora delar pä 50 000 000 som medlemsstoterna skall betala den 30 aprii och den 31 Oktober 
under ôren 1995 till 1998 som sin del αν det kapitaltiliskott som beslutodes den 11 juni 1990. 

F) Detta belopp kon infordras αν bankens styrelse, i den utströckning det krövs för att Banken ska kunna uppfylla sino skyldigheter mot sind lângivore. 

För kön nedom: Fròn och med den 1 januori 1995 höjs bankens kapital frön 57 600 (X)0 000 tili 62 013 000 000 ecu. Denna ökning beror ρά tillskottet frän de tre nya 
medlemsstoterna, Sverige, Österrike och Finland, (jfr Oversikt over bankens tecknode kapital per den 1 jonuari 1995, s. 96.) 
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NOTER TILL BOKSLUTET 
per den 31 December 1994 — belopp i Ecu 

Not A — Sammanfattning αν viktigo redovisningsprinci-
per 

1. Omräkning αν valutar 
Enligt ortikel 4.1 i stadgan anvönder EIB Europeiska gemenskaper-
nas ecu som enhet i redovisningen αν medlemsländernos kopitol-
konton och i sitt eget bokslut. 
Värdet pò en ecu or lik o med summon αν följande belopp i respek 
tive mediemslonds valuta: 

DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 BEF 3,301 GRD 1,44 
FRF 1,332 LÜF 0,13 ESP 6,885 
ITL 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 

Vdxelkurserna mellan medlemsländernos volutor och ecun bestäms  
utifrân morknodskurserna och publiceros dagligen 1 Europeiska ge-
menskopernas officlello tidnin g. 
Banken tillämpor kurserna v id fromräkning αν kurser for andrò να-  
lutor som bonken utnyttjor for sin verksomh et. 
Banken bedriver sin verksom het i medlemslandernas volutor, i ecu 
och i ondra volutor. 
Bonkens resurser utgörs αν dess kapital, dess inlôning och dess 
sommanlogda vinster i oliko volutor, och desso resurser halls, inv es-
teros eller utiânas i somma volutor. 
For bolansròkningorna den 31 december 1994 och den 31 decem-
ber 1993 onvönds foljonde växelkurser: 

1 ecu = 
Tysko mark 
Fronsko francs 
Itoliensko lire 
Brittisko pund 
Spanska pesetas 
Belgiska rones 
Nederländsko gulden 
Svensko kronor 
Donsko kronor 
Osterrikiska schilling 
Finsko mark 
Grekisko drachmer  
Portugisisko escudos  
Irländsko pund 
Luxemburgfrancs  
USA-dollar 
Schweizisko francs 
Libonesisko pund 
Joponsko yen 
Kanadadollars  
Austroliska doll ar 
CFA-fronc 

31.12.1994 31.12.1993 
1,90533 1,93569 
6,57579 6,57745 

1997,45 1909,98 
0,787074 0,755108 

162,07 158,928 
39,1614 40,2869 

2,13424 2,16541 
9,17793 9,29634 
7,48233 7,5531 

13,4074 13,6101 
5,82915 6,46222 

295,48 277,97 
195,884 • 197,05 

0,795061 • 0,790809 
39,1614 40,2869 

1,23004 1,11567 
1,6132 1,65231 

2025,88 1908,91 
122,659 124,732 

1,72697 1,48217 
1,58571 1,64553 

657,579 328,873 

Bonkens tillgôngar och skulder omräknas till ecu. Den vi nst eller för-  
lust som uppstàr vid sâdano omräkningar redovisos i resultotrök-  
ningen. 
Omräkning sker inte för de tillgôngar som utgörs αν den del αν det 
kapital som medlemsländerno b etolat i sin respe ktive voluta, vilket 
regelbundet juster os i eniighet med artikel 7 i bankens stodgo. 

2. Stalsskuldsväxlar och andrò skuldbevis som är belâningsbara i 
centraibanker samt obiigationer och andra värdepapper med fast 
avkastning 

Stotsskuldsväxlar, obligationer och andrò värdepapper bokförs no r
malt efter anskaffningsvärdet eller det lägsto αν det nominello vär
det eller marknodsvärdet om desso är lägre än anskaffningsvärdet. 
Portfoljen med kurssäkrode säkerheter redovisas under denna rubrik 
och bestôr αν värdepapper med fostställd förfollodag. Den ingôr  
som en del αν bankens oktivo bantering αν de risker för rönte förlus-
ter som är ofrönkomligo vid bankens lôneverksomheter. Desso in-
vesteringor bokförs med anskaffningsvärdet juster ot genom periodi-
sering αν skillnoden mellan anskaffningsvärdet och värdet vid 

förfollodogen. Periodiseringen sker linjört over tiden from till förfol-
lodogen. Vinst eller förlust vid o wyttring αν desso säkerheter perio-
diseros over lônens resterande löptid. 

3. Fordringar ρό kreditinstitutioner och alimänhet 

Fordringor bokförs som tillgôngar med de faktiskt utbetolode net to-
beloppen. 

4. Materieila aniäggningstiiigängar 

Mark och byggnoder bokförs tili anskaffningsvärdet med ovdrog för 
den inledonde nedskrivningen αν bankens byggnad pô Kirchberg i 
Luxemburg och ockumulerode ovskrivningar. Avskrivningarno be-
röknos linjört över 30 ôr för Kirchberg-byggnoden och over 25 ôr  
for Lissobon-byggnaden. Inventorier avskrivs helt det ôr de onskof- 
fos. 

5. immaterieila aniäggningstiiigängar 

Emissionskostnoder och överkurser vid öterköp avskrivs over helo 
lônets löptid, baserat pô utestôende belopp, 

6. Personaiens pensionsfond 

Bankens huvudsokligo pensionssystem omfottor helo personalen och  
bestôr αν en faststôlld pensionsplan med bidrag frön sôvôl personal 
som frön banken. Allo inbetalningor till pensionsfonden som görs 
αν banken och personalen ingôr i bankens tillgôngar. De ockumu
lerode örligo bidragen redovisas som skuld pô ett sörskilt reser v-
konto. Reservens storlek bestäms genom aktuorieavstöm ning minst 
vort tredje ôr. Förluster eller vinster v id denna avstömning medför 
justering αν reserven, som fördelas efter den uppskottode ôterstô-  
ende yrkesverksommo tiden för de verksommo onstölldo. 

7. Mede/ för att täcka genereiia kreditr isker 

Här bokförs sôdono belopp som banken reserverar för Ott töcka 
kreditrisker, med sörskild hönsyn tili de risker som bankens huvud  
sokligo verksomhet medför. 

Medel som reserverots för detto öndamöl redovisas separat i resul-
totrökningen under rubriken "Medel för töckonde αν genereiia kre 
ditrisker". 

8. Beskattning 

I protokollet om Europeisk a gemenskape rnos immun itet och privile
gier, som ör en bilogo tili fördroget αν den 8 aprii 1965 om att 
upprötta ett gemensomt röd och en gemensam kommission för Euro
peiska gemenskope rna, föreskrivs O tt bankens tillgôngar, inkomster 
och övrig egendom ör be friode frön olio direkte skatter. 

9. Ränte- och vaiutasvappar 

EIB gör volutoswoppar, dör intökterno frön en lônetronsaktion kon 
överföros frön en voluto till en αηηαη. Somtidigt görs en volutoter-
minsofför för att fristöllo de belopp som krövs för att genomföro lö-
netronsoktionen i den ursprungligo voluton. Nettobeloppet αν desso  
transaktioner upptos i bolonsrökningen under posten "Övrigo till  
gôngar - övrigo fordringar", nör en nettofordring uppstör, eller i 
motsott fall under posten "Övrigo skulder - diverse skulder". EI B ge-
nomför ocksö röntesvappor, dör en obligation med fast rönto öve r-
förs tili Ot t löpo med rör ig rönto i sommo voluto, eller omvönt. 

10. Terminskontrakt 

Banken tecknar öppno terminskontrakt (futures) pô organiserode 
marknoder i syfte Ott skyddo sig mot kursändringor pô de obligatio
ner som banken hör. De ej ovslutode kontrokten vörderos pô nytt 
vid bokslutsdatum. I motsots tili vod som göller vid värdering αν  
bankens normale vördepappersportfölj, tos den pô detto sött skyd-
dade delen αν portföljen upp tili sitt morknodsvörde. Vinster och för 
luster som görs pô terminskontrokten redovisas pô sommo sött som  
vinster och förlust er som görs pô den skyddode delen αν portföljen. 
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NotB-

Tillgângarna uppdelade efter âterstôende löptid: 
- flögst tre mânader  
- over tre mânader men inte over ett âr . . . 
- over etf ór, men inte over fem ór . , ^ i . · 
- över fem âr ... . . . , , . , . . 

Morknodsvärde: . . . . . t . , . . . 

Statsskuldförbindelser 
som Icon belânas  

i centrolbonker 

Obligationer och andrò vârdepop- 
per med fast avkostning 

31.12.1994 

266 620 482 
250 758 

284 634 278 
487 216 570 

1 038 722 088 

1 038 833 265 

3Π21993 

58 138 139 
440 318 

124 477 158 
239 076 886 
422 132 501 

422 715 195 

31.12.1994 

502 714 736 

196 288 461 
1 308 387 056 
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 

Not C — Fordringor pò kreditinsfitut (andrò fordringor) 

31.12.1994 

Fordringor i form ov iöneintäkter 
Uppdeiot pâ löptid: 
- flögst tre mânader 195 391 364 
- över tre mânader men inte över ett âr . . . . 93 124 485 

Inlôning med bunden löptid 
Uppdeiot pâ löptid: 
- flögst tre mânader . ... . . . . η . . 
- över tre mânader men inte över ett âr . . . . 

4 379 593 030 

288 515 849 

4 379 593 030 

4 668 108 879 

31.12.1993 

151 046 378 

3 339 468 675 
7 038 

151 046 378 

3 339 475 713 

3 490 522 091 

Not D — Moteriello onlöggningstillgängor 

Bokfört nettovörde 31.12.1994 

Förskott 

Mark 
för pâgâende 

byggen 
Kirch berg-

byggnoderno 
Lissobon-

byggnaden Inventorier Summo 

Netto onskoffningsvörde vid ârets början , 4:, . 3 358 412 17 848 647 28 329 000 236 506 — 49 772 565 

Inköpt under âret . . . — 41 071 522 — — 5 768 817 46 840 339 
Överfört under âret . .;, . . , . . . . — -58 920 169 58 920 169 — — — 
Avskrivning under âret . . .4.^4 — - 3 533 000 14 000 5 768 817 9315817 

3 358 412 83 716 169 222 506 — 87 297 087 

Not E — Fordringor pö, respektive skulder tili, medlemslönderno (ör regiering ov inbetolt kopitoltillskott 

Eniigt ortikel 7 i stodgon skoll de kopitaltillskott tili bonken som in- Skuld tili: 
betolots ov medlemslönderno i deros nationello volutor omröknos Tysklond 
med de omvondlingstol som anges i not Α. Nederlönderna 

Motsvorande omräkningsfordron re sp. -sk uld pâ/till medlemslönder 
ör: 

1 112 583 
664 825 

1 777 408 

Fordron pâ:  
Tysklond . .  
Nederlönderna 

31.12.1994 31.12.1993 

6 616 425 
1 312711 

7 929 136 

Bankens râd beslutode den 30 decomber 1977 ott fordringor och 
skulder tili medlemsl önderno skoll regleros den 31 oktober vorje âr,  
om den Valu takurs som onvönds vid omrökning skiljer sig med mer  
ön 1,5% frân den Valuta kurs som anvönds i bokföringen. Om skill-
naden inte överstig er 1,5% skoll beloppen i frâgo ovsöttas tili icke 
röntebörande regleringskonton. 



Not F — Förutbetalda räntesubventioner 

α) Vissa αν bankens Ιάη Inom EMS bar formen αν lângfristiga för-
skott. Danna post motsvaras αν en post I redovisningen αν ti Igông-  
arna, punkt 9 b) "Tillgodohavanden for förutbetald röntesubvention 
inom EMS". 
b) Posten 3 b i redovisningen αν skulder, "Förutbetalda räntesu b-
ventioner", innefattar: 
- belopp som gäller röntesubvention för Ιάη göllonde projekt utan-
för gemenskopen, under konventioner som gäller AVS-lönderna och 
Protokoll som ovtolats med medelhavslönderna, samt rönte subven-
tioner för vissa löneaktiviteter inom gemenskopen som genomförts 
med bankens egna medel, som gjorts tillgöngligo för bonken inom 

det europeisko monetöra systemet eniigt Europeisko gemenskopen 
nas röds förordning (EEG) nr 1736/79 αν den 3 augusti 1979; 

- belopp som erhàllits för röntesubventioner för Ιάη som beviljots αν  
EG:s medel eniigt Europeisko gemenskopernos röds beslut 
78/870/EEG αν den 16 oktober 1978 (gemenskapens nya lönein-
strument), 82 /169/EEG αν den 15 mars 1982 och 83 /200/EEG 
αν den 19 aprii 1983 samt eniigt Europeisko gemenskopernos röds 
förordning (EEG) nr 1736/79 αν den 3 augusti 1979, öndrod ge-
nom Europeisko gemenskopernos râds förordning (EEG) nr 
2790/82 αν den 18 oktober 1982. 

Not G — Diverse fordringar och skulder 

Diverse fordringar; 

- bostodslân och förskott tili per
sonalen . . . . . . . . 

- volutasvappor  
- övriga . ... . , . . . . 

31.12.1994 

55 119 854 
213711 514 
53 522 176 

322 353 544 

31.12.1993 

51 244 428 
525 544 255 
59 968 713 

636 757 396 

. för ver ksamhet inom spe cial-
sektionen och dithörande 
oreglerode belopp . , . 

. inlóning .... , . ; y . 

övriga ......... 

255 653 075 

79 832 719 

245 705 820 
581 191 614 

232 409 297 

34 504 809 

68 198013 
335 112 119 

Diverse skulder: 
- Europeisko gemenskapens konton: 

Diverse skulder: 28 884 555 23 485 092 

Not H — Avsöttningar för skulder och avgifter (personoiens penslonsfond) 

Under föregöende verksomhetsör hör de kostnoder för pensio nsfon-
den som redovisots som avgifter motsvarat en orbetsgivarovgift pö 
16% αν lönerno. För detta verksomhetsâr hör kostnaderna för pen-
sionsfonden beröknats eniigt den internotionella redovisningsnor-
men lAS 19, reviderod 1993. Tillömpningen αν denno norm hör 
inte i nömnvörd utströckning pöverkat kostnade rna för pension sfon-
den under 1994, och dörför hör ingen omrökning αν beloppen för 
föregöende verksomhetsör eniigt den nya principen erfordrots. 
Kostnaderna för pensionsröttigheterna beröknades senost den 30  
juni 1994 αν en onlitod kvolificerod oktuorie eniigt prospektiv me-
tod. Denno översyn baseras i huvudsok pö följonde ontogonden: 
- diskonteringsfoktorn 7,5% för berökningen αν nuvördet pö de 
fromtido röttigheterna, 
- en genomsnittlig pensionsölder pö 62 ör, 

- en genomsnittlig utveckling αν levnodskostnader och ökade in-
komster vid befordron i kombinotion med 4,5%. 

Denna berökning viser att den avsöttning som upptagits som skuld i 
bolansrökningen motsv oror 103% αν kommende utbetolningar, lik-
som öven att ovsöttnin gen ör mer ön tillröcklig för den höndels e att 
pensionsfonden skulle upplösas. 

Den somlode kostnoden för 1993 för personoiens pensionsfond, in
klusive lömnod rönto, för redovisningsöret var den 31 decomber  
1994 32 770 600 ecu (1993: 30 428 926). Den kostnad som  
upptagits i resultotrökningen per somma dag för avgifter för pen-
sionsröttigheter uppgör tili 8 351 822 (1993: 8 825 506). Ök-
ningen αν den avsöttning som upptas som skuld i balonsrökningen 
uppgör tili 31 885 952 ecu (1993: 23 918 976). 

Not I — Reserverade medel för töckning αν generella kreditrisker 

Den 31 december 1993 ovsotte bonken 200 000 000 ecu för att 
töcko risker i samband med utlöning, med beaktonde αν de sör-
skildo risker som föreligger inom detto huvudsokliga verks omhets-
omröde för banken. 

ingöende avsöttning 
Avsott under öret 

Utgöende avsöttning 

31.12.1994 

350 000000 
0 

31.12.1993 

150 000 000 
200 000 000 

350 000 000 350 000 000 

Om bidragen frön de tre nya medlemsstaterna inröknas, kommer 
saldot per den 1 januari 1995 att uppgö tili 376 815 105 ecu.  
Dörför krövs ingen kompletterande avsöttnin g för ör 1994. Vidare 
föreslös, pö grund αν fondens allmönna karaktör (eniigt not M), att 
beloppet skall höjas tili 400 miljoner dö de tre nya medlemslönder-
nas bidrag tillförs det résultat som önnu inte avsa tts. 
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Not J — Geografisic uppdelning αν "Rönteintäkter och liknoncJe intakter" (post 1 i resultoträkningen) 

31.12.1994 31.12.1993 Ovriga länder  280 542 739 273 184 732 

Tyskland . . . . . . . 605 105 860 545 879 329 
Frankrike  999 240 900 972 824 177 7 334 488 773 7 347 615 610 

Italien ......... 2 062 142 207 2 277 122 820 Ej uppdelade intökter (') 432 070 208 567 433 273 

Förenade kungariket ^ . . . 869 520 118 848 111 755 7 766 558 981 7 915 048 883 

Spanien . . . . . i. . . . 1 084 475 203 1 030 378 754 
Belgien !. . . . 97180 376 80 238 984 
Nederländerna ...... 118 453 542 99 961 213 (1) Ej uppdelade intäkter; 
Danmark . . . ... . . 335 176 336 356 693 695 Ränta och provision pâ investe-
Grekland . . , . . . . . 209455 283 200 793 609 ringor ......... 432 070 208 519067 551 
Portugal ... ; . 7 . . . 439514 696 423 205 951 Övrigo intäkter frân vördepop-
Irland . . . , ,7. . . . 224 494 616 228 272 020 persportföljen .   — 48 365 722 

Luxemburg ........ 9 186 897 10 948 571 1 432 070 208 567 433 273 

7 053 946 034 7 074 430 878 

Not Κ — Geografisk uppdelning αν provisionsintäkter (post 3 i resultoträkningen) 

31.12.1994 31.12.1993 Portugal . . . .... , . 17 634 22 540 

Tyskland . 
Frankrike . . . . : , . 

Irland . . . . . . , 225 698 258 800 
Tyskland . 
Frankrike . . . . : , . 562 175 

51 495 
734 096 2 173 756 2 994 240 

Italien . . . . . . . . . ; 653 860 1 015917 
Förenade kungariket] , , . : 238 299 264 704 
Spanien . . . . . . . . . 40 610 65 173 
Belgien . . , i 
Nederländerna . . . . . . 

17 206 
2 846 

24 590 
2 966 

Gemenskapens institutioner . . 16 191000 12 186 926 

Danmark . , ' 247 351 345 940 18 364 756 15 181 166 
Grekland . . . . 7. . . . 168 077 208 019 

Not L — Administrationskostnader 

Personolkostnoder 
Loner och orvoden . , , 
Socialo ovgifter . . . . 
Andro personolkostnoder 

31.12.1994 

78 934 295 
19 656 466 
9 563 445 

108 154 206 

31.12.1993 

72 616 218 
16 982 579 
8 512 569 

98 111 366 

Övrigo 
der 

administrotionskostna-
23 753 717 

131 907 923 

21585 737; 

119 697 ιοί 

Den 31 decetnber 1994 vor ontalet onstöllda vid Banken 859 per
soner (810 den 31 december 1993). 

Not M — Bundna medel samt disposition αν soldat pò resultoträkningen 

Bankens râd beslutade den 6 (uni 1994 alt saldot pò resultoträk
ningen per den 31 december 1993, efter avdrag för avsättning ov 
2CX) milj. ecu tili fonden för töckonde ov genereilo kreditrisker, 

d.v.s. 1 127 219 531 ecu, skoii tiliföros kontot "Ytterligare reser  
ver". 

Översikt ov förändringor ov medlen pò reservkonton tili den 31 december 1994 

Reservfond . . .  
Andra reserver . 

31.12.1993 

5 760 000000 
1 928 007 148 

7 688 007 148 

Frân saldot pâ  
resultaträkningen 

1993 

+ 1 12721 9531 

+ 1 127219531 

31.12.1993 

5 760 000 000 
3 055 226 679 

8 815 226 679 

Ρά förslog αν bonkens direktion rekorftmenderor styrelsen bonkens 
râd Ott ov beloppet 74 292 465 ecu frân posten Annu ej tillfört re-
sultotbidrog (tre nya medlemsstoter) tlllföra Fonden för generella 
kreditrisker 23 184 895 ecu, samt att âterstâende 51 107 570 ecu 

tillsammans med ârets résultat, 969 690 917 ecu, d.v.s. totalt 1  
020 798 487 ecu, tillförs kontot "Andro reserver". 
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Not Ν — Aktier och ancJra vördepopper med rörlig avkastning samt ondelar 

Aktier och andra vördepopper med rörlig avkastning 
Denna post pâ 72 000 000 ecu ör summon αν de försto fyro αν  
fem lika stora ârliga amorteringar (αν sammanlagt 90 000 000)  
som banken skoil gora ρά sin onde!, 300 000 000, αν det teck-
nade kapitalet hos Europeiska banken for âteruppbyggnad ocfi ut-
veckllng. 

Andelar 
Denna post pò 40 000 000 ecu är den försto αν fyra Ilka sfora âr 
liga amorteringar (αν sammanlagt 160 000 000) som banken skall  
gora pâ sin andel, 800 000 000, αν det tecknode kapitalet fios Eu

ropeiska investeringsfonden (E IE) med säte i Luxemburg. 

För verksamhetsâret 1994 fior banken beslutat att inte konsolidera  
EIF:s konton. Följaktligen lämnas ingen ytterligare information i  
denna redogòrelse med liönsyn till det försumbara betydelse som  
detto skulle ho för det mài oft ge en rättvisonde bild αν verksomhe-
ten som ovses i râdets direktiv αν den 8 december 1986 om ârs- 
bokslut och sammons tölld redovisning för banker och andrò finan-
siello institut. 

Not Ο — Skulder tili kreditinstitut (med faststölld förfallodag eiler faststölld uppsögningstid) 

31.12.1994 

Uppdelot pâ âterstâende löptid: 
- lögst tre mânoder . . . : , , 23 639 951 

31.12.1993 

29 720178 

Not Ρ — Totala tiligângar och skulder i αηηαη valuta efter omräkning tili ecu 

Tiligângar Skulder 

31.12.1994 31.12.1993 31.12.1994 31.12.1993 

87 182 204 572 80 584 935 556 77 900566 210 72 043 795 138 

Not Q — Sörskilda medel för töckande αν lönekostnader 
Detto belopp ovser kuponger och obligationer som har förfollit men  
önnu inte agts from för beta lning. 

Not R — Risken i samband med valutaterminsafförer har värde-
rots eniigl râdets direktiv 89/647/EEG αν den 18 december 1989 om ka-
pitalfäckningsgrad för kreditinstitut. 

Not S — Översikt över kvarstöende terminskontrakt per den 31 december 1994 

Beloppet pâ 370 835 341 ovser de kontrokt som banken sâlt pâ  
MATIF (1 950 kontrakt i FRF) och pâ LIFFE (970 st i DEM och 1 

500 st i GBF) i syfte att sökro sin värdepappersportfölj i FRF, DEM 
och GBF mot röntevoriotioner. 

Not Τ — Resultat αν finansiell verksamhet 

Denna post upptor i huvudsok den vördejustering som gjordes mot  
bokgrund αν resultotet αν vörderingen αν värdepappersportföljen 
den 31 december 1994, d.v.s. 239 658 629 ecu. Efter det att vö r-
depappersportfölien överförts tili en investeringsportfölj den 1 jo-
nuori 1995 och vörderingsmetoden dörigenom öndrots, kommer 

denna vördeminskning grodvis att âtertos genom att resultatrök-
ningen ârligen kommer Ot t tillföras amorteringar αν skillnoden mel-
lan det vörde som beröknades den 31 december 1994 och âterbe- 
talningsvördet pâ förfollodogen. 

Not U — Händelser som intröffat efter avslutandet αν rökenskapsöret 

I en strövon efter en klarere förvaltning αν sino likvida medel och 
förstörkt solvensgrod har banken beslutat att b ilde en investerings
portfölj. 
Investeringsportföljen kommer Ott bildos den 1 jonueri 1995 genom 
Ott de vördepopper med fast avkastning som ingick i portföljen den 
31 december 1994 överförs med sitt bokföringsmössiga netto-
vörde. 

Investeringsportföljens vörde kommer O tt beröknos efter överförings-

vördet respektive förvörvspriset för de nyo tronsaktione rna, eftersom 
ovsikten ör att popperen skall behâlias under heia löptiden. 

Frön och med den 1 jonuari 1995 kommer stotsskuldsvöxlor och 
andra skuldbevis som ör belöningsboro i centralbonker samt obli
gationer och andra vördepopper med fast avkastnin g att vörderos 
DÖ oliko sött beroende pâ om de ör avseddo som investering, för 
curssökring eller för hondel. 
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DE EXTERNA REVISORERNAS BERÄTTELSE 

Presidenten 
Europeiska investeringsbanken 
Luxemburg 

Vi har granskat bifogade ârsredovisningshandiingar eniigt 
nedanstâende specifikation för Europeiska investeringsban
ken. Dessa handlingar är uppgjorda pò ledningens för Eu
ropeiska investeringsbankens ansvar. Vòr uppgift ör att avge 
en beröttelse angòende dessa fiandlingar baserad pò vòr  
granskning. 

Vi har Utfort vòr granskning i eniighet med Internationella re-
visionsstondards. Dessa standards kröver att vi planerar och 
utför vòr granskning sò att vi kan vara sköligen sökra pò att 
redovisningshandlingarna inte innehòller nògra vösentliga 
fei. En revision innebär granskning medelst stickprov αν un-
derlag tili de belopp och den information som anges i redo 
visningshandlingarna. En revision innebär ocksò att be- 
döma riktigheten αν de redovisningsprinciper som anvönts 
och αν företagsledningen utförda vösentliga uppskattningar, 
liksom att öven utvördera Informationen i òrsredovisnings- 
handlingarna i stört. Vi anser att vòr granskning utgör ett 
sköligt underlag för vòr beröttelse. 

Eniigt vòr uppfattning ger òrsredovisningshandlingarna en  
röttvisande bild αν Europeiska investeringsbankens ekono-

miska stöllning per den 31 december 1994 samt αν resulta-
tet αν dess verksamhet och cash flow för det dò ovslutade 
rökenskopsaret i eniighet med Internationella redovisnings-
standards och i eniighet med principerna i ròdets direktiv 
om örsbokslut och sammanstölld redovisning för banker oçh  
andra finansiella institut. 

Följande ârsredovisningshandiingar omfattas αν vòr beröt
telse : 

Balansrökning 

Resultatrökning 

Specialsektionens stöllning 

Finansieringsanolys 

Översikt över utlòning och garantier 

Översikt över skulder representerade αν emitterade vörde-
papper . i-- -

Översikt över bankens tecknade kapital 

Noter tili òrsredovisningshandlingarna 

Luxemburg den 10 februari 1995 PRICE WATERHOUSE 

läliiiifipi 
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REVISIONSKOMMinÉN 

Revisionskommittén bestâr αν tre medlemmor som utses αν bankens râd pò tre âr. En mediem ersätts eller fâr förnyat uppdrag 
varje òr. Ordförandeskapet i kommittén roterar ôrligen och utövas αν den mediem som stör i tur att avsluta sin tjänstgörings-
period. Kommittén kontrollerar att bankens verksamhet bedrivs 1 eniighet med bankens stadga. Den kontrollerar att bankens 
verksamhet sköts och dess böcker förs ρά ett korrekt sätt och kontrollerar att balqnsräkning och andra bokslutshqndlingar nog-
grant redovisar bqnkens stöllning i frqga om tiligângqr och skulder. 

För Ott genomförq sin uppgift utnyttjor revisionskommittén det pâgôende arbetet Inom bankens interna revisionsavdelning, och 
det qrbete som utförs αν en extern revisionsbyrâ med ouktoriserode revisorer. Den hör ocksa tlllgâng till information frön EIB:s 
rapporteringsavdelningar. 

Revisionskommittén redovisar sittarbete för bankens râd. Följande rapport lömnades tili rodet innan arsredovisningen och bok-
slutet godköndes för det gângna âret: 

Rapport frân revisionskommittén 

Kommittén har enligt artikel 14 i bankens stadga och artikel 25 i dess arbetsordning till uppgift att kontrollera att bankens 
verksamhet och dess bokföring sköts korrekt. 

— Vi har granskat bokföringen, verlfikationerna och andra dokument som vi bedömt nödvöndiga för vôrt uppdrag, och 

— granskat de rapporter som Price Woterhouse avgav den 10 februari 1995. 

Ρα grundval αν 1994 ars ârsredovisning, bankens balansrökning och speciolsektionens röppörf dv den 31 december 1994,  
samt den resultatrökning för rökenskapsaret fram tili det datum som styrelsen faststöllde vid sitt möte den 4 aprii 1995, 

samt med hänvisning till ortiklarna 22, 23 och 24 1 bankens arbetsordning, 

intygar vi 

att bankens verksamhet under räkenskapsäret 1994 bedrivits i överensstömmelse med de krav som stalls i bankens stadga och 
arbetsordning, och 

Ott ba lonsrökningen, resultatrökningen och ropporten frön Specialsektionen överensstömmer med bokföringen och att de nog-
grant ovspeglar bankens stöllning i frôga om tiligângar och skulder. 

Luxemburg den 16 maj 1995  

Revisionskommittén 

Α. HANSEN C. DE VICENTE MARTIN M. J. SOMERS 

ARSREDOVISNING Ì994 - EIB -^93 



BALANSRÄKNING PER DEN 1 JANUARI 1995 
Belopp i ecu — se även noterna tili bokslutet (s . 87) 

TILLGANGAR 0I.0I.199S 3112.1995 

1. Kassa, tlllgodohavanden hos centralbanker, postgiro . 37 497 709 37 497 709 

2. Shitsskuldsväxlar som ör belâningsbara i centralban
ker  1 038 722 088 1 038 722 088 

3. Fordringar pò kreditinstitut 
α) betalbara pò anfordran  
b) andre fordrlngar : . . . : . . . 
c) utiòning: sommonlogt utestôende belopp 38 491 533 270 

varav ej ut betolt belopp 5 433 688 101 

72 846 206 
4 668 108 879 

33 057 845 169 
37 798 800 254 

38 491 533 270 
5 433 688 101 

72 846 206 
4 668 108 879 

33 057 845 169 
37 798 800 254 

4. Utianing tili ailmönheten 
utiòning: sammonlogt utestôende belopp . . , . . . 67 523 772 600 

varov ej utbetolt belopp . 7 , . 9 577948 246 
57945 824 354 

67523 772 600 
9 577 948 246 

57 945 824 354 

5. Obligationer och ondra värdepopper med fast avka st-
ning 
oj emitterade αν offentliga organ 1 577 826 247 
b) emitterade αν andra 429 564 006 

6. Aktler och ondra värdepopper med rörllg avkastning . 

7. Andolor  

2 007 390 253 

72 000 000 

40 000 000 

577 826 247 
429 564 006 

2 007 390 253 

72 000 000 

40 000 000 

8. Immateriella anläggnlngstillgangar 
Ej avskrivna emissionsomkostnader och överkurs vid òter-  
betalning . . . . . . 

9. Materlella anläggningstillgängar 

10. Övriga tillgängar 
α) Tillgodohovande hos medlemsstaterna för regiering dv 

kapitaltillskott  
b) Tillgodohovande pò reserv- och avsättningskonton 
c) Tillgodohovande för förutbetoldo räntesubventioner 

inom EMS , . . :. 
d) Övriga fordringor . . 7 

11. Tecknat ej inbelolt kapital som är förfallet . . 

12. Förutbetalda kostnader och upplupna intakter . 

776 482 489 

66 669 022 
322 353 544 

392 966 694 

87 297 087 

1 165 505 055 

731 046 885 

2 543 662 198 
103 860 712 577 

^ 0 
0 

66 669 022 
322 353 544 

392 966 694 

87 297 087 

389 022 566 

400 000 000 

2 543 662 198 
102 753 183 203 

94' 



SKULDER OCH EGET KAPITAL ' 

1. Skulder rill kreditinstitut 
α) betalbara vid anfordran . . . . ' . . . " , . 44 056 561  
b) betalbara pâ förfallodagen aller efter avisering . . . 23 639 951 

2. Skulder representerade m emitterade vârdepapper 
a) omsättningsbara obligationer och andrò skuldebrev . . 79 770 795 645 
b)övrlg a 3 902 329 561 

3. Övriga skulder 
α) skulder till medlemsstaterno for regiering αν kapifaltill-

skott = . . 1 777408 
b) förutbetolda räntesubventioner . Γ . . ' . ; . . 292 088 377 
c) diver se fordringar . . . : i . . 581191614 
d) diverse skulder 28 884 555 

4. Upplupna kostnader och förutbetalda inlökter . . . 

5. Avsättningar för omkostnader och ovgifter 
personalens pensionsfond  

6. Reserverode medel för töckning αν generella kreditris-
ker . . ... . .... 

7. Kapital 
tecknat . . . . . . ....... . . . 62013000 000 
ejinfordrat -57 361 014 839 

8. Bundna reserver 
α) reservfond . . . 6 201 300 000 
b) andrò reserver . . . 3 289 301 598 

9. Ännu ej tillfört resultatbldrag .......... 

10. Arets resulted , . ............. 

01.01.1995 3Ì. 12.1994 

67 696 512 

83 673 125 206 

44 056 561 
23 639 951 

79 770 795 645 
3 902 329 561 

1 777 408 
292 088 377 
581 191 614 
28 884 555 

67 696 512 

83 673 125 206 

903 941 954 

3414 234 869 

238 328 790 

376 815 105 

4 651 985 161 

9 490601 598 

74 292 465 

969 690 917 
103 860 712 577 

57 600000 000 
-53 279 061 724 

5 760 000 000 
3 055 226 679 

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' 

POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN: 
07.01.1995 31.12.1994 

Garantier 
- för lön frön tredje part , . : 
- för tredje parts andai i bankens utlòning . . , 

Sörskilda medel för töckande αν lônekostnader  
Terminskontrakt 
- valutasvappor  
- röntesvappar . . . . . . ί; 

Vördepappersportfölj 
- ötaganden för terminsköp . . ; 
- ötaganden för terminsförsöljning . . . . , V T : 

360 738 017 
71 386 579 

400 300 000 
102 500 000 

432 124 596 

5 605 496 680 

502 800 000 

0 
370 835 341 

360 738 017 
71 386 579 

400 300000 
102 500 000 

432 124 596 

5 605 496 680 

502 800000 

V 0 
370 835 341 
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Bilaga till balansräkningen per den 1 januari 1995 

Fran och med den 1 januari 1995 höjs bankens tecknade kapital fràn 57 600 000 000 till 62 013 000 000 ecu. Denna ökning beror pò  
bidragen fron de tre nya mediemsstaterna: Sverige, Osterrike och Finland. 
Efter sitt medlemsinträde kommer desso länder att tillskjuta ett belopp ρά 300 401 052 ecu, motsvarande deras andel αν det kapital som 
tillförs αν mediemsstaterna per den 1 januari 1995 i fem liko stora delbetalningar under tiden 30 aprii 1995 — 30 aprii 1997. 
I fraga om den del som àterstàr att inbetala for den ökning αν kapitalet som beslutades den 11 juni 1990 kommer de tre nya mediems staterna 
att delta i proportionell utströckning och ρά de fòrfollodagar som beslutades i somband med beslutet om kapitolökning. De femton med lems-
staterno kommer i detta avseende att betala ett belopp αν 430 645 833 ecu i atta lika sfora delbetalningar pò 58 830 729:13 ecu under 
tiden 30 aprii 1995 — 31 oktober 1998. 
De nya mediemsstaterna kommer öven oft bidra till reservfonden, posten "Andro reserver" och till ovsättningor motsvarande reserver samt till  
de belopp som ôterstâr att tillföra reserver och ovsättningor och som kommer frön resultotrök ningens saldo en iigt bokslutet den 31 decomber  
1994. Desso bidrog, uttryckto i procent αν de nömndo postema, utgör 3,51736111% för Sverige, 2,63194444% för Österrike och 
1,51215278% för Finland. I owakton ρά att desso länders bidrag tili reserver och ovsättningor definitivi hör foststä llts är bankens bolonsräk-
ning per den 1 januari 1995 provisorisk. En öve rsikt över bank ens tecknade kapital följer. 

OVERSIKT OVER BANKENS TECKNADE KAPITAL PER DEN 1 JANUARI 1995 
Belopp i ecu 

Infordrat kapital 

Rest att betala 
Mediemsland Tecknat Ej infordrat Inbetalt 

kapital kapital den 1.1.1995 1995 1996 1997 1998 Summa 

Tysklond 11 017 450 000 10 189 970 950 750 968 980 19 127517 19 127517 19 127518 19 127518 827 479 050 
Fronkrike 11 017 450000 10189 970 950 750 968 980 19 127517 19 127517 19 127518 19127 518 827 479 050 
Italien 11 017 450 000 10 189 970 950 750 968 980 19 127517 19 127517 19 127518 19 127518 827 479 050 
Förenode kungoriket 11 017 450 000 10 189 970 950 750 968 980 19 127517 19 127517 19 127518 19 127518 827 479 050 
Spanien 4 049 856 000 3 747 237 310 274 494 690 7 031 000 7031 000 7031 000 7 031 000 302 618 690 
Belgien 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 
Nederländerno 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 
Sverige 2 026 000 000 1 874 016 998 — 58 682 784 58 682 784 31 100 073 3 517361 151 983 002 
Danmark 1 546 308 000 1 430 762 746 104 807004 2 684 563 2 684 563 2 684 562 2 684 562 115 545 254 
Österrike 1 516 000 000 1 402 275 305 — 43 910 711 43 910 711 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 
Grekland 828 380 000 766 479 995 56 147366 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 
Irland 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 5 777 303 

62 013 000 000 57 361 014 839 3 920 938 276 227 821 878 227 821 878 167 741 670 107 661 459 4 651 985 161 



DEN EKONOMISKA BAKGRUNDEN FOR EIB:S VERKSAMHET 

1994: Επ AR AV 
EKONOMISK ÀTERHÀMTNING 

Tillväxttakfen i världsekonomin, som re  
dan vor märkbar under 1993 (nära 2 %],  
ökade tili nära 3 % (') under 1994. 

füren var aterbämtningen mycket krafti-
gare än väntat (2,6 % jämfört med 
-0,4 % 1993). Den ekonomiska ater
bämtningen spred sig, i varierande om-
fattning, tili länderna i Mellan- och Ost
europa. 

När de femton länderna i Europeiska Medan Japan upplevde en blygsam 
Unionen började komma ur lâgkonjunk- aterhämtning (0,7 % jämfört med 

0,1 % 1993), fortsatte tillväxttakfen atf 
öka i USA (3,9 % jämfört med 3,2 %  
1993).Denna aterhämtning äg de i va
rierande utsträckning även rum i utveck-
lingsländerna. 

Under c/esso förhallanden skedde en  
snabb ökning av världshandeln. 

I länderna i Europeiska Unionen könne-
tecknades den ekonomiska oterhämt-
ningen αν stigonde export, ökode in-
vesteringor och en uppgông Ι  
konsumtionen. Arbetslösheten, som  
upphörde oft öko under försto holvàret,  
lag emellertid kvar ρά en oroande hög 
nivà. Inflationen, som ökode i lôngsam- 
mare takt än under 1993, uppgick till  
nära 3 %, vilket är bland det lägsta i 
gemenskapens historia. Budgetunder-
skotten minskades nâgot. A andrò si-  
don ökode de làngo räntorno kraftigt 
och finonsmorknaderna vor instobilo 
under helo äret. 

Tillväxttokten öko de i somtligo lönder, 
öven i de nyo medlemsstoterno om ön i 

BNP, inflation, FBI, sysselsöttning 

(ôrliga förändringar) 

mindre utsträckning 
Greklond. 

Portugal och 

Den ekonomiska öterhömtningen som  
till en början föronleddes αν en ökod 
export och logeruppbyggnod spred sig 
tili investeringor och, i varierande ut
sträckning, tili privotkonsumtionen. 

Efter den kraftigo nedgangen under  
1993 (-5,7 %) började de samlade in-
vesteringarna, mött i fasto bruttoinves-
teringar, ott öko i början αν 1994, vil
ket ledde tili en genomsnittlig tillvöxt αν  
storleksordningen 2,6 % under helo 
äret. 

Under 1994 vor ondelen fasto bruttoin-
vesteringar αν BNP, liksom under  
1993, knappt 19 %, jämfört med om-
kring 20 % under de föregaende tio 
âren, vilket redon det ör en relotivt lag 
nivâ. 

Kopitalinvesteringorna, som hade mins-
kot kraftigt under 1993 (-9,6 %) efter 
redon kraftigo nedgangor under bade 
1991 och 1992, ökode med nöston 

2,8 %, men utvecklingen vorierode frän 
land till land. 

Nedgangen i kopitolinvesteringor fort-  
sotte i Belgien, Nederlönderno, Spa
nien och Portugal under förro äret, om 
ön i betydiigt lângsommore takt. 

Investeringorno ökode emellertid i öv-
rigo lönder med en särskilt stark tillvöxt 
i Irland, Danmark, Tysklonds östro Län 
deroch de nyo medlemsstoterno. 

En aterhämtning αν investeringorno 
inom byggnodsindustrin ägde rum, sär
skilt i Danmark, Irland, Tyskland och 
Förenode kungoriket. 

BNP/BNI 
internotionella jämför elser 

(ârliga förändringar) 

(Ί Den makrœkonomiska Statistiken i detta avsnitt är 
huvudsokligen hömtod frön budgetarna Ì 994 -  
1996 som offentliggjordes av kommissionen i slutet 
av 1994. De är än nu preliminä ra. Tillväxttakterna är 
angivna t fasta priser. Inflation en mä ts genom kon su-
mentprisindex. 
Uppgifterna omfattor de 1 5 medlemsstaterna. Sedan  
1992 är Tysklonds östra tänder medräknade i Statisti
ken för detta land fhandelsbalansen sedan 19911. 

86 87 88 89 

OECD-löndernci 

— USA 
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Àr 1994 uppvisade ocksâ en blygsam  
ökning αν privotkonsumtionen som gyn-
nodes αν en nedgâng i sparkvoten.  
Fortsatta försämringar vad gäller sys- 
selsättningen (- 0,6 %) och det ökade 
ontalet arbetslöso, som uppgick till  
10,9 % αν arbetsstyrkan, dämpade 
emellertid tillvöxten for konsumtionen. 

Disinflationsprocessen fortsotte, och  
hjälptes αν en lângsammare utveckling 
for de nominelle lönerna och produkti-
vitetsförbättringor. Den mättligo inhem-
sko efterfragon, den ökode internotio-
nello konkurrensen och den ollt 
svagare amerikanska dollarn, som del- 
vis uppvägde prisökningen för andrò  
rôvaror än olja, höll tillbaka prisutveck-
lingen. Den genomsnittliga Inflationen 
inom Europeiska Unionen vor αν stor-
leksordningen 3,1 % (jämfört med 
4,0 % 1993), med en pâtaglig konver-
gens mellan de nationella inflationstak-
terna. 

Den förböttrade ekonomiska Situatio
nen hade en gynnsam pâverkan 

ρά statsfinanserna. Budgetunderskotten  
minskade nagotoch motsvarade 5,7 %  
αν gemenskapens BNP (jämfört med 
6,2 % 1993). Den ökade exporten 
ledde tili ett större överskott i handels-
balansen (1,5 % αν BNP jömfört med 
1 % 1993) och hjölpte tili ott skopo ett 
överskott i bytesbolonsen (0,3 % αν  
BNP jömfört med ett underskott pö 
-0,1 % 1993). 

Den ekonomiska öterhömtningen i de 
n/o medlemssiciterna vor kraftigare ön i 
Unionen i övrigt genom en större ök
ning αν investeringorna. 

I Ösferrlke vor den pötagliga upp-
göngen i ekonomisk aktivitet baserad 
pö en kraftig inhemsk efterfragon un-
derstödd αν ökade investeringar och 
budgetreflotion. 

I Sverige, som höller pö ott to sig ur den 
vörsto lögkonjunkturen sedan 1930- 
talet, var den ekonomiska tillvöxttakten 
tömligen robust, tack vare en stark ut-
löndsk efterfrögon och en kraftig upp-

göng vad göller kapitalinvesteringar 
(20,3 %). 

Efter fyra mycket svöra ör, dö landets 
BNP sjönk med 13 % totalt och arbets-
lösheten steg tili 19 % αν arbetsstyrkan, 
upplevde Finland en pâtaglig öterhömt-
ning som föronleddes αν en ökade ex 
port och Ott nedgöngen i den inhemsko 
efterfragon ersattes αν en uppötgöende 
utveckling. 

Utvecklingen i utvecklingsländerno va-
rierade. I utvecklingslönderna i Asien 
lag tillvöxten kvar pö mycket höga 
nivöer, omkring 8 %. Tillvöxttakten i 
Afrika, som vor över 3 %, översteg 
för första göngen pö mönga ör 
befolkningstillvöxten. A andrò sidan αν- 
tog tillvöxttakten nögot i utvecklingslön
derna i Medelhavsomrödet och i Lati
namerika. 

BNP  
1992-1994 
(tillväxttakt) 

Handelsbalanser fob:  
internationella jömförelser 

(i 7o αν BNP) 

Bytesbolcnssaldon 
1992-1994  
(i % ov BNP) 

-I—I—;—I—I—I—I—I—r 
BE DK DE GR ES F R IE IT lU NL AT PT Fl SEGBEU 

1992 1993 

89 90 91 92 93 94 

-EU — USA 

1—1—I r 1 > ~ I I "~t—I—»—I-
BE DK D E GR ES F R IE IT NL AT PT Fl SE GB EU 

g 1992 1993 
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FÖRTECKNING OVER PROJEKT FINANSIERADE I EUROPEISKA UNIONEN UNDER 
1994 (') 

Det totab beloppet for lôn och garantier avsatta tili Investeringar i Europeiska Unionen uppgàr till 17 682 miljoner. Desso transaktianer, alla finansierade 
med egna medel, äger rum pò bankens finansiellt ansvar och bokförs i babnsräkningen. 

EIB har ett näro samarbete med ett växande antal finansinstitut och affärsbanker, med vilka EIB gör upp om globale 
Ion. Dessutom beviljar EIB vissa individuelle Ion via institut och banker for vilka utdreg finns för verje lend i börjen αν  
förteckningen. 

Mälsöttningarna inom gemenskopens politik för vilka individuella Ion gäller, enges i marginalen. Om inte ennet enges, her de globale 
Ionen fiera syften som sträcker sig över ett flertal sektorer (se ruten sid. 24). 

Symbolerna för mälsöttningarna ör följande:: 

• regional utveckling 
• företags konkurrenskroft och europeisk integration 
• infrastrukturer inom gemenskopen 
• energimölsöttning 
< miljöskydd samt fördelning och planering αν stedsbebyggelse 

Tillkommende lön som beviljets eniigt Edinburgh-ordningen anges med förkortningen (ED) 

BELGIEN 

24 342,8 miljoner belgiske frone 

Individuella Ιάη 

Melbnled: 
Générale de Banque S.A., Volvo Group Finance  
Europe S.A., Stad Antwerpen 

Byggonde αν tvâ eicentraler som kombinerar gos-
och öngturbiner, drivno αν naturgos i Drogenbos (i 
Brysselregionen) och i Seraing (näro Liège) 
Traclebel Centre de Coordination S.A. 

Utbyggonde αν enlöggningar för uppsemling och 
rening αν evloppsvetten 
Aquafin NV 

Byggonde αν en andre förbrönningsonlöggning för 
industriovfall i homnen i Antwerpen 
Indovpr-Indusiriële Afvalverwerking NV 

Byggonde αν en ny terminal i Aniwerps hamn 
Havenbedrijf Antwerpen 

Byggonde αν en ny lackeringsverkstad i en bilfabrik 
i Gond 
Volvo Cars Europe Industry NV  

Globale lön 

Finonsiering αν investeringar i liten eller medelstor 
skab 

Kredietbank NV 

Société Nationale de Crédit d l'Industrie 

Banque Bruxelles Lambert S.A. 

Crédit Général S.A. de Banque 

Cera Hoofdkantoor C.V. 

miljoner 
ecu 

615,3 

(388,2) 

142,3 • • 

113,9 < 
(ED) 38,0 •* 

18,0·« 

12,7· 
(ED) 12,7· 

50,6 •* 

(227,1) 

75.4 

50,6 

50.5 

25,3 

25,1 

(') I allmän het lyder finansieringsavtalen pâ motvärdet i en nationell 
valuta 

DANMARK 
6 408,0 miljoner donsko kronor 

Individuella lön 

Melbnled: 
KommuneKredit Kebenhavn, Kongeriget Danmark, 
KTAS Finans A/S 

Anbggning αν en högspönningskabel för likström 
som skall löpo melbn Danmark och Norge 
Statnetf SF 

Utbyggnod och modernisering αν det regionale 
transportnötet och det lokale distributionsnötet för 
naturgos i de centrale och norro debrna αν Jylbnd 
Naturgas Midt/Nord l/S 

Anbggningor för rening αν avbppsvatten i 
Grindsted och dess omgivning 
Grindsted Kommune 

Elektrifiering och modernisering αν fiero ströckor ρά  
jörnvögslinjen melbn Odense och Podborg samt 
inköp αν elektriska tögsött för regionale 
trafikförbindelser och förbindelser med förorten 
Danske Statsbaner - DSB 

Debr αν motorvögar - Arhus-Älborg, Vejie-Horsens 
(norro Jylbnd) och Ringsted-Skovse ( Sjölbnd) som  
förbinder Köpenhomn med Store Bölt 
Kongeriget Danmark 

Byggonde αν tre nyo motorvögströckor Borup-Flerslev, 
Kolding-Esbjerg, Syvsten-Frederikshavn ( jylbnd) 
Kongeriget Danmark 

Motorvögshöngbro för östro delen αν den faste 
förbindelsen över Store Bölt 
A/S Storebaeltsforbindelsen 

Förstörkning αν systemet för numerisk omvandling 
och överföring via optisko fibrer i Sjölbnd och 
Bornholm 
Teledanmark A/S 

Globale lön 

Finonsiering αν investeringar i liten eller medelstor 
skab 

Finance for Danish Industry International S.A. 

miljoner 
ecu 

849,7 

(776,2) 

5,5 • 

25,1 •« 
(ED) 12,3 

9,3 M 

141,9··« 
(ED) 39,8 · < 

(ED) 65,1 

56,4· 
(ED) 28,1 · 

240,4 • · 
(ED)102,3·· 

50,0 • · 

|73,5) 

73,5 
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TYSKIAND 

4 636,7 mijoner D-mark  

Individuella Ιάη  

Mellanied: 
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 IDeutschlandj 
Verwaltungs-GmbH, 1KB Deutsche Industriebank AG, 
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, 
Hamburgische Landesbank Girozentrale. 

Kombinerad energianläggning som drivs med 
nafurgos i Leuna 
STEAG En ergieanlagen Sachsen-Anhalt GmbH 

Elkabel mellan Sverige och Tyskland 
Baltic Cable AB 

miljoner 
ecu 

2 407,9 

(1 608,0) 

miljoner 
ecu 

Omvondling αν stadsgasnötet til  
naturgas i de östra regionerna 
Verbundnetz Gas AG 

distribution αν 

Omvondling αν stadsgasnötet till distribution αν  
naturgas samt utbyggnad αν distributionsnötet 
Gasversorgung Ost GmbH 

Modernisering och utbyggnad αν gasnöt i Berlin 
GASAG Berliner Gaswerke AG 

Anlöggningar for uppsamling och rening αν  
avioppsvatten: 

- i Herbringhausen 
Wuppertaler Stadtwerke AG 

• i Rudolstadt- och Soolfeld-omrâdena (Thüringen) 

- I Bernburg och i gronnkommunerna (Sachsen-
Anhalt) 
Wasserverband "Saaleaue" 

• i Lutherstadt Wit tenberg (Sachsen-Anhalt) 
Lutherstadt W ittenberg 

- i Rudolstadt- o ch Soolfeld-omrädena (Thüringen) 
Zweckverband Wasserversorgung Landkreise 
Rudolstadt & Saalfeld 

Byggande αν en Fabrik for förbrönning αν giftigt 
avfall i Ebenhausen, i norra delarna αν München 
Gesellschaft zur Beseitigung von Sondermüll in 
Bayern GmbH 

Byggande αν en soptipp for kommersiellt och 
industriellt avfall for Staden Bielef eld och "Kreis" i 
Herford (Nordrhein Westfalen) 
Zweckverband Verbunddeponie Bielefeld-Herford 

Nedsönkning i tunnel αν Rheinuferstrasse, en αν  
huvudvögarna i Staden 
Landeshauptstadt Düsseldorf 

Ny flygterminal "ösT' vid Frankfurts internationella 
flygplats 
Flughafen Frankfurt Main AG 

10,3 

25,0 • • 

36,2 • • 
(ED) 77,5 • • 

41,3 

52,1 

10,3 -* 

Ίαό • -* 

7,8 • 
27,6 • -4 

(ED) 36,2 • 

28,6 • -4 

10,4·« 

25,8 «4 

67,24 

25,9· 
(ED) 25,9 · 

Ny internationell flygplats i Erding, nordöstra delen 
αν München 
Flughafen München GmbH 

Förlöngningar αν telenötet i de östra regionerna 
Deutsche Bundespost Telekom 

Modernisering αν raffinaderiet i G elsenkirchen-Horst 
för framstöllning αν lòtta petroleumprodukter 
Ruhr Ge l GmbH 

Utformning, undersökning och utveckling αν en  
verkstod med rörliga moduler för tillverfcning αν  
bildöck och Installation i Fabriken i Breuberg 
(Hessen) 
Pirelli Reifenwerke GmbH [Deutschland) 

Byggnod αν en enhet för tillverkning αν motorblock 
och topplock gjutna i aluminium i Dillingen 
(Saarland) 
VAW Alucast GmbH 

Byggande αν ett pappersbruk som tillverkar 
tidningspopper i Schwedt, Oder (Brandenburg) 
Haindl Papier Schwedt GmbH 

Byggande αν ett pappersbruk som tillverkar 
tidningspopper αν avförgad pappersmassa αν  
returpapper, i Eilenburg (Sachsen) 
Sachsen Papier Eilenburg GmbH & Co. 

Anlöggningar för rening αν utslöppen fron en  
pappersmassefabrik i Stockstadt (Bayern) (Garantie) 
PWA Graphische Papiere GmbH 

Byggande αν Fabrik för tillverkning αν  
pappersemballage tili steril förpackning för flytande 
födo i Wi ttenberg (Sachsen-Anhalt) 
PKL Verpackungssysteme GmbH 

Byggande αν en logistik-, distributions- och 
lagercentral i Leipzig (Sachsen) 
Grossversandhaus Quelle G. Schickedanz KG 

Byggande αν lagerlokaler i Haldensleben 
(Sachsen-Anhalt) och Ohrdruf (Thüringen) tili en  
postorderfirmo 
OTTO Versand GmbH & Co. 

Globale Ιάη 

Finansiering αν investeringar i liten eller medelstor 
skala 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Westdeutsche Landesbank Girozentrale 

Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg 
Girozentrale 

Landesbank Hessen-Thüringen G irozentrale 

Norddeutsche Landesbank Girozentrale 

Deutsche Ausglei chsbank 

Commerzbank AG 

Südwestdeutsche Lande sbank Girozentrale 

1KB Deutsche Industr iebank AG 

51,7· 

520,7 • · 

23,8 -4 

5,2 • 

70,3 • • 

20,1 • 

145,2 • 

25,8 -4 

18,1 • 

135,1 • 

73,4 • 

(799,9) 

414,6 

143,0 

65,3 

50,8 

32,7 

26,0 

26,0 

26,0 

15,6 



GREKLAND 
154 535 miljoner drachmer 

Individuella Ιάπ 

miljoner 
ecu 

534,7 

(478,2) 

Byggonde ov en Ilten onläggnlng för omvondling αν 
vattenkroft tili elektrisk energi i Pournori, ρά 
Arakhtos, nära Arto (Ipeiros) 
DE/ - Dimosia Epihirisi llektrismou (Public Power 
Corporation] 

Omställning tili verksomhet med kombinerad Funktion 
i tvô enheter i ett vörmekroftverk i Lovrion, näro Aten 
(Attika) 
DEI 

Anlöggningor för uppsomling och rening ov 
avloppsvotten i Herokiion (Kretoi), Lorisso (Thessolio), 
Corfu och Chios; förstärkning och förböttring ov 
dricksvottensförsörjningen i Herokiion 
Elliniki Dimocratia 

Modernisering ov jörnväg pò huvudllnjen mellon 
Aten-Idomeni (norro gronsen) 
OSE - Organismos Sidirodromon Ellados 

Motorvägsutbyggnod ρά oliko delor ov huvudvägen 
Potros-Aten-Thessoloniki-bulgorisko gränsen 
(tronseuropeisko nötet) 
Elliniki Dimocratia 

- Voribobi - Yliki 

- Elefsino - Korinthos 

- Katerini - Klidi 

Installation αν mobiltelefonnät: 

. PANAFON (Hellas} S.A. 

, STET (Hellas ] S.A. 

Förlöngning och modernisering αν telenät 
Organismos Tilepikoinonion Ellados 

Globolo Ιάη 

Finonsiering ov smô infrostrukturprojekt i den 
regionolo delen ov "Codre Communoutoire d'Appui  
Elliniki Dimocratia 

Finonsiering αν smâ projekt inom energisektorn inom 
ramen för "Programmes Intégrés Méditerronéens" - 
PIM  
DEI 

Finonsiering αν investeringor i Ilten eller medelstor 
skolo 
Banque Nationale de Paris S.A. 

10,5 m • 

20,0 • • 

14,1 m-4 

54,0 ι 

10,2 • · 

75,0·· 

(ED) 30,0 • · 

20,5 • · 
(ED) 6,8 • · 

54,9 • · 

17,1 •· 

120,0·· 
(ED) 45,0 · · 

(56,5) 

30,0 

9,4 

17,1 

SPANIEN 
477 077,8 miljoner pesetas  

Individuella Ιάπ  

Mellonled: 
Institute de Crédito Oficial 

Förstärkning och modernisering αν elnätet: 

- för helo landet 
Red Elec trica de Espana S.A. 

Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana 
S.A. 

- Golicien, /Aodrid, Castilla-Lo Moncho, Costilla y  
Leon 
Union Eléctrica Penosa S.A. 

- Madrid, Costillo y Leon, Costillo-Lo M onche, 
Boskien, Volencio, Murcio 
Iberdrola S.A. 

Förböttring ov infrastrukturen för ovloppsrening,  
drönering och vottenförsörjning: 

- Valendo 
Entidad Publica de Saneamiento de Aguas 
Residuales de Valencia 

- Extremoduro 
Comunidad Autònoma de Extremadura 

- Kotolonien 
Junta de Saneamiento de Cataluna 

- Konorieörno 
Ministerio de Obras Piiblicas, Transportes y Medio 
Ambiente 

Förböttringor ov londs- och riksvögor 
- Territorio Histórico de Bizkaia 

- Territorio Histórico de Guipùzcoa 

- Comunidad Autònoma de las Isias Baléares  

• La Ge neralität de Cataluna 

- Junta de Andalucia 

- Ministerio de Obras Pub/icos,Transportes y Medio 
Ambiente 

Utbyggnod ov homnen i Volendo  
La Au toridad Portuaria de Valencia 

Byggonde ov tvà nyo terminoler för contoinror, bilor 
och petroleumprodukter; ôteruppbyggnod ov kvorter i 
gomlo homnen 
La A utoridad Portuaria de Barcelona 

Modernisering αν jörnvögsnät i förorter tili Modrid, 
Borcelono och Volendo 
Red N acional de los Ferrocarriles Espanoles 

Modernisering ov infrastrukturen för jörnvögsnötet 
Madrid, Barcelona och Volencio 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente 

Förlöngning ov stodsjörnvögsnöt och inköp ov 
rullonde moteriel 
Ferrocarriles de la Generalität Valenciana 

miljoner 
ecu 

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 · · 
(ED) 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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• -4 
• -4 

miljoner 
ecu 

Fârdrgstâllande αν linjen nr 6 Î Madrids tunnelbana 
Comunidad Autònoma de Madrid 44,0 4 

Byggonde αν första fasen 1 Bilbaos tunnelbana och  
inköp αν rullonde materiel 
Consorcio de transportes de Vizcaya 59,7 m 4 

Inköp, uppsöndonde och drift αν Ινα satelliter for  
telekommunikation och television som töcker Iberiska  
holvön och dess ö or 
Hispasat S.A. 5,5 • · 

Skogsplonerlng och omlöggning αν infrastrukturen pö 
londsbygden 
Comunidad Autònoma de Calicia 86,0 • 4 

Anläggningor för svovelraning αν diesel i 
roffinaderierna i Puertollono och Coruna 108,3 
Repsol Petròleo S.A. (ED) 50,9 

Byggande αν en ny enhet för tillverkning αν bilor i 
Almusafes, nöro Valencia 
Ford Espana S.A. 219,9 i 

Globala Ion (354,1) 

Finansiering αν infrastruktur i liten eller medelstor 31,9 
skala 

- Banco de Crédito Local de Espana (ED) 31,8 

Finansiering αν investeringar i liten eller medelstor 
skala 

- Instituto de Crédito Oficial 189,1 

- Caja de Ahorros de Valencia, Castellòn y Alicante 38,2 

- Banco de Sabadell 25,2 

- Banco de Santander S.A. 19,1 

- CAIXA-Caja de Ahorros y Pens/ones de Barcelona 18,8 

FRANKRIKE 
16 291,9 miljoner fronska frane 2 477,4 

Individuella Ιάη (1 428,1) 

Mellanied: 
France-Manche SA, Caisse Nationale des Autoroutes 
(CNAj, Société Générale SA, Mortar Investment UK  
Ltd, Grand Metropolitan Finance pic 

Tunnel under Engelska kanalen 
France-Manche SA 114,0 · 
Eurotunnel pic 22,8 · 

Nordlig TGV-linje (höghastighetstög) mellan Paris och 
den belgiska grönsen, med förgreningar mot tunneln  
under Engelska kanalen 
Société Nationale des Chemins de Fer Français 285,8 • · 

Nya ströckor pâ motorvögsnötet: 

- A83, ströckan Nantes - Niort (Pays de la Loire) 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de la France 
SA 89,7 • 

- Alò, ströckan l'Isle-Adam - Amiens (Ile-de-France - 
Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'Est 
de la France SA 60,8 • · 

- A40, fördubbling αν Chamoise-tunnein och 
viodukterna i Nantua och Neyrolles (Rhône - Alpes) 
SAPER - Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône SA 60,8 · 

- A29, ströckan Le Ha vre - Yvetot-Est (Haute-
Normandie) 
SAPN - Société de l'Autoroute Paris-Normandie 

- A43, ströckan som förbinder vögtunneln i Fréjus 
med motorvögsnötet i Pont d 'Aiton (Rhône - Alpes) 
Société Française du Tunnel Routier de Fréjus 

- A39, ströckan Lons-le-Sounier - Bourg-en-Bresse 
(Franche-Comté - Rhône-Alpes) 
SAPRR-Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône S A 

- Al4, ströckan under jord mellan La Défe nse och 
Nonterre (Ile-de-France) 
EPAD - Etablissement Public "Aménagement de la 
Région de La Défense" 

Fôrdelning och planering αν bostadsomrôden 
och porkeringsplotser i Lyon (Rhône - Alperno) 
Communauté Urbaine de Lyon 

Delvis fôrnyelse αν flygflotta och onlöggning αν  
markbunden utrustning 
Air Inter SA 

Byggande αν en ny landningsbana vid flygplatsen i 
Saint-Denis-Gillot 
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion 

Modernisering och ombyggnod αν ett stàlverk i  
Grandange för tillverkning αν longa produkter; 
förböttring αν valsverk och jörnbond i Longwy 
(Lorraine) 
Unimétal SA 

Produktivitetsförböttring och förböttring αν  
produktkvalitet; utrustningar för miljöskydd i sex 
kemiska fabriker 
Rhône-Poulenc Chimie SA 

Nya anläggningor för rening αν utslöpp i en fabrik 
för framstöllning αν titandioxid i Calais (Pas-de-
Calais) 
Tioxyde Group pic 

Byggande αν ny bilverkstad för lackering i Poissy 
(Ile^e-France) 
Automobiles Peugeot SA 

Byggande αν en fabrik för bilmotorer i Douvrin 
(Pas-de-Calais) 
Automobiles Peugeot SA 

Utveckling och tillverkning αν drivenheten för den 
europeisko raketen Ariane 5 i Vernon (Haute- 
Normandie) och i Bordeaux (Aquitaine) 
Société Européenne de Propulsion 

Skapande αν en enhet för tillverkning αν gröddglass 
i Arras (Pos-deGolois) 
Haagen-Dazs Arras Snc 

Globala Ιάη 
Finansiering αν offentlig infrastruktur i liten eller 
medelstor skala inom transport- och 
miljöskyddsomröden; 

- Crédit Local de France 

Finansiering αν investeringar i liten eller medelstor 
skala 

• för miljöskydd: 

- Société Centrale des Caisses d'Epargne pour 
l'Emission et le Crédit 

miljoner 
ecu 

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 · 4 

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 

102^ 



• inom industrin och tiänsfesektorn och 
turistnöringen: 

- Groupe 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 
(utomeuropeiska avdelningar] 

IRIAND 

232,1 miljoner irländsko pund 

Individuella Ιάπ 

Mellonled: 
Ireland, Minister for Finance, 
Irish Telecommunications Investments pic, 
ABN AMRO Bank NV 

Förböttring αν einölet  
Electricity Supply Board 

Modernisering αν rullande materiel ρά olika 
jörnvögslinjer 
Coras lompair Eireann 

Utbyggnad αν vögar: 

- Andra stadiet i byggandet αν ringled runt Dublin 
Dublin County Council 

• Ringled runt Kilcock, Leixlip och Maynoofh; vögen  
Dunkettle-Carrigtwohill; ringled i Mullingar 
Ireland, Minister for Finance 

Byggande αν en ny terminal for lastfartyg 
Dun Laoghaire Harbour (Finance) Board 

Utbyggnad och modernisering αν telenötet  
Bord Telecom Ei reann 

Utbyggnad αν vögnöt, vattenledningar och 
vattenreningsverk, diverse infrastruktursarbeten, 
förböttring αν turistservice 
Ireland, Minister for Finance 

Modernisering och utbyggnad αν högre tekniska 
institut 
Ireland, Minister for Finance 

Globala Ian 

Finonsiering αν investeringar i liten eller medelstor 
skala 

- ICC Bank pic 

- AlB Finance Ltd 

miljoner 
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 · 

(100,8) 

75,6 

25,2 

ITALIEN 

5 908,2 miljarder lire 

Individuella Ιάη  

Mellanled: 
Credito Fondiario e Industriale, BNi, Centrobanca, 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, 
Mediobanca, Mediocredito Toscano, Banca 
Commerciale Italiana, IMI (Istituto M obiliare Italiano) 
- MedioVenezie Banca, CREDIOP (Credito per le 
Consorzio di Opere Pubbliche), Istituto Bancario San 
Paolo di Torino, Cassa di Risparmio di Verona, 
Vicenza, Belluno e Ancona, Cassa di Risparmio di 
Parma e Piacenza, Cassa 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), Cr edito 
Romagnolo, Mediocredito Centrale 

Anlöggning for svavei- och kvöverening samt 
eliminering αν aska i energianlöggningen i Porto  
Marghera, nöra Venedig (Veneto) 
ENEL SpA 

Energionlöggning som drivs med olika brönslen i 
Brindisi (Puglia) 
ENEL SpA 

Anlöggningar med syfte alt förminska luftföroreningar 
hos vissa vörmekraftverk (Liguria, Lazio, Emilia- 
Romagna) 
ENEL SpA 

Byggnad αν kombinerad energianlöggning som dri vs 
med naturgas 

- i Castelmassa (Veneto) och Spinetta Marengo 
(Piemonte) 
Edison Termoelettrica SpA 

- i Biella (Piemonte) 
Enerbiella 

- i Settimo Torinese, nöra Turin (Piemonte) 
Società Nordelettrica SpA 

Exploatering αν kolvötefyndigheter: 

- naturgas i Daria, i Adriatiska havet (Marche) och 
(Puglia) i Roseto-Montesillo; och petroleum i södra  
Potenza (Basilicata) 
- petroleum i Villofortuna-Trecate, nöra Novara 
(Piemonte) och diverse naturgasfyndigheter i de 
mellersta och södra delarna 
AGIR SpA 

- naturgas i San Marco (Marche) och Cellino 
(Abruzzo); anlöggning αν en transportledning som 
förbinder markterminaien i "Giovanna"-fyndigheten 
med elgasverket i Bussi (A bruzzo) 
- naturgas i Candela (Puglia) 
- naturgas i Daria, i Adriatiska havet, (Marche) 
Edison G as SpA 

Anlöggning αν en andra gasledning i  
Medelhavsomrödet 
SNAM SpA 

Utbyggnad αν gasnötet och förstörkning αν  
dricksvaltenförsörjningen i Trentino-Alto Adige 
SIT - Società Industriale Trentina SpA 

miljoner 
ecu 

3 099,5 

(2 261,3) 

52,4 < 

107,5··^ 

258,8 · < 

26,2 · • 

3,4* 

12,9·« 

38,8 · • 
(ED) 13,0·* 

99,4 · • 

25,9 · • 
10,4 · • 

25,9* 

103,5 · • 
(ED) 155,3·» 

7,8·» 
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miljoner 
ecu 

Slutförande αν omställningen till noturgas Ι Milano 

Azienda Energetica Municipale Milano 52,1 • 

Ombyggnad och utbyggnad αν gasnötet i de 
mellersta och nordöstra delarna αν italien 36,4 • 
ITALGAS - Società Italiana per il Gas SpA (ED) 26,9 • 

Utbyggnad och förstärkning αν gasnät och system  
for framdragning αν dricksvattenledningar i Neapel- 
och Caserta-provinserna 15,6· • 
Napoletana Gas SpA (ED) 10,8 ••·* 

Utbyggnad αν vattenlednings-, noturgas- och 
stadsuppvörmningsnät for Bologna och dess 
omgivning 

ACOSER - Azienda Consorziale Servizi Reno ; 15,7 • 

Utbyggnad αν stodsvärmenätet 

- i Verona 
AGSM Verona - Azienda Generale Servizi 
Municipalizzati del Comune di Verona 10,4* 

- i Turin 
Azienda Energetica Municipale di Torino 25,9 • 

Anlöggningor for uppsamling och rening αν  
ovloppsvotten: 

- i San Remo, Ventimiglio et Genua 
Regione Liguria 7,5 ^ 

- i regionerno kring Cagliari och Oristano 
Regione Sardegna 2,1 • ·< 

• i Città di Castello och Perugia 
Regione Umbria 9,4 • < 

Anlöggningor för uppsamling och rening αν  
avioppsvatten; försörjning αν dricksvatten: 

- ρά Adriatisko kusten 
Regione Marche 14,0 • ·* 

- i Rom, Ariccia et Aprilio 
Regione Lazio 3,7 • •< 

- i Alcamo, nöra Palermo 
Regione Sicilia 19,2 • 

Anlöggningor för uppsamling och bantering αν  
ovloppsvotten och sopor: 

- i heia regionen 
Regione Veneto 4,7 • ·* 

- i heia regionen 
Regione Friuli-Venezia Giulia 5,7 • ·* 

- i omrôdeno kring Aquila och Teramo 
Regione Abruzzo 10,8 • ·* 

- i flodomrôdet kring Mercure och Matera 
Regione Basilicata 5,4 • 

- i Milano, i OItrepor-Pavese och Bergamo 
Regione Lombardia 7,0 < 

Automatisering αν betolningssystemet ρά delar αν  
motorvögsnötet 
AUTOSTRADE - Concessioni e Costruzioni Autostrade 
SpA 26,9 • · 

Utbyggnad αν flygplatsen i MilanoAAolpensa 
Società Esercizi Aeroportuali SpA 103,5 · 

Modernisering och utbyggnad αν telekommunikation 

- interurbant nötverk 
- utveckling αν kapacitetsutbyten i centrala delar 
- i belo landet 

- nöt för töckning via Satellit 
TELECOM Italia SpA 

Renovering αν historiskt omrâde och stodsplanering i 
Macerato 
Regione Marche 

Modernisering αν urbana infrastrukturer i Belluno  
Regione Veneto 

Restaurering och istàndsôttande αν historiska  
byggnoder i Monreale och Milazzo 
Regione Sicilia 

Modernisering och rotionalisering αν en cementfobrik 
i Augusta (Sicilien) 
Cementeria di Augusta SpA 

Modernisering αν en tiliverkningsiinje för planglas  
glas i fabriken i Pisa (Toscano) 
Fabbrica Pisana SpA 

Modernisering αν tvô roffinaderier i Sannozzaro  
(Lombardia) och i Toronto (Puglia), som syftor till att 
minsko fromstöllningen αν tungbensin och 
svavelhalten i dieselolja 
AGIP Raffinazione SpA 

Modernisering och utbyggnad αν fabrik för  
vormvattenberedare och elektrisk utrustning till 
badrum i regionen Marche  
Merloni Termosanitari SpA 

Byggande αν 19 fabriker för bilreservdelor i Melfi  
(Basilicata) för inröttandet αν ett integrerat 
försörjningssystem tili den inhemska 
monteringsfabriken FIAT Auto 
ACM - Consorzio Auto Componentistica  
Mezzogiorno, S.C.p.Α. 

Byggande αν en ny tvöttmoskinsfobrik i Fabriano  
(Marche) 
Antonio Merloni SpA 

Utbyggnad och modernisering αν fyro 
hushâllsmaskinsfabriker i mellersta och norro delarna 
Merloni Elettrodomestici SpA 

Modernisering och förstoring αν en fabrik som  
tiliverkar kött- och tonfiskkonserver i Aprilio (Lazio)  
Simmenthal SpA 

Modernisering och utbyggnad αν en fabrik som  
tiliverkar bornmat i Latino (Lazio) 
Plasmon Dietetici Alimentari SpA 

Modernisering αν fyro bryggerier i Bori (Puglia), 
Napoli, Battipaglia (Campania) et Padua (Veneto) 
Birra Peroni Industriale SpA 

Modernisering och utbyggnad αν en  
silkespappersfobrik i Costelnuovo di Gorfognana 
(Toscano) 
Cartiere Unikay SpA 

Utbyggnad αν en poppersfabrik i Porcari (Toscana) 
Delicarta SpA 

Byggande αν en fabrik i Novaledo (Trento) för  
tiliverkning αν doseringspumpor till farmoceutisko, 
och kosmetisko produkter samt till livsmedel 
Coster Tecnologie Speciali SpA 

miljoner 
ecu 

134,4· 
182,0·<  

289,9 • « 
13,4· 

(ED) 8,1 · 

7,2 m'* 

2,6 Λ 

6,2 m-* 

27,4 m 

15,5· 

132,4·^ 

3,1 • 

6,2 · • 

10,5· 

15,7· 

4.1 • 

10,4· 

5,9·«·« 

5.2 · 

16,1 • -4 

10,4 • 4 
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Globab lân 

Finansiering αν investerìngor i liten eller medelstor 
skclo 

miljoner 
ecu 

(838,21 

IMI 

Mediocredito Centrale 

BNL 

Cassa di Risparmio in Bologna 

Banco di Napoli 

Banco Veneto Ambrosiano 

ISVEIMER 

Istituto Bancario San Paolo di Torino 

Mediocredito Lombardo 

Banca Mediocredito 

Mediocredito Toscano 

MedioVenezie Banca 

Mediocredito di Roma 

Efibanca - Ente F inanziario Interbancario 

Credito Fondiario e Industriale 

Banca Popolare di Verona 

Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese 
Artigiane 

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 

Meliorconsorzio - Consorzio Nazionale per il Credito 
a Medio e Lungo Termine 

LUXEMBURG 
200,0 miljoner luxemburgerfranc 

Globolt lân 

Finansiering αν investeringar i liten eller medelstor 
skala 

Société Nationale de Crédit et d'Investissement 

NEDERLÄNDERNA 

862,0 miljoner floriner 

Individuella lân 

Kombinerad energianlöggning for iromställning αν  
vörme och elektricitet i ßuggenum (Limbourg) 
Demkolec BV 

Förbättring αν anläggningarna för uppsamling och 
tömning αν avioppsvatten frân Staden Amsterdam 
Gemeente Amsterdam 

131.4 
(ED) 26,9 

128,2 

105.5 

92.1 

40,3 

32.3 

31.4 

31,4 

26,9 

26,9 

26,9 

26.2 

25,9 

20,7 

16,1 

15.7 

'12,4 

10.8 

10,4 

5,1 

M 

5,1 

399,5 

(283,3) 

(ED) 51,0 • 

34,8 M  
(ED) 17,2 < 

Utbyggnad αν en sopförbränningsanlöggning för 
hushâlisavfall och liknonde i Benningen, näro 
Nijmegen (Gelderland) 
Afvalverwerking Regio Nijmegen NV 

Byggande αν en Fabrik för förbrönning αν  
hushâlissopor och liknonde i Alkmaar 
Huisvuilcentrale Noord Flolland NV 

Globala lân 

Finansiering αν investeringar i liten eller medelstor 
skala 

Internationale Nederlanden Bank NV 

FIGO - Financieringsmaatschappij Industrieel 
Garantiefonds NV 

PORTUGAL 
218 080 miljoner escudos  

Individuella lân 

miljoner 
ecu 

27,9 • •* 
(ED) 13,9» 

103,9 
(ED) 34,6 • < 

(116,2) 

69,7 

46,5 

Utbyggnad och förstörkning αν elnötet: 
F.D.P. - Electricidade de Portugal, SA 

Första stadiet i anlöggning αν ett gostronsportnöt i 
de östra delarna αν landet 
Transgàs-Sociedade Portuguesa de Gas Natural 

Byggande αν ett nöt för uppsamling och försörjning 
αν dricksvatten i östra delarna αν Algarve 
Republica Portuguesa - Ministério das Finanças 

Utbyggnad αν lokalt nöt för försörjning αν  
dricksvatten i mellersta omrâdet kring Tage 
EPAL- Empresa Portuguesa das Aguas Livres, SA 

Uppbyggnad αν vögnötet: 

Första ströckan αν inre ringen i vöstra delen αν  
Lissabon 
Junta Autònoma de Estradas 

Byggande αν tre motorvögsströckor: A4, ströckan 
Penafiel-Amarante (Norte), A6, ströckan Marateca-
Montemor och A8, ströckan Malveira-Torres Vedras, i 
nörheten αν Lissabon 
BRISA - Auto-Estradas de Portugal SA 

Förbättring αν riksvögsnötet 
Junta Autònoma de Estradas 

Utbyggnad och modernisering αν tunnelbana 
Metropolitano de Lisboa EP 

Vögförbindelser mellan Funchal-flygplatsen och Boa 
Nova-Cancela och förstörkningsorbeten αν hamnen i 
Funchal som syftar tili Ott minska risker för skador 
vid ovöder 
Regiäo Autònoma da Madeira 

Byggande αν en enhet för tillverkning αν  
bilreservdelar i Palmela (Setübal) 
Sommer Allibert Industrie SA 

Modernisering αν tre livsmedels- och 
Ivöttmedelsfabriker i nörheten αν Lissabon 
Unilever - IndCistrias Lever Portuguesa LOA 

Globala lân 

Finansiering αν investeringar i liten eller medelstor 
skala 

Banco Português do Atlàntico 

Banco Espirilo Santo & Comercial de Lisboa 

1 109,7 

(1 084,2) 

171,8·* 

107,3·* 
(ED) 46,0 · * 

13,2·* 
(ED) 12,3·* 

15,2·* 

25,3 I 

135,4·· 

147,2·· 

278,4 • * 
(ED) 38,3 · * 

70,7· 

20,2· 

2,9 · * * 

(25,5) 

15,3 

10,2 
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miljoner 
ecu 

miljoner 
ecu 

FORENADE KU NGARIKET 
1 920,0 mlljoner pund 

Individuella Ιάη 

Byggande αν ett nytt gasverk i Rye House (Sydost) 
Powergen pic 

Byggande αν ett elverk ρά "Isle of Grain" (South 
East) 
Medway Power Ltd 

Exploatering αν fyro petroleum- och gasfyndigheter i 
Liverpools vik (North West) 
BHP- Ham ilton Oil Great Britain pic 
Monument (Liverpool Bayj Petroleum Ltd 

Anlöggningar for uppsamling och rening αν  
avioppsvatten med syfte att förbättra  
badvattenskvallteten i sjöar (North East) 
Northumbrian Water Ltd 

Anläggningar for uppsamling och renlng αν  
avioppsvatten och system for vattenlednlngar (Wales) 
Dwr Cymru Cyfyngedig 

Tunnel u nder Engelska kanalen 
Eurotunnel pic 

Anldggnlng αν omrâdet Walsall (nära Birmingham) -
motorvägen M6 vid "Black Country Route" (West 
Midlands) 
Walsall Metropolitan Borough Council 

Byggande αν tre sträckor αν "Blackwater Valley 
Route" som korsar Surrey och Hampshire (South East)  
Hampshire County Council 
Surrey County Council 

Byggande αν nya sträckor och tillbyggnod αν  
nuvarande vagen mellan Faversham och Ramsgate 
(Thanet Way) samt mellan Whitfield och Eastry; 
rlngled runt Eastry (South East) 
Kent Co unty Council 

Byggande αν en fast förbindelse mellan Skottland 
och Isle of Skye i höjd med högländerna 
Skye Bridge Ltd 

Byggande αν ett järnvägsnät för gemensamma 
transporter och inköp αν 25 tögsäft i Sheffield 
(Yorkshire & Humberside) 
South Yorkshire Supertram Ltd 

Utbyggnad αν terminal 
flygplatsen 
Heathrow Airport Ltd 

ρά internctionella 

Modernisering αν nationella och internationella 
telenätet 
British Telecommunica tions pic 

Utbyggnad αν vagar, anläggningar för vattenrening 
och bortförsel αν vatten, anläggningar för 
uppsamling och rening αν avioppsvatten 
Stralhclyde Regional Council 

Fördigstöllande αν ytteromrôden; utbyggnad αν  
industrizoner och ett utbildningscenter för flyg- och 
rymdvetenskop i Cardiff (Wales) 
South Glamorgan County Council 

2 454,7 

(2 295,5) 

127,3 • 

203,7 • 

255,9 • 
95,5*· 

(ED) 19,3·-« 

50,9 • -« 

142,3 · 

44,0 • · 
(ED) 19,7·· 

(ED) 67,5 · 
(ED) 68,8 · 

25,4 · · 
(ED) 44,6 · · 

12,71 

127,3·-« 

76,4 · 
(ED) 19,1 · 

512,1 I  
(ED) 96,5 I 

77,2 · .« 

31,8i 
(ED) 12 ,9i 

Utbyggnad αν vögar och äterstöllande αν gamia  
gruvanlöggningen i Ashington (nöra Newcastle) för 
Ott skapa en företagspark (North East)  
Northumberland County Council 

19,9 • -« 
(ED) 9,9 • -« 

Anlöggning för svavelvöte-rening i PiP-raffinaderiet, 
Middelsbrough (North East) 12,8·«-« 
Phillips Imperial Petroleum (ED) 6,4 · • ·« 

Tillverkning αν tidningspapper αν returfibrer i 
Aylesford (South East) 
Aylesford Newsprint Ltd 

Globale län 

Finansiering αν investeringar i liten eller medelstor 
skala 

Barclays Bank pic 

Midland Bank pIc 

The Royal Bank of Scotland pic 

ÖSTERRIKE 
Anlöggning αν nya telefonförbindelser via optiska 
fiberkablor mellan Österrike och de sju 
grannlönderna 
Österreichische Post & Telegraphenverwaltung 

Finansiering αν investeringar i liten eller medelstor 
skala 
Österreichische Investitionskredit AG 

FINLAND 
Förböttring αν tvö delar αν östvöstra europavögen 
E18 i södra delarna αν landet 
Republic of Finland 

SVERIGE 
Anlöggning αν en elkabel för likström mellan Sverige 
och Tyskland 
Baltic Cable AB 

ÖVRIGA (') 
Förböttring αν elnötet i Norge: i norr, linjen 
Svartisen-Salten, i söder, förböttring αν  
transformatoranlöggningar 
Slatnett SP 

Byggande αν tvâ stendammor för att öka 
logringskapaciteten αν vatten i vattenkraftverket i 
Svartisen, i norra Norge 
Statkraft SP 

Anlöggning αν en elkabel för likström med 
högspönning mellan Danmark och Norge 
Statnett SP 

Anlöggning αν transportledning för naturgas mellan 
algerisk-marockanska grönsen och morockonska 
kusten v id Détroit i Gibraltar, nöra Tanger 
Europe Maghreb Pipeline Ltd 

115,8 -« 

(159,2) 

63,7 

63.7 

31.8 

89,5 

74,0 · 

15,5 

60,2 

60.2 · 

IM 

15.3 .» 

260,8 

29,7 • 

65.4 • 

4,5 • 

162,2 • 

l'I Integrerade finansieringar för verksamheter i Europeiska Unionen: 
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FÖRTECKNING OVER FINANSIERINGSINSATSER UTANFOR EUROPEISKA UN IONEN 
UNDER 1994 

Det totaia beloppet för EIB:s finan sleringar αν investerihgar utanför Europeiska Unionen uppgâr till 2 245,6 miljoner varav 461,6 miljoner tili Afrika, 
Västindien octi Stilla fiavsomrâdet (AVS-länderna) samt utomeuropeisko tender och territorier (ULI), 607 miljoner tili Medelhavsomrâdet, 957 miljoner tili 
Mellon· och Osteuropa, 121 miljoner tili Latinamerika och 99 miljoner tili Asien. 

Uttening αν egna tiligângar markeras med *. Ibtend förekommer räntetettnader för desso: i AVStender via tillgängor frön EUE och i vissa tender i 
Medelhavsomrâdet genom gemenskopens budgetmedel. 

Finonsiering via budgetmedel markeras med •. Denno finansiering beviljos αν EIB ρά uppdrog αν gemenskapen, i dess nomn och för dess räkning och 
risk. Den redovisos utanför bolonsräkningen i den särskildo ovdelningen. Dessutom har vissa projekt med riskkapital varit föremäl för konkurrens om 
beviljande varför beloppen inte anges i Statistiken för räkenskapsäret. I upplysningsyfte anges de i liston nedon och markeras med tecknet -l·. 

miljoner 
ecu 

AVS-LANDER 

Globalt ten till finansiering αν privato projekt i liten 
eller medelstor skate inom jordbruk, 
jordbruksindustrin, gruv- och turistnöringen samt 
tjänstesektorn 
Société de Promotion et de Participation pour la 
Coopération Economique - Proparco, groupe de la 
Caisse Française de Développement 

Globolt ten till finansiering αν investeringor i smô 
och medelstoro företag inom jordbruk, 
jordbruksindustrin, gruvdrift, turistnäring och 
infrastrukturer 
Commonwealth Development Corporation 

35,0 

35,0 

Villkorligt ten till Industrialiseringsfonden for 
Udvikiingslandene till Derby Imperial Refrigeration 

Globalt ten till finansiering αν smâ och medelstoro  
företag inom Industrin, jordbruksindustrin, 
turistnöringen, transport- och gruvsektorn genom ten 
och förvörv αν ondelor i kapital 

Zimbabwe Development Bank 

Villkorligt ten till Zimbabwe Development Bank 

Anteggning och drift αν ett dagbrott för koppar I 
Sanyat 

Villkorligt ten till Zimbabwe Mining Company Ltd for 
Munyati Mining Company Ltd 

1,25 

12,0 

5,0 

5,6 

D 

AFRIKA 

REGIONEN V ÄSTAFRIKA 

Förvörv αν andeter för gemenskopens rökning i 
kapitaler i Cour/s Investment, riskkapitalföretag 

MOCAMBIQUE 

Förnyelse αν flotta med rökfängstfartyg 
Villlkorligt ten till regeringen i Mocambique för 
Pescamar 

4,2 

Förvörv αν andeter för gemenskopens rökning i 
oktiekapitolet 1 Fonds de Garantie du Financement  
des Investissements Privés en Afrique de l'Ouest 3,8 ο  

0,4 ο 

46,0 

Reparation αν högspönningsledningen som förbinder 
vottenkroftverket i Cahora Bosso med nötet i 
Sydofrika 
-Hidroeléctrica de Cahora Bassa  
-Villkorligt ten till Mocambiques regering för 
hlidroeléctrica de Cahora Bassa 

20,0 * 

20,0 • 

6,0 π 

+ Art Corporation Ltd  
Société de Promotion et de Participation pour 
Ια Coopération Economique (Proparco) (0,3) 

MAU 

Modernisering och utbyggnod αν en anteggning för  
utvinning αν oljo ur bomull i Koulikoro och bantering  
αν utslöpp 
Förlogsten ten till Huilerie Cotonnière du Mali - 
HUICOMA 

Byggande αν ett garveri i Bamakos industrizon 
Villkorligt ten till Compania Espanola de 
Financiación del Desarrollo, S.A. (COFIDESj för  
Tannerie d'Afrique Occidentale S.A. 

Förvörv αν andel i kapital och förstörkning αν  
finansielte tillgângor i boteg som vérkar för  
utvecklingen αν smâ och medelstoro företag  
Vilikorliga ten till Crédit Initiative S.A. 

41,2 

Drift αν en guldfyndighet i Sadiote 
Société d'Exploitation des Mines d'Or de Sadiola 35,0 • 

5,0 ο 

0,2 • 

1,0 • 

ZIMBABWE 

Genomförbarhetsstudie angâende möjligheten att 
utvinna metangas ur kolfyndigheter i sydöstra och 
nordvöstro delarna αν landet. 
Villkorligt ten till Alphen Ressources Ltd 

Byggande αν en ny kylskâpsfabrik i Harare 

41,5 KENYA 40,5 

Anteggande αν en högspönningsledning (330 kW) 
mellan centralen i Cahora Bassa, i Mocambique och  
Zimbabwe 
Zimbabwe Electricity Supply Authority 17,0 

0,6 

Globalt APEX-ten för finansieringen αν smâ och 
medelstoro företag inom industrin, jordbruk och 
hortikultur, turist- och gruvnöring 
- Republiken Kenya 
- Villkorligt ten till Republiken Kenya 

Reparation αν en oljeledning som transporterar 
rafÌinerade oljeprodukter frân Mombasa till  
huvudstaden Nairob 
Villkorligt ten till Kenyas regering för Kenya Pipeline 
Company Ltd 

15,0 • 
20,0 • 

5,5 .,vO;· 
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mil|oner 
ecu 

miljoner 
ecu 

ZAMBIA 24,2 ETIOPIEN 14,0 

Globalt Ian till delfinansierlng αν byggandet αν  
växthus o ch nödvändiga Infrastrukturer för odiing αν  
rosor 
Villkorllgt Ιάη till Barclays Bank of Zambia Lid 5,5 • 

Ombyggnad αν oljeledningen 1 Tazama som  
förbinder Dar-es-Solaom i Tanzania till ett raffinaderi 
i Ndola i Zambia 
Villkorligt Ιάη till Republiken Zambia for Tazama 
Pipelines Ltd 18,0 • 

Anläggning för krossning αν majs och ulvinning αν  
oija 
Villkorligt Ιάη till Industrialiseringsfonden for 
Ulvecklingsländerna för Mulunguski Investments Ltd 0,7 ο 

Delfinonsiering αν den etiopiska delen αν  
hertzförbindelsen mellan Addis-Abeba, Djibouti och 
lokalo kommunikationsnöt  
Villkorligt Ιάη till etiopiska regeringen för Office 
Ethiopien de Télécommunications 

MAURITIUS 

14,0 α 

14,0 

Utbyggnad αν det nationella telenötet Mauritius 
Telecom 14,0 • 

+ Mauritius Venture Capital Fund 
Société de Promotion et de Participation pour 
Ια Coopération Economique (Proparco) (0,5) 

LESOTHO 23,0 

Byggande αν ett vattenkraftverk i Muela 
- Lesotho Highlands Development Authority 
- Villkorligt Ιάη till Lesothos regering för  
LesothoHighlands Development Authority 

Bidrag till Lesotho N ational DevelopmentCorporation 
för byggande αν industribyggnader 
Villkorligt Ιάη till Lesothos regering 

Globalt Ιάη till finansiering αν smà och medelstoro 
företag inom industrin, jordbruksindustrin, 
transportsektorn och turistnäringen eller byggande αν 
industribyggnader 
Villkorligt Ιάη till Lesothos r egering 

Globalt Ιάη till finansiering αν investeringar i egét 
kapital och delvis eget kapital i smà och medelstora 
företag inom industrin, jordbruksindustrin, transport-
och turistnäringen 
Villkorligt Ιάη till Lesotho N ational 
Development Corporation 

TANZANIA 

GUINEA 

Renovering αν "Grand Hôtel de l'Indépendance" i 
Conakry 
- Société Guinéenne d'Hôtellerie et d'Investissement 
- Villkorligt Ιάη till SCHI 

+ Société Guinéenne d'Hôtellerie et 
d'Investissement 
Société de Promotion et de Participation pour 
la Coopération Economique (Proparco) (0,7) 

5,0 * 

15,0 • 

0,75 • 

1,75 Q 

0,5 • 

23,0 

Byggande αν ett vattenkraftverk vid floden Kihansi 
Villkorligt Ιάη till Förenade republiken Tanzania  
förTanzania Electric Supply Company 23,0 • 

16,0 

Fullföljcnde αν det jordbruksindustriella programmet 
SOGUIPAH: palmoija, Produktion och transport αν  
elektricitet, vattenförsörjning och rening 
Villkorligt Ιάη till Republiken Guinea för Société  
Guinéenne de Palmiers à Huile et d'Hévéas - 
SOGUIPAH 14,0 d 

1,5 * 
0,5 D 

BOTSWANA 

ELFENBENSKUSTEN 

DJIBOUTI 

10,4 

Förböttring αν försörjningen αν dricksvatten i Lobatse 
Villkorligt Ιάη till Republiken Bostwana för Water 
Utility Corporation 3,0 9 

Modernisering αν ett slakthus i Lobatse 
Bostwana Meat Commission 3,4 • 

Globala Ιάη till finansiering αν smà och medelstora 
företag inom industrin, jordbruksindustrin, transport-. 
gruv- och turistnäringen 
- Botswana Development Corporation 2,5 • 
- Villkorligt Ιάη till Botswana Development Corporation 
för bidrag till det egna och delvis egna kopitalet i 
smà och medelstora företag 1,5 • 

ERITREA 8,0 

Delfinonsiering αν förbindelsen mellan Massawa - 
Asmara - Kerun, för en jordbunden satellitstation och 
lokala kommunikationsnöt  
Eritreiska regeringen för Service Erythréen de 
Télécommunications 8,0 • 

4,2 

Borrning αν en reservbrunn i en anläggning  
tillhörande aljefölten i Bélier, co 15 km utanför  
Abidjan 
Vilikorliga Ιάη till Republiken Elefenbenskusten för  
Société Nationale d'Opérations Pétrolières de Côte 
d'Ivoire (PETROCII 

0,2 • 
4,0 • 

2,8 

Delfinonsiering αν Djiboutiomràdet för  
hertzförbindelsen Djibouti-Addis-Abeba och nytt drift-
och styrsystem 
Djiboutis regering för Office des Postes et 
Télécommunications 2,8 Ο 

NAMIBIA 14,1 

Modernisering och utbyggnad αν reningsverket Von 
Bach, som förser Staden Windhoek med dricksvotten 
- Republiken Namibia 3,0 * 
- V illkorligt Ιάη till Republiken Namibia 3,0 • 

Utbyggnad αν infrastrukturen i Staden Windhoek 
Republiken Namibia för kommunen Windhoek 8,1 * 

BENIN 2,0 

Globalt Ιάη till finansiering αν smà och medelstora 
företag inom industrin, jordbruksindustrin, fiske- och 
turistnäringen 
Villkorligt Ιάη till ECOBANK för överlötelse i form αν 
förlagsiän tili smö o ch medelstora företag eller för 
förvörv αν andelar i bolagskapital 2,0 • 

I08^ 



miljoner 
ecu 

miljoner 
ecu 

MADAGASKAR 2,0 

Globalt làn till finanslering αν investeringor I smâ  
och medelstoro företog inom Industrin, 
jordbruksindustrin, gruv-, transport- och turistnäringen  

Vlllkorligt Ion till BNI - Crédit Lyonnais 1,0 • 

Globalt Ιάη till finansieringen αν investeringar i smâ 
eller medelstora företag inom industrin, 
jordbruksindustrin, gruv-, turist- och transportnöringen 
genom förvärv αν andelar i boiags kapital eller 
bidrag i form αν delvis eget kapital 
Villkorligt Ιάη till Société Financière d'Investissement 
Aro-Fiaro 

+ Société d'Aquaculture de Ια Mahajamba  
Société de Promotion et de Participation pour 
la Coopération Economique (Proparco) (0,09) 

KAP V ERDE 

1,0 • 

2,0 

Byggonde αν en industrienhet for behandiing αν  
ansjovis i Mindelo (Sâo Vicente on) 
Villkorligt lôn till Fishpackers of Cape Verde S.A 

SEYCHELLERNA 

2,0 • 

2,0 

Villkorligt Ιάη for finonsiering, via lân eller förvärv αν  
andelar i boiags kapital, αν smâ och medelstora 
företag inom industrin, jordbruksindustrin, fiske-, turist-
och transportnöringen 
Villkorligt lân till Development Bank of Seychelles 

GHANA 

Uppbyggnod αν en fabrik för tiliverkning ov glass 
och yoghurt i Accra 
Andelsiân till General Milk Products Ltd 

+ Ghana Venture Capital Fund Ltd 
- Commonwealth Development Corporation (1,3) 
- Société de Promotion et de Participation pour la Coopération 
Economique (Proparco) (0,7) 

GUINEA BISSAU 0,2 

Förvärv αν aktiekapital i en fabrik som tiliverkar ·  
dörror och fönster αν trö  
Villkorligt lân till Compania Espanda de 
Financiación de Desarrollo, S.A. (COFIDESj för  
Guineense-Espanhola de Madeiras, GEMSA, S.A. 

MAURITANIEN 

0,2 • 

0,1 

Teknisk och ekonomisk genomförborhetsstudie αν ett 
gjuteri 
Villkorligt lân till Société Arabe pour le Fer et l'Acier 0,1 

VASTINDIEN 

KARIBISKA REGIONEN 

Uppbyggnad αν ett nytt regionalt flygbolag 
Carib Express Ine 

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 

Förstärkning αν elnötet 
Villkorligt lân till Domlnlkanska republiken för 
Corporación Dominicana de Electricidad 

TRINIDAD OCH TOBAGO 

Globalt lân till finonsiering αν investeringar i smâ 
och medelstora företag inom industrin, 
jordbruksindustrin, turist- och gruvnöringen genom 
förvärv αν eget och delvis egef kapital  
Villkorligt lân till Development Finance Ltd 

Genomförborhetsstudie - för utbyggnad αν 
vattenförsörjningen i Richmond 
Villkorligt lân till Republiken Trinidad och Tobago 

ST LUCIA 

- tillskott αν eget eller delvis eget kapital till förmön 
för industriföretag samt till förverkligande αν  
genomförbarhetsstudier 
Villkorligt lân till St Lucia Development Bank 

- ökning αν SLDB:s kapital 
Villkorligt lân till St lucias regering 

JAMAICA 

Finonsiering αν förvärv αν andelar i smâ och 
medelstora färetogs kapital inom industrin, 
jordbruksindustrin, gruv- och turistnäringen  

Villkorligt lân till Jamaica Venture Fund Ltd 

4,0 

4,0 Q 

15,0 

15,0 • 

12,6 

Enhet för tiliverkning αν MTBE (metyl-tertio-butyl-eter), 
tillsats för Ott öko oktantalet hos bensin i ett 
roffinoderi i Pointe-à-Pierre  
Republiken Trinidad och Tobago 8,5 * 

4,1 Q 

0,1 ρ 

2,0 • 
SAINT VINCENT CKH GRENADINERNA 5,0 

0,7 

Byggande αν anläggning för tilläggning αν  
kryssningsfortyg och lastfa rtyg i Kingstowns ham n 
Villkorligt lân till Saint Vinc ent och Gre nadinernas 
regering 5,0 α 

0,7 • BELIZE 3,7 

Anlöggonde αν ett integrerat högspönningsnötverk 
Vilikorliga lân till Belizes regering för Belize 
Electricity Ltd 3,7 Ο  

3,5 

Globale lân till 
-finansieringen αν investeringar i smâ och 
medelstora företag inom industrin, jordbruksindustrin 
och turistnäringen  
St Lucia Development Bank (SLDBJ 2,0 • 

1,0 ρ  

0;5  

2,0 

2,0 α 
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miljoner 
ecu 

STILLAHAVSOMRADET 

PAPUA NYA GUI NEA 

VASTRA SAM OA 

MEDELHAVSOMRADET 

MAROCKO 

Finansiering αν investeringor i smâ och medelstora 
företog inom industrin och turistndringen 
- Commercial Interrialional Bank 
- V illkorligt Ιάη till Commercial International Bonk 

Tillvdxtökning αν tlllverkningskapaciteten 1 et t 
itifegrerat sfôlverk beläget Ι närheten αν Alexandria 
National Bank of Egypt for Alexandria National Iron 
and Steel C ompany 

LIBANON 

Renoverlng αν handelshamnsanläggning Ι Beirut  
République du Liban 

4,0 

Globalt Ιάη till Banque de Papouasie-Nouvelle 
Guinée for finansierlngen αν smâ och medelstora 
företag inom industrin, jordbruksindustrin och 
turistnäringen 4,0 * 

1,5 

Globalt Ιάη till indirekt finansiering αν Ιάη och/eller 
förvörv αν andel i smâ och medelstora företags 
kapital inom industrin, jordbruksindustrin, turist- och 
tronsportnäringen samt for produktiv infrastruktur 
Villkorligt Ιάη till Development Bank of  
Western Samoa 1,5 • 

140,0 

Elanslutning mellan Marocko och Spanien: 
undervattenselkablar over Gibraltorsundet och 
förstärkning αν det marockanska nätet 
Office National de l'Électricité 

Dricksvattenförsörjning tili Casablanca, Agadir,  
Rommani, Essaouira, Ouied Teima och Beni Mellal 
Office National de l'Eau Potable 

Finansiering αν förvärv αν andelar i bolagskapital 
inom produktive sektorer, i huvudsok industrielle, i 
forste hand delägare tili företag inom Europeiska 
Unionen 
Villkorligo Ιάη till Kungadömet Marocko 

EGYPTEN 

40,0 * 

20,0 • 

131,0 

Förstärkning αν nötet för elförsörjning i Alexandria 
Egyptian Electricity Authority 55,0 * 

30,0 * 
6,0 • 

40,0 * 

115,0 

Renovering och utbyggnod αν den internationella 
flygplatsen i Beirut 
République du Liban 80,0 * 

35,0 * 

UTOMEUROPEISKA LÄNDER O CH 
TERRITORIER 
JUNGFRUÖARNA 

miljoner 
ecu 

2,0 

80,0 * TUNISIEN 

Utbyggnod αν tvà industrizoner i närheten αν Tunis 
M'Ghira) och Sfax (Thyno) 
Republiken Tunisien 

Byggonde αν tvà korsningar och en 13 km-
utbyggnod αν vöger i Tunis 
Republiken Tunisien 

JORDANIEN 

Globale Ιάη till finansiering αν smâ och medelstora 
företag inom industrin, jordbruksindustrin, fiske- o ch 
turistnäringen 
- Development Bank of the Virgin Islands 1,5 • 
- Villkorligo Ιάη till Jungfruöarnas regering 0,5 • 

NYA KALEDONIEN 2,0 

Konvertibelt ondel slön för kapitalöknin g i BCI 
Villkorligt Ιάη till Calédonienne d'Inv estissement 2,0 α 

TURKS- OCH CAICOSÖARNA 0,4 

Genomförbarhetsstudie αν möjlighet att producera 
elektricitet i vindkraftverk 
Vilikorliga Ιάη till Turks and Caicos Utilities Ltd 0,4 • 

ALGERIET 80,0 

Fullföljande αν byggonde αν östvöstra motorvögen: 
sträckan mellan Lakhdaria-Bouira (33 km) 
Demokratiska folkrepubliken Algeriet representerad αν  
Banque Algérienne de Développement 80,0 • 

63,0 

Reningsverk i Tunis o ch Medenine; avioppsnät för 
sonering αν sex kuststöder 
Office National d'Assainissement 25,0 • 

15,0 • 

23,0 * 

49,0 

Etablering αν förbindelser, i synnerhet med 
Vöstbonken och Libanon; ökning αν  
omvondlingskapaciteten 
Det haschemitiska konungariket Jordanien 25,0 • 

Iständsöttonde och modernisering αν nätverket för 
vattenförsörjning och uppsomling αν avioppsvatten i 
Staden Salt 
Det haschemitiska kungariket Jordanien för Water 
Authority of Jordan 12,0 • 

Globalt Ιάη till finansiering αν smâ och medelstora  
företag inom industrin och turistnäringen 
- Industrial Development Bank 10,0 * 
- Villkorligt Ιάη till Industrial Development Bank 2,0 ο 

CYPERN 29,0 

Modernisering αν anlöggningarna för 
dricksvattenförsörjning i Nicosia och Larnaca 
Republiken Cypern 17,0 • 

Globalt Ιάη till finansiering αν investeringar i smâ  
och medelstora företag inom industrin, turistnäringen 
och tjönstesektorn 
Cyprus Development Bank 12,0 * 



LÄNDER I MELLAN- O CH OSTEUROPA 

POLEN 

miljoner 
ecu 

333,0 

SLOVAKISKA R EPUBLIKEN 

miljoner 
ecu 

35,0 

Utbyggnod och modernlsering αν telenätel 
Telekomunikaija Polska S.A. 150,0 • 

Globalt Ιάη till Export Deve/opmenf Bank for 
finansiering αν företag inom industrin, turistnäringen 
och tjänstesektorn 13,0 * 

Byggonde ov ett reningsverk för en del αν  
huvudstadens avioppsvatten 
Staden Warszawa för Waste Water Treatment Plant 
Warsaw-South Ltd 45,0 • 

Införande ov normer för motorvög inom omrâdet  
Bielony (Wroclaw) - Nogawczyce (Gliwice), pö 
europeiska vögen E40 
Republiken Polen 125,0 • 

TJECKISKA R EPUBUKEN 255,0 

Utbyggnad och modernlsering αν telenötet 
Cëské Telekomunikace 30,0 * 

Anlöggonde ov en oljeledning som förbinder TAL 
(Trans-Alpine Leitung) med Ingolstadt (Tyskland) och 
nötet Druzhbo (som kommer frön Rysslond) ti li 
Kralupy, nöra Prag 
MERO CR, a.s 100,0 • 

Förbötfring αν den tjeckiska delen ρά  
jörnvögssträckan mellan Berlin-Prag-Wien 
Cëské drahy, s.o. (statligt organ för tjeckiska 
järnvägenj 125,0 * 

Utbyggnad och modernlsering αν telenötet 

Slovenske Telekomunikacie 20,0 

Renovering och modernlsering ov anlöggningar för 
kontroll och sökerhet inom flygtrofiken 

Slovakiska republiken för Riademie Letovej Prevadzky 
Slovenkej Republiky (Administration för flygkontroll i 
Slovakiska Republiken) 15,0 • 

BULGARIEN 30,0 

Renovering och modernlsering αν anlöggningar för 
kontroll och sökerhet inom flygtrofiken 
Republiken Bulgarien (Ministère des Transports) 

UTAUEN 

Modernisering αν flygplatsen i Vil nius 
Republiken Litauen 

LEWLAND 

Renovering ov vörmenötet i Staden Pörnu 
Republiken Estland 

Modernisering αν kontroll- och sökerhetsanlöggningor 
för flygtrofi k 
Republiken Estland 

Byggonde αν en terminal för torrlast i Muugos hamn 
Tallins hamn 

SLOVENIEN 

7,0 * 

20,0 * 

15,0 * 

41,0 

Ny produktionskedja med torrprocess i ett 
cementverk i Davao, pö ön Mindanao  
Davao Union Cement Corporation 

LATINAMERIKA 

CHILE 

Uppbyggnod och modernisering ov den storo 
internationello öslvöstro jörnvögslinjen 
Slovenske Zeleznice 

Byggonde ov tre vögströckor pò östvöstra 
huvudvögen 
Ljubljana à Celje Druzba za Autocest ν Republiki 
Sloveniji 

13.0 * ARGENTINA 

30,0 * 

10,0 

10,0 * 

5,0 

Globalt lön tili finansiering αν investeringar i smö 
och medelstora företag inom industrin och 
tjönstesektorn samt för miljöskydds- och 
energisporonde projekt 
Banque d'Investissement de Lettonie 5,0 • 

UNGERN 140,0 

Globalt lön tili Orszàgos Takarékpénztar és  
Keriskedemi BankRt. för finansiering αν kommunala 
infrastrukturprojekt 40,0 • 

ASIEN 

THAIUND 40,0 

Modernisering och utbyggnad αν telenötet 
Magyar Tàvkôzlési Rt. 

RUMÄNIEN 

100,0 * 

66,0 

Gasledning som förbinder fyndigheten i Erawan 
(thailöndsko bukten) tili nötverket i Bang Pakong, 
nöra Bangkok 
Petroleum Authority of Thailand 40,0 * 

Renovering och modernisering ov transport- och 
distributionsnötet för noturgas 
Republiken Rumänien för ROMGAZ R.A. 

Renovering och modernisering ov kontroll- och 
sökerhetsanlöggningor för flygtrafik 
Republiken Rumänien för ROMATSA R.A. 

PAKISTAN 36,0 Renovering och modernisering ov transport- och 
distributionsnötet för noturgas 
Republiken Rumänien för ROMGAZ R.A. 

Renovering och modernisering ov kontroll- och 
sökerhetsanlöggningor för flygtrafik 
Republiken Rumänien för ROMATSA R.A. 

50,0 * 

16,0 • 

Utbyggnad αν elnöt; modernisering αν drifts- och 
fördelningssystem i Korochi-distriktet 
Pakistansko staten fö r Karachi Electricity Supply  
Corporation 36,0 * 

ESTLAND 42,0 FILIPPINERNA 23,0 

23,0 * 

75,0 

Modernisering och utbyggnad αν telenötet Telefonica  
Internacional Chile 75,0 * 

46,0 

28,0 • 

Modernisering och utbyggnad αν gasnötet i norra 
delarna αν Buenos Aires 
Gas Natural Ban S.A. 46,0 * 
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STATiSTIKBILAGA 

Tabell A; Belopp for o vtol som slutits mellon 1959 och 1994 
(miljoner ecu} 

Inom Europeiska Unionen Utanför Europeiska Unionen 

EIB:s egno Eullmokter NGI- EIB:s egno Budget-
Ar Totalt Totalt medel och garantier medel Totalt medel medel 

1959/1972 2 839,9 2 453,4 2 344,1 109,3 — 386,5 155,7 230,8 
1973/1980 L 14 547,9 12 553,0 11 946,2 132,1 474,7 1 994,9 1 381,5 613,4 
1981 3 838,9 3 352,3 2 539,3 282,1 530,9 486,6 396,4 90,2 
1982 4 694,6 4 243,0 3 452,6 — 790,4 451,6 410,2 41,4 
1983 5 946,1 5 466,1 4 168,3 97,6 1 200,2 480,0 427,2 52,8 
1984 6 902,6 6 194,4 5 012,8 — 1 181,6 708,2 620,7 87,5 
1985 7 117,9 6 458,3 5 574,5 • ' 883,8 659,6 584,3 75,3 
1986 7 556,1 7 071,1 6 678,1 — 393,0 485,0 381,8 103,2 
1987 : 7 848,6 7 450,3 7 003,4 446,9 398,3 188,8 209,5 
1988 10 180,1 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 73,7 — 892,8 764,3 128,5 
1993 19 614,5 17 724,2 17 672,6 51,5 — 1 890,3 1 807,4 82,9 
1994 19 927,5 17681,9 17 656,0 25,8 — 2 245,6 1 978,5 267,1 

Totalt 169 025,4 155 005,0 147 596,3 1 009,6 6 399,1 14 020,3 11 553,3 2467,0 

Tabell B: Belopp för ovtai som slutits mellon 1990 och 1994 samt mellon 1959 och 1994 
Fördelning eniigt mediens Ursprung och projektlokalisering (miljoner ecu} 

199a 1994 1959-1994 

EIB:s egno Ovriga EIB:s egna Ovriga 
Tololt medel Π medel Totalt medel F| medel 

Medlemsstater 78 649,0 78 586,3 62,8 155 005,0 148 605,9 6 399,1 

Belgien . . . . 1 705,4 1 681,9 23,6 2 628,6 2 605,1 23,6 
Danmark . . . 3 519,4 3 519,4 — 6 909,3 6 363,4 545,8 
Tyskland . . . . 8 332,1 8 332,1 — 12 060,7 12 060,7 — 
Grekland . . , 1 966,5 1 966,5 „ - 4 678,0 4 371,9 306,1 
Spanien . . . . 14 321,7 14 282,5 39,2 17 998,5 17 754,5 244,0 
Frankrike . . 10187,1 10 187,1 21 072,3 19 822,3 1 250,0 
Irland . . . . . 1 437,4 1 437,4 — 4 709,5 4 285,5 424,0 
Italien . . , . .j · 18 114,8 18 114,8 , — ; . 49 983,5 46 896,8 3 086,7 
Luxemburg . . < · ί '*.•'· 1 · ·"·' 88,2 88,2 — 133,4 133,4 — 
Nederländerna ....... 1 354,3 1 354,3 2 220,6 2 217,4 3,2 
Portugal . . . . 5 625,7 5 625,7 7 522,0 7 482,1 39,8 
Förenade Kungariket . . i i 10 774,4 10 774,4 22 998,5 22 522,7 475,8 
Österrike . . . . ... . > . 162,0 162,0 396,0 396,0 — 
Finland . . . . 60,2 60,2 60,2 60,2 — 
Sverige . . . . 15,3 15,3 15,3 15,3 — 
Övriga (')... 984,6 984,6 1 618,6 1 618,6 — 
AVS-ULT 1 485,3 887/1 597,9 4 300,2 2 644,1 1 656,1 

Medeihavsomräclet .... 2 194,3 2 135,3 59,0 6 742,1 5 931,2 810,9 

Mellon- och Osteuropa . . 2 659,0 2659,0 — 2 659,0 2 659,0 — 
Lotinamerika och Asien . . 319,0 319,0 — 319,0 319,0 — 
Totalt  85 306,6 84 587,0 719,6 169 025,4 160 159,2 8 866,2 

Lânen til! Spanien och Portugal fram till slutet αν 1985 och lanen till Grekland from till slutet αν 1980 bokförs utanför Europeiska Unionen. 
(') Finansiering tillhörande transaktioner inom Europeiska Unionen {jfr. punkt 5d meddelande tili läsoren sid Ì30). 
(') Inklusive fullmaktsiân och garantier. 
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Tabell C: Finansieringsinsatser inom Europeiska Unionen mellon 1990 och 1994 
(individuella Ian och krediter ur pâgâende globoio Ιάη) 

Fördelning ρά länder och mài (miljoner ecu) 

Industriella mài 

Regional 
utveckling 

Kommunikations
infrastruktur 

inom gemenskopen 
Miljö och 
livskvolitet Energimòl 

Internotionell 
konkurrenskrah 

Smó och 
medelstorc 

företog 

Belgien . . . . .. 415,4 403,4 258,8 269,1 720,8 
Danmark , . < . . . . , r - : 2 026,9 2 313,7 353,8 815,2 20,3 258,7 
lyskland . ,, 5 287,7 1 787,7 2 817,8 805,9 393,2 1 097,8 
Grekland , . ΐ:, ,1. ν-.' : 1 834 ,2 819,8 451,2 280,5 — 167,6 
Spanien .·υ· 12 275,3 6 165,8 3 621,4 1 716,2 1 054,5 652,7 
Frankrike  6411,3 2 857,9 1 494,9 156,0 993,6 1 821,5 
Irland . . . . . . . . . . . y 1 3 68,6 327,4 259,9 400,4 — 70,4 
Italien . . . 11455,0 3 532,1 3 253,3 4 298,7 1 230,8 3 716,6 
Luxemburg . . , . , . . 23,7 59,5 — — — 
Nederländerna . ...... 156,5 226,9 488,2 587,4 13,1 292,1 
Portugal , .... 5 532,2 1 491,0 935,7 824,2 188,4 359,7 
Förenade Kungariket . . : 5 206,2 2 468,2 3 905,6 2 904,0 497,3 206,5 
Osterrike .T, i .:,: — 146,5 — — — 
Finland .... : , τ — 60,2 — — — — 
Syerige  _ — — 15,3 — — 
Övriga (') .... , . Ii,.: 426,5 _ 558,1 •»-
Totalf  51 992,9 23 0867t 17 840,6 13 630,9 4 391,1 9364,2 

Eftersom viss flnansiering uppfyller fiera mài, vore en sammönräkning αν rubrikernas totalbelopp missvisande. 
Π Se tabell Β punk! 1, Sid 112 

Reglonalutveckling: 
51 993 

Infrastrukturer αν  
gemenskapsinteresse: 
23 086 

Mlijö och 
llvskvolitet: 17 841 

Industriella mài:  
13 755 

(miljoner ecuj 

Energimàl: 
13631 

3 
S Energi 
Q Transport  
J Telekcmmunikotion 
Hi Óvrigo infrastrukturer  
• Industri, jordb ruk och 

tjänster 

'ÄifÜlRli 
iipipfMsiii'lalsi! 

S Landtronsporter 
J Lufltransporter 
_1 Telekommunikation 
• Övrigt 

• Votten 
Ü luft 
• Avfoil 
β Stodsutveckling 
a Ovrigo ötgärder 

Konkurrenskroft och 
integration hos stero företog 

Smâ och medelstoro företog 
utonför stòdomròden  
I stödomröden 

Rotionelit 
engeriutnyttjonde 
Utnyttjonde ov inhemskg 
resurser 
Importdiversifiering 

Tobell D: Finansieringsinsatser inom Europeiska Unionen melion 1990 och 1994 
(individuella Ιάη och krediter ur pâgâende globale Ιάη) 

Fördelning ρά länder och omräden (mlijoner ecu) 

lotoit 
Individuella Ιάη 

Krediter ur 
globale 

lön Transport 

Infrastruktur 

Vatten-
Telekom- försörjning 

munikation och diverse Energi 

Industri  
Tjänster 

Jordbruk 

Belgien . 1 613,9 893,1 720,9 403,5 _ 170,0 269,1 771,4 
Danmark , 3518,7 3 217,9 300,8 1 874,0 447,7 126,6 788,8 281,6 
Tyskland . 8 076,3 4 536,9 3 539,4 889,2 1 159,1 2 000,6 722,1 3 305,2 
Grekland  1 834,2 1 4 66,6 367,5 787,6 287,8 274,9 301,1 182,8 
Spanien  13 980,6 13 043,5 937,1 6 230,4 1 937,2 1 881 ,8 1 377,4 2 553,8 
Frankrike . . .Ù. 1 τ'ζ'. 9 220,5 5 690,8 3 529,7 5 098,2 5,8 580,6 89,3 3 446,6 
Irland . . . . . . . . . 1 368,6 1 2 97,6 71,0 320,7 186,3 308,2 401,0 152,4 
Italien  17482,1 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 
Nederländerna . , , . , , . 1 242,7 927,9 314,8 232,0 — 471,9 173,9 364,9 
Portugal ; r. 5 532,2 5 065,2 467,0 2 013,2 779,6 170,9 905,0 1 663,4 
Forenade Kungariket .... 10 660,0 10 449,0 211,0 2 086,4 1 035,7 2 990,4 2 872,0 1 675,5 
Österrike · . 146,5 146,5 72,5 74,0 
Finland ........ . L , f 60,2 60,2 60,2 — — 
Syerige , . . . ...... 15,3 15,3 — — 15,3 — 
Övrtgo (') . . . . . . , , . . 984,6 984,6 — 426,5 — 558,1 

Totalt . 75 819,4 60918,1 14901,3 20 703,3 9 832,0 10 565,9 13 467,6 21 250,7 

I Se tabel! Β punkt 1, sid 1Ì 2 
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Tabell E: Finansieringsinsatser inom Europeiska Unionen under 1994 
(individuella lân och krediter ur pâgâende globala Ιάη) 

Fördelning pò sektorer (belopp 1 miljoner ecu) 

Totalt Lân Krediter 
belopp % EiB Totalt EIB NGI 

Energi och infrostrukturprojekt 13 030,1 78,4 12 063,2 966,8 966,8 — 
3 383,9 20/4 3 314,6 69,3 69,3 — 

Produktion . . , . . % · · > · . , , • 1 676,9 10,1 1 6 56,5 20,4 20,4 
Traditionella värmekraftverk . . . ν , V . . i V . . . . i 892,2 5,4 892,0 0,2 0,2 — 
Vattenkraftverk . 94,0 0,6 76,0 18,0 18,0 
Jordvärme . , ^ . .. . 0,9 0,0 — 0,9 0,9 — 
Värmekraftverk . ,.ii . . , .. i * 125,0 0,8 123,8 1,2 1,2 
Utvinning av kolväten , . . . » Ϊ , ... ϊ ·ί 564,7 3,4 564,7 0,1 0,1 — 
Transport, lagring, upporbetning . . ,*. . , , " iV . , ί 776,7 4,7 765,1 11,6 11,6 — 
Elektricitet  194,8 1,2 191,9 2,9 2,9 — 
Naturgas, petroleum .................. 581,9 3,5 573,2 8,6 8,6 — 
Distribution , , . i , . .... .s,:, 930,4 5,6 893,1 37,3 37,3 — 
Elektricitet  469,4 2,8 462,9 6,5 6,5 — 
Naturgas . . . 419,7 2,5 394,0 25,7 25,7 — 
Vörme .... •.•. vTT 41,3 0,2 36,2 3,1 5,1 — 
Transport . . ... . .... 5 636,6 33,9 5 327,8 308,8 308,8 — 
Sörskiida arbeten , . ; • 634,4 3,8 634,4 — — — 
Jörnväg  544,3 3,3 544,2 0,1 0,1 
Vagar, motorvägor . . . 2 469,9 14,9 2 251,9 218,0 218,0 _ 
Moduleringscentraler och iiknande  70,7 0,4 70,7 — — 
Stodstrafik ... . . . . . .... 1443,2 8,7 1 364,3 78,9 78,9 
Flygtrafik   413,4 2,5 413,4 — — — 
Sjötransporter ...... . . r Τ , j - , : 60,5 0,4 48,7 11,9 11,9 — 
Telekommunikation  2 155,0 13,0 2 155,0 _ — — 
Nät och centraler ....... ̂  2 056,1 12,4 2 056,1 _ — — 
Mobiltelefoni    72,0 0,4 72,0 — — — 
Satelliter, stationer . . .......... 27,0 0,2 27,0 — — 
Votten, oviopp, fast avfall  1 432,4 8,6 970,5 461,9 461,9 
Dricksvattenförsörjning , 174,9 1,1 40,7 134,2 134,2 
Hantering αν avioppsvatten . . . > . i, ν . • i" . 486,3 2,9 300,7 185,7 185,7 — 
Försörjning och rening    431,8 2,6 342,3 89,6 89,6 — 
Hantering αν fast och flytande avfall  320,2 1,9 279,8 40,5 40,5 — 
Utbyggnader med fiera syften  18,9 0,1 7,0 11,9 11,9 — 
Urbana infrastrukturprojekt  26,3 0,2 25,6 0,7 0,7 — 
Urban ôteruppbyggnad ,· .·; . 7,3 0,0 7,3 — — 
Blandad stadsutbyggnad ..... 19,0 0,1 18,3 0,7 0,7 
Diverse infrastrukturprojekt .... : ; , V v 396,0 2/4 269,9 126,1 126,1 — 
Blandade infrastrukturprojekt . . . ...... . . . . \ 396,0 2,4 269,9 126,1 126,1 — 
Industri, jordbruk, tjönster  3 594,3 21,6 1 797,7 1 796,6 1 777A 19,2 

Industri ... 2911,6 17,5 1 575,5 1 336,1 1 324,7 IM 
Gruvindustri , ,,,, 28,7 0,2 — 28,7 28,7 — 
Produktion, haivförädling 59,1 0,4 50,3 8,7 8,7 — 
Metallarbeten, mekanik  281,5 1,7 — 281,5 279,8 1,6 
Transportmaterial  583,4 3,5 554,9 28,5 27,7 0,8 
Elektroteknik . 84,8 0,5 29,3 55,5 55,2 0,4 
Kemisk industri  589,6 3,5 486,1 103,5 102,1 1,4 
Gummi, plastmaterial  80,7 0,5 10,4 70,4 69,5 0,8 
Glas och keramik . . HÏ'T-'V'T· 66,5 0,4 15,5 51,0 50,7 0,3 
Byggnadsmaterial  168,1 1,0 27,4 140,6 139,8 0,8 
Träindustri .... ..... . 68,6 0,4 — 68,6 68,2 0,5 
Livsmedel  239,4 1,4 55,2 184,2 183,1 1,1 
Textilier, lädervaror .... 96,0 0,6 — 96,0 95,2 0,8 
Pappersmassa, papper, tryckning . . (. ,ν,/.·. 451,2 2,7 346,4 104,9 103,0 1,9 
Diverse tillverkningsindustrier . . . ., .Ü.· ^ ν ; ; Τ 29,3 0,2 — 29,3 28,8 0,5 
Byggteknik 84,7 0,5 — 84,7 84,3 0,4 
Tjânster ... . 680A 4,1 222,2 458,1 450,4 7,8 
Turism, fritid, hölsa , 157,4 0,9 6,2 151,1 149,3 1,9 
Forskning, utveckling . , , . .^.„i yii- 0,3 0,0 — 0,3 0,3 — 
Tianster till företag och offentliga organ   477,0 2,9 208,6 268,4 264,7 3,7 
Atervinning och äteranvändning αν avfall . ... . > y 11,8 0,1 — 11,8 11,6 0,2 
ütbildnings- och undervisningscenter ... . , . ί ;. . , 8,4 0,1 7,5 0,9 0,9 
Grossisthandel  25,6 0,2 — 25,6 23,6 2,0 
Jordbruk, fiske, skogsbruk  2,3 0,0 — 2,3 2,3 — 
Totalt    16 624,4 100,0 13 860,9 2 763,4 2 744,2 19,2 



Tabell F: Finansïeringsinsatser inom Europeiska Unionen melion 1990 och 1994 
(individuella Ιάη och krediter ur pâgôende globala lân) 

Fördelning pô sektorer (belopp i miljoner ί ecu) 

Totalt Lan Krediter 
belopp % EIB+NIC Totalt EIB NGI 

Energi och infrastrukturprojekt .   54 568,6 72,0 50 103,9 4 464,7 4 464,7 — 

Energi . . . 
Produktion . 
Traditionella värmekraftverk . , , , . i. U 
Vattenkraftverk i . 
Jordvärme, alternativ . , . . , 
Värmekraftverk , . , 
Utvinning av kolväten . . . 
Fasta bränslen . . , , .i, iy,, 
Transport, iogring, upparbetning y . i 
Elektricitet , V , 
Naturgas, petroleum . , . , . Τ , Τ 
Kärnbränslen  
Distribution y , s,•.•} . . vi Tv, ! 
Elektricitet  
Naturgas , ......... ; 
Värme   
Transport   
Sörsklido erbeten . . . ν . ν , ι, ν ν v: v. 
Järnvög . ,. ν . 'v ii 
Vägor, motorvägor . . . ... ..VT, 
Moduleringscentraler och liknande . . . 
Stodstraflk , 
Flygtrofik :. . . τ vi ν 
Sjötronsporter  
Telekommunikation . . , . ... 
Specicliserade nät . .V.i . 
Nät och centraler . . . ... , ν . y ,ν .V 
Mobilteiefoni ... ν'V ,vT: 
Satelliter, stationer i. V ϊ Vi V " 
Internationella kablar ..... . V T; . ' ν 
Votten, aviopp, fast avfall  
Dricksvattenförsörjning y , 
Hantering αν avioppsvatten ..... . V 
Distribution och aviopp V . 
Hantering αν fast och flytande avfall V ; 
Utbyggnader med fiera syften  
Urbana infrastrukturprojekt  
Urban ôteruppbyggnad   
ütställningar, mössor och kongresser , .  
Offentliga och odministrativa byggnader 
Blandad urban uppbyggnad  
Diverse infrastrukturprojekt  
Blandade infrastrukturprojekt  
Jordbruks-och skogsp anering .... . 

13 467,5 
6 433,0 
2 201,8 

510.7 
29,3 

659.8 
2 991,6 

40,3 
3 232,2 
1 155,4 
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 

2 010,4 
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 
1 1 49,7 
1 827,3 

238,0 
3 511,5 
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 4 06,2 
2 836,6 

957,0 
611,5 
291,2 
128.8 
141,5 

2,6 
18,3 

1 556,3 
1 485,9 

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 

1 123 ,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 

1 123,6 
272,6 
229,6 
106,9 
66.2 
24.3 
10,8 
5,5 

25,5 
454,1 
451,8 

2,2 

Industri, tjänster, jordbruk . 21 250,7 28,0 10 814,2 10436,5 10 237,5 199,1 

Industri . , , . . . . . . . . 18 107,6 23,9 9 987,2 8 120/4 7 965,9 154,5 
Gruvindustri ., .v...V.., ,,, ,i. , 112,0 0,1 112,0 108,9 3,1 
Produktion, haivförädling . . .v.v.iv iv .: ν ν ν ...i,.. . . 273,6 0,4 87,3 186,3 186,2 0,1 
Metallorbeten, mekanik . ,    1 700,5 2,2 100,1 1 600,5 1 574,8 25,7 
Transportmaterial ....;. . . ; 5 273,6 7,0 5 043,5 230,1 226,2 3,9 
Elektroteknik  1 1 02,8 1,5 607,6 495,2 488,6 6,6 
Kemisk industri  2 982,4 3,9 2 428,9 553,5 546,2 7,3 
Gummi, plastmaterial       604,8 0,8 163,1 441,7 433,0 8,7 
Glas och keramik , 276,9 0,4 58,3 218,6 215,7 2,9 
Byggnadsmaterial . ... . . . . ... . ... . . ... 792,5 1,0 186,6 606,0 600,7 5,2 
Träindustrin  506,8 0,7 50,8 455,9 440,0 16,0 
Livsmedel  1 520,1 2,0 239,3 1 2 80,8 1 253,9 26,9 
Textilier, lödervaror    548,1 0,7 22,4 525,8 520,2 5,6 
Pappersmassa, papper, tryckning  1818,3 2,4 999,3 819,0 796,1 23,0 
Tillverkningsindustrier  166,0 0,2 166,0 152,1 14,0 
Byggteknik  429,1 0,6 429,1 423,6 5,5 
Tjänster    3 060,1 4,0 827,0 2 233,2 2 189,5 43,7 
Turism, fritid , hälsa ν . vii vv v . ν v i.: ; 1 030,9 1,4 260,5 770,4 763,6 6,9 
Forskning, utveckling ........ . . v i V ; , . ν 132,4 0,2 123,1 9,3 9,3 
"[jönster tili företag och offentliga organ , .... 1 417,6 1,9 208,6 1 209,0 1 1 79,1 30,0 
Atervinning och äteranvändning αν avfall  79,3 0,1 79,3 75,9 3,5 
ütbildnings-och undervisningscenter .   69,7 0,1 67,4 2,3 2,3 
Avancerade informationstjänster 168,5 0,2 167,4 1,0 1,0 
Grossisthandel V . ν i . i V . . . 161,8 0,2 _ 161,8 159,4 2,3 
Jordbruk, fiske, skogsbruk . . . . , 82,9 0,1 — 82,9 82,1 0,8 

Totalt 75 819,4 100,0 60 918,1 14 901,3 14 702,2 199,1 
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Tabell G: Finansîeringsinsatser αν regionalt intresse under 1994 samt mellan 1989 och 1994 
(individuella Ιάη och krediter ur pôgâende globala lôn) (miljoner ecu) 

Land 

1994 1989-1994 

Land 
Regional 

utveckling 
Getnenskapens 

slödomräden 
MàU-  

omrâden 
Regional 

utveckling 
Gemenskapens 

stödomraden 
Môl-l- 

oinraden 

Belgien ....... , . .... 178,6 105,5 6,0 453,0 350,1 f 6,0 
Danmark . .. 506,9 457,9 — 2 385,2 1 578,1 — 
Tyskland  ; : 1 801,6 1 741,6 1 546,6 5 593,4 4 957,1 3 849,5 
Grekland ........r.·,..! . . : 632,1 632,1 632,1 2 095,6 2 095,6 2 095,6 
Spanien . . 5 , 2 659,2 2 659,2 1 491,3 13 419,2 13 169,0 7 916,3 
Frankrike • • 1 571,7 1 4 22,7 11,9 7 430,2 6 068,5 199,3 
Irland . . . ν ^ 237,7 237,7 237,7 1 570,3 1 570,3 1 570,3 
Italien .... .• . . Γ./,• . . Ly 2 159,2 1 687,3 672,3 13 883,1 13 152,8 8 725,8 
Luxemburg . . . , — — — 23,7 23,7 — 
Nederlönderna . . . . ; . . . 17,7 17,7 9,7 237,4 175,4 9,7 
Portugal ^ , 1 127,1 1 127,1 1 127,1 6 250,9 6 250,9 6 250,9 
Förenade Kungoriket . . . . . . 1 143 ,3 534,7 13,1 5 821,4 4 692,1 169,6 

Totalt . 12 035,1 10623,5 5 747,8 59 1634 54 083,6 30 793,0 

Tabell H: Finansieringsinsatser per region (under 1994 samt meflan 1990 och 1994) 
(individuelle Ιάη och krediter ur pâgâende globale Ιάη) 

Denne tabell är beserad ρά en regional klassificering NUTS 1 eller 2 beroende pò vilket lend som analyseras. Där möjlighet 
funnits her de individuella länen som täcker fiere regioner delats upp. 
EUROSTATs beräkningar för 1992 ars BNP per capite uttryckt i köpkraftsperitet (EG15 = 100). 
Befolkning 1992 mätt i tusental invanere. 

1994 1990-1994 
BNP/capita Befolkning Totalt Ιάη Krediter Totalt Lan Krediter 

Belgien  109 10 045 504,2 388,1 116,1 1 613,9 893,1 720,9 

Bruxelles-Brussel ........ 174 960 74,9 73,1 1,8 204,4 166,6 37,7 
Vlaams Gewest . . . ... . . 110 5 804 342,8 245,9 96,9 861,0 303,4 557,6 
Région wallonne ... . . L . : Γ 88 3280 86,5 69,0 17,4 194,7 69,1 125,6 
Flerreglonsprojekt  - — — 353,9 353,9 — 
Denmark 107 5 170 819,5 776,2 43,3 3 518,7 3 217,9 300,8 

Hovedstadsregionen . . . . . — 59,8 49,0 10,8 642,3 590,7 51,6 
0st for Storebaelt . . . . . . . — 356,5 355,4 1,1 1 074,6 1 058,3 16,2 
Vest for Storebaelt . ... 1 , . Χ'";' — — 216,0 184,6 31,4 1 078,7 845,6 233,0 
Flerreglonsprojekt . . . . . . , — - 187,2 187,2 723,2 723,2 — 
Tyskland  107 80 595 2 301,3 1 608,0 693,2 8 076,3 4 536,9 3 539dt 

Flamburg . . . , 196 1 677 1,1 — 1,1 130,7 107,5 23,2 
Bremen  r..i( • 155 684 1,0 — 1,0 43,8 — 43,8 
Hessen . . , 149 5 878 71,4 56,8 14,5 329,4 262,0 67,4 
Baden-Württemberg . , . i 131 10 074 32,6 — 32,6 376,6 120,3 256,4 
Bayern .· , ν : . " . '. . 126 11 676 103,7 87,9 15,8 642,4 493,1 149,3 
Nordrhein-Westfalen . . . » 113 17590 293,3 127,1 166,1 1 575,0 419,0 1 156,0 
Saarland . 109 1080 70,5 70,3 0,2 153,4 92,6 60,8 
Niedersachsen  l.é : 105 7523 81,7 — 81,7 576,9 48,6 528,2 
Schleswig-Holstein .... i:-./' V· 104 2 662 54,5 25,0 29,5 126,8 25,0 101,8 
Rheinland-Pfalz  'Ί· ί . 102 3 852 13,9 — 13,9 76,6 — 76,6 
Berlin  .y. ,. y 95 3 455 65,7 52,1 13,6 130,6 93,4 37,2 
Brandenburg > · · ί ί i 44 2 544 191,6 131,3 60,3 402,5 216,7 185,8 
Sachsen-Anhalt . . ..... , .. ... 43 2 809 417,1 300,6 116,5 877,0 586,7 290,3 

42 4 664 582,4 511,1 71,3 1 498,9 1 218,6 280,3 
Mecklenburg-Vorpommern , . > - 41 1 873 126,0 90,4 35,6 313,7 196,1 117,6 
Thüringen . 38 2 552 194,7 155,4 39,4 675,1 510,5 164,7 
Flerreglonsprojekt  — — — — — 146,8 146,8 — 



Tabell H: Presentation αν flnansieringsinsatser per region (under 1994 samt mellan 1990 och 1994) (fortsättning) 
(individuelle ίάη och krediter ur pôgâende globolo lôn) (belopp i miljoner ecu) 

1994 199α 1994 
BNP/capita Belolkning Totalt Lan Krediter Totalt Lan Krediter 

Greklond . . 61 10 280 632,1 478,2 153,9 1 834,2 1 466,6 367,5 10 280 632,1 478,2 153,9 

Attiki  „„.Vv..::.,,68 3 528 137,3 114,2 23,1 512,5 458,0 54,5 
Keniriki Ellada . . . ;• 59 2 439 82,3 33,1 49,2 392,0 264,2 127,9 
Voreia Ellada . . , . V .' , 7 .; / 58 3313 83,2 28,9 54,3 233,9 131,6 102,2 
NIsla i y , , y 54 1000 34,9 11,0 23,9 175,0 102,2 72,7 
Flerregionsprojekf ... . . . r . ··..>.·.ν^ί'·ν·ν l·....·.· .^ · · — 294,5 291,0 3,5 520,8 510,6 10,1 

Spanien  77 39 115 2 749,1 265771 91,7 13980,6 13 043,5 937,1 

Baléares ...... . . , . ν . . . Ì03 686 50,4 50,4 0,04 260,3 250,1 10,2 
Madrid ... , . . . 97 4 914 443,3 442,4 0,9 1 948,0 1 881,1 66,9 
Cataluöa . . y:..V4· ly i.y'i.yyyy. 95 6 023 517,4 481,2 36,2 2 524,2 2 404,2 120,0 
Navarro . . . L •.".!·νί·'·ν··'Γ·ί·''ί''.^^ν' 94 522 0,1 0,1 0,1 215,2 204,6 10,7 
Pais Vasco ........... 90 2 131 209,0 208,3 0,7 849,0 813,6 35,4 
La Rloja  87 261 4,9 4,8 0,1 43,9 39,8 4,1 
Aragon . .   84 1 208 32,4 29,5 2,8 123,9 98,2 25,7 
Comunidod Volenclona . .   78 3 801 501,1 474,4 26,7 1 525,4 1 407,4 118,0 
CanOriOS ..... 75 1503 63,7 63,4 0,2 209,2 189,5 19,7 
Contobrio . .   74 527 17,9 14,5 3,4 247,4 237,7 9,7 
Asturios  7/ 1 1 20 2,7 0,2 2,6 307,4 290,4 17,0 
Murcio . .••V/yiiiW-y.f,,, 70 1 039 39,8 37,2 2,5 407,9 370,8 37,0 
Costillo-León . .   ÓÓ 2 620 118,6 112,8 5,7 587,7 477,7 110,0 
Castillo-Lo Monchq ... ... . 65 1718 172,2 168,0 4,2 1 010,5 944,3 66,2 
Andolucio . Ï. 59 6 989 253,3 248,3 5.1 1 986,8 1 804,9 181,8 
Golicio  59 2 795 249,5 249,1 0,4 754,8 685,5 69,3 
Extremodura   51 1 1 32 72,7 72,7 — 449,7 414,3 35,4 
Flerregionsprojekt . . . ... , . .... - — — 529,2 529,2 — 

Fronkrike  . . . . . . . 112 57042 2 198,4 1 428,2 770,2 9 220,5 5 690,8 3 529,7 

lle-de-Fronce ...... . . . . ..•4 .· 169 10 799 263,6 203,3 60,3 869,2 586,2 283,0 
Chompogne-Ardenne . . , . Π4 1 343 7,0 — 7,0 196,9 163,5 33,4 
Alsace  113 1633 86,1 65,2 20,9 310,5 151,4 159,1 
Rhône-Alpes . , , ,'i v' i III 5429 285,7 171,9 113,8 1 262,9 814,5 448,4 
Haute-Normandie . . . ... . . 107 1744 64,0 56,3 7,7 246,1 192,1 54,0 
Franche-Comté . .   104 1 1 04 19,4 4,8 14,6 91,2 20,3 71,0 
Centre •. 103 2 387 14,1 — 14,1 78,5 3,2 75,2 
Provence-Côte d'Azur  101 4 332 87,2 — 87,2 490,8 219,9 270,9 
Aquitaine ,v y : Ζ , 99 2 817 37,9 8,0 29,9 237,4 23,1 214,3 
Bourgogne ; ; iyy .î· 99 1610 8,1 _ 8,1 133,5 89,1 44,4 
Bosse-Normandie . . . . . . . . 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 . . ... . . . . 9Ó 3 087 141,3 76,2 65,1 564,3 296,4 267,9 
Picardie   95 1 831 93,2 83,3 9,9 319,6 268,7 50,9 
Bretagne ν 93 2 807 91,7 _ 91,7 367,6 1,0 366,6 
Auvergne  90 1 310 5,5 5,5 69,1 — 69,1 
Poitou-Chorentes . . . ,y; 89 1605 36,8 22,6 14,2 114,4. 45,2 69,1 
Nord - Pas-de-Calais . . . ; ï 89 3 956 604,6 539,2 65,4 2122,4 1 833,8 288,6 
Limousin Cy ;.'y 89 714 3,5 — 3,5 37,1 — 37,1 
Longuedoc-Roussillon . . , y 88 2 159 18,8 8,0 10,8 175,9 22,5 153,4 
Corse •. , y 'J·'?· 79 251 0,6 — 0,6 1,6 — 1,6 
Utomeuropeisko deporterhentèr .45 1469 11,3 4,6 6,7 196,0 95,1 100,9 
Flerregionsprojekt ........ .y····.". — — 121,7 121,7 540,1 540,1 

Irland  3 548 237,7 190,3 47,4 1 368,6 1 297,6 71,0 
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Tabell H: Finansieringsinsatser per region (under 1994 samt mellon 1990 och 1994 (fortsöttning) 
(individuella Ιάη och krediter ur pâgâende globala Ιάη) (bebpp i miljoner ecu) 

1994 1990-1994 

BNP/capila Befolkning Totalt Lan Krediter Totall Lân Krediter 

Italien  105 57896 2 965,9 2 261,3 704,6 17 482,1 13 040,0 4 442,1 

Lombardia , » i . . i . . . . 134 9 030 356,2 257,9 98,4 1 6 84,4 1 038,6 645,8 
Valle d'Aosta .................... 129 119 —- — 13,0 7,8 5,2 
Emilia-Romagna . . . . . ..... . . 128 3 985 164,7 63,4 1013 1 195,5 683,3 512,2 
Trentino-Alto Adige  124 910 59,1 18,1 41,0 322,9 101,4 221,5 
Friuli-Venezia Giulia  122 1 218 26,0 11,9 14,2 351,8 271,8 80,0 
Liguria , . . r ... . . . . ...... 121 1701 212,9 168,4 44,5 482,5 349,2 133,3 
Lazio ........... . . ..... . . . . . . 120 5 246 202,1 185,6 16,5 1 001,1 756,8 244,4 
Piemonte  119 4 380 118,6 57,0 61,7 1 409,1 1 006,6 402,5 
Veneto  117 4 468 164,0 97,3 66,8 909,5 560,8 348,7 
Toscana  112 3 592 111,2 42,1 69,1 836,8 499,1 337,7 
Marche ...... . . , ... , , 104 1457 200,8 177,9 22,9 499,0 277,9 221,1 
Umbria  103 828 46,4 15,4 30,9 285,6 105,1 180,5 
Abruzzi   94 1 275 57,0 32,4 24,7 903,6 669,4 234,3 
Molise . .   82 337 3,8 — 3,8 199,2 169,2 30,0 
Sardegna . .   79 1 679 61,3 56,5 4,9 750,8 660,7 90,1 
Puglia .   77 4 115 223,9 201,2 22,6 1 132 ,7 957,8 174,9 
Campania . Τ  73 5 732 147,3 92,5 54,8 1 278,7 963,0 315,7 
Sicilia  73 5 073 63,0 41,6 21,5 1 057,5 885,0 172,6 
Basilicata . . . . . . . . . . . . . 67 622 64,0 61,9 2,1 925,1 860,5 64,6 
Calabria . ,Τ.Χ .Ti-i·- ·,Τ. , 63 2 110 55,6 52,5 3,0 628,3 601,3 27,0 
Flerregionsprojekt . . . . i ν . c. . Ì Ì, Ì Ì ; — — 627,8 627,8 — 1 614,9 1 61 4,9 — 
Luxemburg 156 393 — — — 83,1 83,1 — 

Nederiänderna  102 15 182 332,4 283,3 49,1 1 242,7 927,9 314,8 

West-Nederland ... . . .; . . 109 7 117 196,5 190,5 5,9 365,0 255,5 109,5 
Noord-Nederland ...... . . 103 1 605 — — 26,0 — 26,0 
Zuid-Nederland  98 3 352 81,5 51,0 30 3 513,3 420,1 93,2 
Oost-Nederland  89 3 108 54,5 41,8 12,7 163,5 77,3 86,1 
Flerregionsprojekt . . . . . ; , ν . ΐ i-i i . ν . — - — — 174,9 174,9 — 
Portugal  67 9 858 1 127,0 1 084,2 42,9 5 532,2 5 065,2 467,0 

Lisboa e Vale do Tejo . . . 93 3 293 392,4 380,3 12,1 2 184, 2 2 039,1 145,1 
Norte . . . . . . . . . . . . . 60 3479 25,8 — 25,8 769,1 605,4 163,7 
Algarve  58 342 26,9 25,5 1,4 131,7 119,0 12,7 
Centro . . . 48 1715 2,6 — 2,6 510,9 400,2 110,6 
Madeira ... •·ί;Τ·Τ-..Τί.Α·.ί'Τ·'ί·;.·:ν''ΐ··'.''·5·' 44 254 70,7 70,7 98,0 81,2 16,8 
Alentejo . . .   41 539 1,0 — 1,0 337,9 324,1 13,8 
Açores . . , . . , . . . ........ . . . . . . 41 238 — -rr- — 137,2 132,9 4,3 
Flerregionsprojekt . . . . «L. . . . . . . . . - » . · — — 607,7 607,7 — 1 363,2 1 363,2 — 
Förenade Kungariket . . ... . . 98 57 848 2346,5 2 295,5 51,0 10 660,0 10449,0 211,0 

South East . . . . . , , . . .. . . . ,, 115 17658 906,0 890,7 15,3 2 710,2 2 669,7 40,5 
EastAnglia . .... ... . . . . v. Ì . . .S 100 2 083 0,9 0,9 121,5 111,0 10,5 
Scotland. . . . . . ....... .... ... ... 96 5 098 90,8 89,9 0,9 1 434,6 1 424,5 10,1 
South West 93 4 734 2,4 — 2,4 390,9 376,2 14,6 
East Midlands 92 4 051 3,0 — 3,0 278,3 260,6 17,7 
West Midlands 90 5 264 65,3 63,7 1,7 460,1 444,4 15,7 
Yorkshire and Ftumberside 90 4 989 141,8 127,3 14,5 538,2 513,3 24,9 
North West . 88 6 383 358,7 351,4 7,4 1 062,3 1 021,2 41,1 
North 88 3 091 71,1 68,3 2,9 890,1 875,3 14,9 
Wales 83 2 891 97,3 95,6 1,7 806,5 785,9 20,6 
Northern Ireland • 79 1 606 0,4 0,4 155,5 155,1 0,4 
Flerregionsprojekt . . . . , - 608,6 608,6 — 1 8 11,8 1 811 ,8 — 
Österrike  115 7 914 74,0 74,0 — 146,5 146,5 — 

Finland 93 5 042 60,2 60,2 — 60,2 60,2 — 
Sverige 106 8 688 15,3 15,3 — 15,3 15,3 — 

ÖVRIGA  — — 260,8 260,8 — 984,6 984,6 — 

TOTALI ..................... — 368 596 16 624,4 13 860,9 2 763,4 75 819,4 60 918,1 14 901,3 



Tabell I; Krediter beviljade 1994 ur pâgâende globale lön 
Fördelning ρά regioner och mal 

(eftersom viss flnonsiering uppfyller fiero mal, vore en sammanräkning αν rubrikernas totalbelopp missvisande) 

(belopp i miljoner ecu) 

Regional utveckling Utanför stödomrädena 
Totalt Infrastruktur Industri Smò och medelstora företag Energi, miljö 

Regioner απ/ο/ belopp onto/ belopp onto/ belopp antal belopp antal belopp 

Belgien  116,1 — — 54 36,3 122 79,8 — — 
Vlaoms Gewest  Ì39 96,9 — — 32 26,7 107 70,2 — — 
Région Wallonne . . ...... 'y.:'":.":.. 32 17,4 — — 22 9,6 10 7,8 — — 
Bruxelles sH.. . 5 1,8 — • — — 5 1,8 — — 
Danmark , . . .; . . 286 43,3 — — 61 11,8 225 31,5 — 
Vest for Storebael» . . : . ;. I ̂  ί y: • 200 31,4 — 55 11,5 145 19,9 — — 
Hovedstodsregionen . . . s . , ,οί..·:;·.,. ν ... 67 10,8 — ... — „ — — 67 10,8 — _ 
0st for Storebaeit  . 19 1,1 — — 6 0,3 13 0,7 — — 
Tyskiand  541 693,2 89 160,2 194 281,4 176 68,9 174 344,1 

Nordrhein-Westfalen . . . . . . 136 166,1 7 18,1 14 8,3 66 21,9 56 136,0 
Sachsen-Anhalt . . . . . 42 116,5 17 47,0 25 69,5 — — 17 47,0 
Niedersachsen ,   74 81,7 22 37,3 17 8,7 22 5,5 36 71,4 
Sachsen , , 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 ...... i r . . . . 23 39,4 2 1,0 21 38,4 ••• • — 3 3,6 
Mecklenburg-Vorpommern , , , 35,6 10 15,0 16 20,6 •• :· — — 10 15,0 
Boden-Württemberg . . ... . . . ...... 4ό 32,6 — — 2 1,7 37 17,4 7 13,6 
Schleswig-Holstein . . ; .'ί'ΐί·",·: 28 29,5 15 21,4 1 1,6 10 3,8 16 17,9 
Bayern  29 15,8 — — 7 1,8 18 5,0 5 9,4 
Hessen . . , . . . 16 14,5 — 1 0,2 12 11,1 3 3,2 
Rheinland-Pfok .   15 13,9 — — 5 4,4 6 3,2 4 6,2 
Berlin  5 13,6 — 5 13,6 — — — 
Hamburg ........ . . . , 4 1,1 — 1 0,4 3 0,8 0,4 
Bremen . . , ....... . . . • 2 1,0 — 2 1,0 — 
Saarland ..... i . i Τ iT .= •i , 2 0,2 — — — — 2 0,2 — — 
Grekland* ...... ... 54 153,9 36 136,0 IS 17,9 — - 35 135,5 

Vbreia Ellada . . . . . 15 57,8 12 56,5 3 1,3 11 55,9 
Kentriki Ellada . , , . , , , , 16 49,2 9 43,0 7 6,1 • T-·;. 9 43,0 
Nisia  y.'\ • 18 23,9 14 19,5 4 4,4 — 14 19,5 
Attiki  23,1 1 16,9 4 6,1 — 1 16,9 
* vorav 3,2 miljoner ecu inyesterqde i infrastruktur αν intresse for gemenskop en 

Spanien . . . . . , . , . . . . . -.· ··.· 392 91,7 4 0,8 187 51,4 201 39,5 1 0,5 

Cataluna ........ , , y..,: 170 36,2 — — 170 36,2 
Comunidad Valenciana 84 26,7 1 0,03 83 26,6 — — 
Castilla-León ... . . . . :. 20 5,7 I 0,5 19 5,3 • .... '' 1 ' 0,5 
Andalucia .   19 5,1 ·• :· , ·· • 19 5,1 . • ... 
Castilla-Lo Mancho , , . , . . , . . . ..... 29 4,2 — — 29 4,2 
Cantabria . . . . . , . . . . . . 13 3,4 — — 13 3,4 _ — 
Aragon . .   18 2,8 — 5 0,8 ; .y,3 2,0 • — 
Asturias . . . . . . . . . . ........ 8 2,6 — 8 2,6 « •• 
Murcia . . . . . . . . . . . . . 3 2,5 — 3 2,5 .... .... « 
Madrid   11 0,9 — ^ •'a c. — 11 0,9 
Pais Vasco  8 0,7 — ,, — 5 0,6 3 0,1 vi 
Galicia ..... . . ...... 3 0,4 2 0,3 1 0,1 — 
Canarias  2 0,2 — — 2 0,2 _ — _ 
La R ioja ,   2 0,1 „ , — _ 2 0,05 4...· • —• 
Navarro ............. ........ 1 0,1 — — 1 0,1 
Baléares ; .'Τ Τ"'", ^ :ΊΤ ·: Ί 0,04 — •• — 1 0,04 — — 

ARSREDOVISNING 1994 - EIB 



Tabetl I: Krediter beviljade 1994 ur pâgâende globale lân (forfsältningj 
Fördelning pò regioner och mal 

(eftersom viss finansiering uppfylier fiero mal, vore an sammanräkning αν rubrikernas totalbelopp missvisande) 

(belopp i miljoner ecu) 

Regional utveckling Utonför stôdomràdena 

Totalt Infrostruktur Industri Smâ och medeistoro företog Energl, miljö 

Regioner antal belopp anta/ belopp anta/ belopp anta/ belopp onta/ belopp 

Frankrlke . 4507 770,2 531 403,4 2503 213,5 1435 135,3 220 82,5 

Rhône-Alpes.. 5Ó5 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 
Nord - Pos-de-Colals 276 65,4 24 37,9 252 27,5 - _ _ _ 
Pays de Ια Loire . 311 65,1 50 41,7 215 20,6 45 2,2 15 4,2 
Hende-Fronce 501 60,3 _ _ _ _ 498 57,9 3 2,3 
Lorraine . 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 
Alsace... 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 127 14,2 8 5,9 119 8,3 - - 7 5,9 
Centre 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 138 9,9 1 0,6 23 1,4 112 7,0 3 1,4 
Bourgogne : 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 
Utomeuropeiska depärtementer 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 
Corse 4 0,6 1 0,4 3 0,2 - - 1 0,4 

Irland 248 47fi 1 0,6 247 46,8 - - -

Italien ' 1 201 704,6 5 3,0 977 484,8 785 128,2 45 99,9 

Emilia-Romagna. 104 101,3 — — 76 70,6 19 12,6 7 10,4 
Lombardia 93 98,4 - - 20 8,6 61 53,5 12 36,3 
Toscana 145 69,1 1 0,2 127 55,3 14 8,7 4 5,9 
Veneto . 95 66,8 - - 37 37,4 57 28,7 1 0,6 
Piemonte .................... 67 61,7 - - 45 37,3 16 10,6 6 13,7 
Campania 148 54,8 1 0,05 147 54,8 - _ _ _ 
Liguria 89 44,5 ' 0,8 82 31,0 3 5 7 4 7,8 
Trentino-Alto Adige 41 41,0 — 37 36,5 — 4 4_5 
Umbria . , 55 30,9 _ 55 30,9 - 7-- -
Abruzzi. 65 24,7 - - 65 24,7 -
Marche 30 22,9 _ j _ 30 22,9 - _ _ 
Puglia 93 22,6 93 22,6 - — , _ 
Sicilia 51 21,5 —: - 51 21,5 - ,^ 4 15,6 
Lazio 34 16,5 1 0,2 33 16,3 - „ _ _ 
Friuli-Venezia Giulia 19 14,2 — ^ 2 2,4 15 8,4 2 3,4 
Sardegna 33 4,9 — 33 4,9 — __ _ _ 
Molise..,.. 6 3,8 1 1,8 5 2,1 - - 1 1,8 
Calabria . . . ....... 20 3,0 _ _ 20 3,0 - - - -
Basilicata 7; T 7: . .· 13 2,1 - - 13 2,1 - _ _ 
* varav 7,8 miljoner ecu investerats ί infrastruktur som ör αν Intresse for gemenskopen och 1,2 miljoner ecu inom ovancerod teknologi. 

Nederlönderna ................ 77 49,1 - - 6 17,7 8 15,8 3 15,7 

Zuid-Nederland ......... V . . ,'i. .: 8 30,5 - - 3 8,0 3 9,8 2 12,7 
Oost-Nederland y , . k , . y . 4 12,7 - - 3 9,7 - - 1 3,0 
West-Nederland 5 5,9 — — — 5 5,9 — — 



Tabell I: Krediter beviljade 1994 ur pâgâende globala lân (brfsä/fn/ngj 
Fördelning ρά regioner och mal 

(eftersom viss f inansiering uppfyiler fiero mal, vore en sammanräkning αν rubrikernas totalbelopp missvisande) 
(belopp i miljoner ecu} 

Regioner 

Totolt Infrastruktur 

Regional utveckling 

Industri 

Utonför stödomrödenO 

Smô och medeistora företog Energi, miljö 

Regioner anlal beiopp onto/ Erelopp onto/ belopp anlal belopp onto/ belopp 

Portugal  146 42,9 84 27/4 62 15,5 - — 45 15,7 

Norte . . 7. . . . . . 63 25,8 30 14,5 33 11,3 18 8,9 
Lisboa e Vale do Tejo . . . ί : , V , . , i . · . 45 12,1 28 8,4 17 3,7 

.. ^ — 14 4,7 
Centro ; 25 2,6 14 2,2 11 0,4 8 1,1 
Algarve ί.·..,,!.·, ί·, ;··:· '· 6 1,4 5 1,4 1 0,04 3 0,7 
Alentejo . 7 1,0 7 1,0 — — — ... — 2 0,3 

Förenade kungariket * : . . 144 51,0 2 1,0 41 18,9 101 31,1 — — 

South East . , . . , , . . , 37 15,3 37 15,3 
Yorkshire and Humberside 24 14,5 — — 12 12,6 12 1,9 ... .. 
North West 19 7,4 1 0,4 8 1,7 10 5,3 
East Midlands 15 3,0 — — . — 15 3,0 ••• 
North ..... 7 2,8 1 0,6 5 2,2 1 0,1 4-^.· 

South West 13 2,4 — — 1 0,1 12 2,4 
West Midlands 7 1,7 — 5 0,6 2 1,1 — .... .τ-

Wales ; J J 1,7 — 5 0,7 6 1,0 
East Anglia ...5 0,9 • •• •• •• ^ — — 5 0,9 — 
Scotland .. . 3 0,9 .; 2 0,7 1 0,2 • 
Northern Ireland . . j 3 0,4 3 0,4 — — « 
* vorav 19,2 miljoner ecu fron NIC-tillgângar 

Totalt 7712 2 763/4 752 732,4 4 343 1 195,9 2 453 530,0 523 693,8 

Tabell J: K rediter beviljade mellan 1990 och 1994 ur pôgôende giobola Ion 
Fördelning ρά regioner och mal 

(eftersom viss f inansiering uppfyiler fiera mal, vore en sammanräkning αν rubrikernas totalbelopp missvisande) 
(belopp I miljoner ecuj 

Regional utveckling Utonför slödomrädena 
Totalt Infrastruktur Industri Smô ach medeistora företag Energi, miljö 

Regianer anlal belopp onta/ belopp anlol belopp onta/ belopp onta/ belopp 

Belgien . . . . . ........ . , . ... 1004 72^9 I Ö^l 343 234,8 660 48W ^ ^ 

Vlooms Gewest . . . i . . . . 652 557,6 — — 164 147,3 488 410,2 — — 
Région Wallonne ............... . 302 125,6 I 0,1 179 87,5 122 38,0 - -
Bruxelles v^,·· 50 37,7 - _ _ _ 50 37,7 - -

Denmark* 1 084 300,8 2 W 317 106,6 749 ÎSW 18 ^ 

Vest for Storebaelt .... , . , ,, TC Γ. . 769 233^0 283 102^8 478 109^2 8 1^ 
Hovedstodsregionen ........ 246 51,6 2 6,3 — — 240 40,9 6 10,7 
0st for Storebaelt ... . . 69 16,2 — — 34 3,9 31 2,3 4 10,0 
* vorav 4,8 miljoner ecü investerofs i infrostruktur som ör αν intresse for gemenskopen. 

Tyskland* 2 891 3 5394 481 1049,5 1 033 1 103,9 M8 261,2 1 127 2 231,6 

NordrheinAVestfolen . , T r/ T , ; . 7. 713 1156,0 130 284,3 84 89,8 160 100,7 466 927,2 
Sachsen-Anhalt •. v: ^ . 153 290,3 32 84,1 121 206,2 - - 40 141,9 
Niedersachsen 322 528,2 159 313,2 93 106,7 30 11,1 201 406,5 
Sachsen 288 280,3 11 22,6 277 257,6 _ _ 25 53,4 
Brandenburg ... . 143 185,8 24 61,0 119 124,8 - - 30 79,8 
Thüringen : 128 164,7 13 54,7 115 110,0 - - 23 78,1 
Mecklenburg-Vorpommern 123 117,6 31 58,5 92 59,1 — : 34 60,3 
Boden-Württemberg 599 256,4 - - 11 3,9 95 76,8 83 124,1 
Schleswig-Holstein 72 101,8 46 80,6 10 7,1 10 3,8 54 80,6 
Bayern 125 149,3 - - 25 25,4 39 19,0 67 114,7 
Hessen 63 67,4 - - 11 16,5 35 35,8 23 29,1 
Rheinland-Pfalz... 65 76,6 5 7,7 16 22,9 14 13,0 35 38,3 
Berlin 29 37,2 1 2,1 28 35,1 - - 5 13,3 
Hamburg 19 23,2 1 0,6 12 14,3 3 0,8 12 17,7 
Bremen 22 43,8 8 28,4 14 15,5 - - 9 18,5 
Saarland 27 60,8 20 51,5 5 9,1 2 0,2 20 48,1  
*varav 58,4 miljoner investerofs inom omràdet ovoncerod teknologi. 

ÄRSREDOVISNING T994 - 116 ni\ 



Tabell J; Krediter beviljade mellan 1990 och 1994 ur pögäende globala Ian (fortsättningl 
Fördelning ρά regioner och mài  

(eftersom viss finansiering uppfyller fiera mài, vore en sammonräkning αν rubrikernas totaibeiopp missvisande) 
(belopp i miljoner ecu) 

Regional utveckiing Utanför stödomrödeno 

Tololt Infrastruktur Industri Smò och medelstorc företag Energi, miljö 
Regioner antal belopp antal belopp antal belopp antal belopp antal belopp 

Grekland*  303 367,5 141 199,3 162 168,2 — — 66 177,9 

Vorelo Ellada . . . , . i , 85 102,2 35 64,6 50 37,6 — — 18 60,4 
Kentrikl Ellada . . . . . ι i. , . . , . , 86 127,9 35 65,6 51 62,3 — — 15 59,8 
Nisia  93 72,7 67 47,2 26 25,5 — 29 35,8 
Attiki . / 36 54,5 2 18,4 34 36,2 — — 2 18,4 
Flerreglonsprojekt .... . . . ,,./ί , . . 3 10,1 2 3,5 1 6,6 — — 2 3,5 
* varav 3,2 miljoner ecu itivesterats i infrastruktur som är αν intresse for gemenskapen. 

Spanien    2 429 937,1 173 281,6 1454 410,8 797 242,0 5 2,8 

Andalucia . . . . , . 350 181,8 44 58,0 291 111,3 15 12,6 — — 
Catalufia ..... . . . . . . . .... . . .. , 424 120,0 1 2,3 16 6,7 407 111,0 — — 
Comunidad Valenclana ...... . . . . . . . 359 118,0 12 21,1 327 93,0 20 4,0 _ — 
Castilla-León  265 110,0 40 55,0 211 48,5 13 6,1 1 0,5 
Galicia ..... '. . . . . . ..... 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 
Castilla-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 
Extremadura ...... . . ..... . . . . . 82 35,4 8 21,8 72 13,2 2 0,3 — — 
Pais Vasco ... : 96 35,4 1 0,8 79 29,3 16 5,3 • — 
Aragon . . . . . ... . . . . . . . • 75 25,7 3 3,0 23 6,7 49 16,0 _-··• 
Canarias ..... .... . . . . . . . . . . . - 58 19,7 7 8,2 50 11,3 1 0,1 
Asturias  51 17,0 3 7,7 47 9,1 1 0,2 .— i 

Navarro .   36 10,7 1 1,9 1 0,1 34 8,7 
Baléares  ' 10 10,2 — — 3 8,7 7 1,5 
Cantabriä  33 9,7 1 1,0 32 8,7 — — 
La Ricjo .•. •. 17 4,1 1 0,2 1 0,1 15 3,8 — 
Frankrike*  21 772 3 529,7 2191 1 632,7 11432 1 117,7 8 018 723,6 879 339,6 

Rhône-Alpes . . . .·'•. '. · 2 9Ó4 448,4 356 211,6 1 027 90,1 1 550 125,8 80 40,1 
Bretagne : . 1698 366,6 468 196,8 1 223 165,9 7 3,9 93 31,8 
Provence-Côte d'Azur . ;··^·: 1577 270,9 143 143,3 1433 125,6 1 2,0 15 6,8 
Midi-Pyrénées  745 175,9 108 122,3 633 52,8 4 0,9 26 11,0 
Nord - Pas-de-Calais  1 264 288,6 132 164,0 1 13 0 122,7 2 2,0 11 4,4 
Pays de la Loire  1231 267,9 154 157,1 887 92,3 189 17,9 61 37,9 
Ile-de-France  3 027 283,0 — — —- — 3 013 275,8 13 6,8 
Lorraine  1230 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 
Alsace   1 272 159,1 77 11,3 527 63,2 645 77,1 152 27,4 
Franche-Comté .   561 71,0 20 14,1 169 15,8 369 38,9 30 17,1 
Poitou-Chorentes  430 69,1 42 39,1 386 29,1 2 0,9 15 17,8 
Centre . ν .: . . . .: . ... . 756 75,2 5 1,2 78 6,8 655 62,4 22 5,8 
Bosse-Normandie . . ... . . ... 509 74,6 50 39,8 246 16,8 195 12,0 20 7,3 
Longuedoc-Roussilloit , , . . . . . . . . . 518 153,4 82 118,7 436 34,7 13 2,3 44 12,2 
Picardie . . . . ... . . . . 598 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 .............. . . 574 54,0 10 3,1 133 19,7 412 26,7 23 5,4 
Chompogne-Ardenne  501 33,4 6 1,3 361 19,8 133 12,1 5 1,1 
Utomeuropeisko deporfementer . . , , . , Γ . 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 . 1 . ? .C . 185 37,1 32 25,9 153 11,2 — — 3 3,7 
Corse . . . . . . 29 1,6 1 0,4 28 1,2 — — 1 0,4 
* vorov 10,6 miljoner ecu inveslerats i infrastruktur som är αν intresse for gemenskapen. 

Irland .   263 71,0 1 0,6 262 70,4 — — — — 



Tabell J: Krediter beviijade mellan 1990 och 1994 ur pâgôende globale lân (fortsältning) 
Fördelning ρά regioner och mal 

(eftersom viss flnonsiering uppfyiler fiero mài, vere en sammonräknlng αν rubrikernas totalbelopp missvisande) 
(belopp i miljoner ecu) 

Regional utveckling 
Totalt Infrastruktur 

Utanför stödomrädena 
Industri Smâ och medelstora företag Energi, mlljö 

Regioner antal beiopp antal belopp antat beiopp antal beiopp anta! beiopp 

Italien *   8 204 4 442,1 30 39,9 6042 2 438,4 1805 1 342,0 313 535,5 

Emilia-Romagna ...... . . Λ . , > , . 542 512,2 — — 144 108,2 327 266,8 60 91,3 
Lombardia  657 645,8 — — 27 11,6 511 422,4 94 148,6 
Valle d'Aosta  1 5,2 — — — — _ I 5,2 
Toscana .... ; . .............. 560 337,7 1 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 . . . ; i. . , , . . , . . . . , , . 393 402,5 — — 49 40,1 280 241,7 52 80,5 
Campania  902 315,7 2 1,99 900 313,7 ! 1,9 
Liguria . . . . , . . 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 
Umbria ... . 306 180,5 — 304 177,1 I 2,7 4 11,4 
Abruzzi ....... ... . . . . . . . . . . 453 234,3 1 0,8 452 233,5 — — 1 0,8 
Marche  462 221,2 .1 0,1 457 217,8 2 0,3 2 3,0 
Puglia  857 174,9 6 13,1 851 161,8 — — 5 13,1 
Sicilia  629 172,6 2 0,2 627 172,4 — 7 22,4 
Lazio . . v . .i. 269 244,3 4 4,5 232 215,3 25 7.6 II 21,1 
Friuli-Venezia Giulia  155 80,0 1 3,8 67 37,9 72 21,9 16 20,2 
Sardegna , . ·ν . . . 479 90,1 — — 479 90,1 — ^,, •Λ, 

Molise  62 30,0 •..·· J 1,8 61 28,2 __ '·• " ' 1 1,8 
Calabria . . ... , , . 158 27,0 — 158 27,0 —. ·. « 
Basilicata ...... ... .... . . ... . . 187 64,6 1 0,3 186 64,4 — — I 0,3 
' varav 14,1 miljoner inveslerats i infrostruktur som ör αν iniresse lör gemenskapen, 170,2 miljoner ecu i ovoncerad teknologi, 8,5 mil Ijoner Iran NIC-tillgangar. 

Nederlöndema    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 . .... . ,1 .1Τ , . , . . . 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 ..... . . . 21/ 109,5 — — 38 20,8 172 86,9 I 1,8 

1330 467,0 229 98,1 1 101 368,9 — — 56 42,8 

Norte , . ., „ . , , :. 490 163,7 97 43,5 393 120,2 — •— 22 18,6 
Lisboa e Vale do Tejo . ..... ........ 340 145,1 41 27,4 299 117,7 — — 17 17,2 
Centre 360 110,6 44 18,0 316 92,6 12 6,0 
Madeira ... . Τ . . vr , , . 8 16,8 — 8 16,8 
Açores  18 4,3 11 2,7 7 1,6 e— 

Algarve . . , , , , , . ,;, . ,Τ. , . 37 12,7 11 4,1 26 8,6 , v'-»r S 'T: — 3 0,7 
Alentejo ..... ... . . . . Τ . Τ . .ν.'. 77 13,8 25 2,3 52 11,4 •—• •• • — 2 0,3 

Förenade Kungoriket * ....... Τ . . . . 409 211,0 2 IrO 151 94,1 254 112,4 2 3,5 

South East = 90 40,5 — 90 40,5 — 
Yorkshire and Humberside . . . . , , , , , . . 46 24,9 — 27 20,4 19 4,5 ; 
North West 58 41,1 1 0,4 42 23,9 15 16,8 • • •'·'«— 
East Midlands 53 17,7 — — 9 6,4 44 11,3 
North 19 14,9 1 0,6 15 12,1 3 2,2 
South West . 26 14,6 — 3 0,5 23 14,2 r--. •. 

West Midlands 35 15,7 — " — 22 7,9 13 7,8 
Wales 3À 20,6 23 13,9 11 6,6 
EastAnglia . . . , Τ ........ . . . . . . 32 10,5 — —» — — 30 7,0 2 3,5 
Scotland 13 10,1 . 7 8,6 6 1,5 
Northern Ireland \ . . 3 0,4 — — 3 0,4 — 
* varov 79, ] miljoner fron NIC-Hllgângar. 

Totalt . . , 40 193 14901,3 3 251 3309,0 22 440 6 208,7 13 026 3 516,7 2 472 3 393,7 
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Tabell Κ: Finansieringsinsatser ϊ AVS-länder och ULI mellan 1976 och 1994 
(Lomékonventionerna) Fördelning eniigt lokalisering (miljoner ecu) 

Totalt EIB:s egna medel Budgetmedel 

Lomé Lomé Lomé 
Tolalt 1 + II + III Lomé IV Totall 1 + II + III Lomé IV Totalt 1 + II + III Lomé IV 

Samtliga AVS-länder . . , i i ̂ i . 76,7 — 76,7 70,0 — 70,0 6,7 — 6,7 

AFRIKA  3 243,9 2 314,9 929,0 1 936,0 1418,6 517,4 1 307,9 896,3 411,6 

Västafrika  Ì 410,5 1 010,2 400,3 959,7 684,7 275,0 450,8 325,5 125,3 
Nigeria .... , . · 439,6 307,1 132,5 433,0 303,0 130,0 6,6 4,1 2,5 
Elfenbenskusten  207,2 196,7 10,5 196,2 190,7 5,5 11,1 6,1 5,0 
Ghana  138,9 78,3 60,7 97,0 37,0 60,0 41,9 41,3 0,7 
Guinea . ,   97,2 38,2 59,0 28,4 11,9 16,5 68,8 26,3 42,5 
Senegal . . . . i . . . . . , • . 87,3 73,7 13,6 46,0 33,0 13,0 41,3 40,7 0,6 
Mali . . . . . 81,2 30,3 51,0 35,0 — 35,0 46,2 30,3 16,0 
Mauritanien . . . ... ... ... . .... 78,6 53,6 25,0 40,0 25,0 15,0 38,6 28,6 10,0 
Reg ionalt .   54,0 49,8 4,2 15,0 15,0 — 39,0 34,8 4,2 
Bur rina Faso  41,5 36,3 5,2 8,0 8,0 33,5 28,3 5,2 
Togo . . ... ·. · · ,/ » · · 37,8 37,8 — 20,7 20,7 — 17,1 17,1 — 
Republiken Benin  33,9 31,9 2,0 13,5 13,5 — 20,4 18,4 2,0 
Nigeria . . .... 31,2 31,2 — 16,0 16,0 — 15,2 15,2 — 
Kap Verde   :: , 20,8 8,4 12,4 — — — 20,8 8,4 12,4 
Guinea Bissau . . . ν .'.'VV V V . •. V ' • 19,3 7,3 12,0 — — — 19,3 7,3 12,0 
Sierra Leone  15,5 7,5 8,0 — — — 15,5 7,5 8,0 
Liberia  Τ !: 14,0 14,0 — 10,9 10,9 3,1 3,1 — 
Gambia . . ., . 12,4 8,1 4,3 — — — 12,4 8,1 4,3 

Centraiafrika . . . . , . . . . ....... 412,2 403,7 8,5 247,5 246,0 1,5 164,7 157,7 7,0 
Kamerun  135,8 134,3 1,5 129,8 128,3 1,5 6,0 6,0 — 
Republiken Zaire  95,2 88,2 7,0 50,0 50,0 — 45,2 38,2 7,0 
Kongo . . .. . 57,9 57,9 — 28,1 28,1 29,8 29,8 — 
Gabon 34,5 34,5 — 32,0 32,0 2,5 2,5 — 
Republiken Burundi .......... . . . 20,6 20,6 — — — 20,6 20,6 
Tchad 17,7 17,7 — — .— — 17,7 17,7 — 
Rwanda . . . 17,7 17,7 — — • — • 17,7 17,7 
Centralafrikanska Republiken  15,1 15,1 — — — 15,1 15,1 — 
Regionalt  9,3 9,3 — 7,6 7,6 1,7 1,7 — 
Ekvatorialguinea ., . , , 6,0 6,0 — — — — 6,0 6,0 — 
Sao Tomé och Principe   2,4 2,4 — — 2,4 2,4 — 
Ostafrika  522,8 376,6 146,3 214,4 179,4 35,0 308,5 197,2 111,3 
Kenya  : 243,7 177,9 65,8 201,9 166,9 35,0 41,8 11,0 30,8 
Eörenade Republiken Tanzania . . , . . . . 87,5 45,3 42,2 5,0 5,0 — 82,5 40,3 42,2 
Etiopien  • 64,0 44,0 20,0 — 64,0 44,0 20,0 
Sudan . 38,7 38,7 — — — — 38,7 38,7 — 
Republiken Uganda  31,4 26,0 5,4 — _ 31,4 26,0 5,4 
Demokratiska Republiken Somalia , . _ ; , 25,2 25,2 — — • • • _ — 25,2 25,2 — 
Seychellerna , . . , . . . 9,6 7,6 2,0 1,5 1,5 — 8,1 6,1 2,0 
Republiken Djibouti  8,3 5,5 2,8 — • • — 8,3 5,5 2,8 
Eritrea , · . . . • 8,0 — 8,0 — — — 8,0 — 8,0 
Regionalt    6,5 6,5 — 6,0 6,0 0,5 0,5 — 
Södra Afrika . , . , , . . . , 847,3 487,4 359,9 500,4 308,5 191,9 346,9 178,9 168,0 
Republiken Zimbabwe   Τ 235,9 111,2 124,7 212,0 105,0 107,0 23,9 6,2 17,7 
Republiken Zambia ...... . , , . . 105,4 71,9 33,5 42,0 42,0 — 63,4 29,9 33,5 
Republiken Botswana .   95,1 67,8 27,3 82,3 59,5 22,8 12,8 8,3 4,5 
Republiken Malawi  93,2 63,4 29,8 32,5 32,5 — 60,7 30,9 29,8 
Republiken Mauritius .   82,6 51,5 31,1 70,5 44,5 26,0 12,1 7,0 5,1 
Republiken Mocambique . ......... 67,4 15,0 52,4 20,0 — 20,0 47,4 15,0 32,4 
Republiken Madagaskar   63,1 54,6 8,5 — — — 63,1 54,6 8,5 
Kungariket Swaziland .   41,2 33,2 8,0 25,0 25,0 — 16,2 8,2 8,0 
Kungariket Lesotho  35,6 12,6 23,0 5,0 — 5,0 30,6 12,6 18,0 
Republiken Namibia  16,6 — 16,6 11,1 11,1 5,5 — 5,5 
Angola   7,1 4,0 3,1 — •— — 7,1 4,0 3,1 
Islam, förb.rep. Comorerno  4,2 2,2 2,0 — — — 4,2 2,2 2,0 
Flerregionsprojekt , .. . ,v. . . 51,0 37,0 14,0 14,0 — 14,0 37,0 37,0 — 
VÄSTINDIEN  345,8 208,2 137,6 235,2 150,7 84,5 110,6 57,6 53,1 
Trinidad och Tobago  107,5 57,0 50,6 100,5 54,0 46,5 7,0 3,0 4,1 
Jamaica 76,6 45,6 31,0 64,3 38,3 26,0 12,4 7,4 5,0 
Barbados . . . . . . . 35,4 25,4 10,0 34,3 24,3 10,0 1,1 1,1 — 
Dominikanska Republiken  18,0 — 18,0 — — — 18,0 — 18,0 
Stotsförb. Bohomaöarna . . . . . . , , . , 17,6 17,6 — 17,6 17,6 — — — — 
Republiken Guyana . 16,2 11,2 5,0 — — — 16,2 11,2 5,0 
Saint Vincent och Grenadinerna . ... , 14,0 9,0 5,0 3,0 3,0 — 11,0 6,0 5,0 
St Lucia  13,1 9,6 3,5 8,0 6,0 2,0 5,1 3,6 1,5 
Ret aionalt . . . , 12,0 5,0 7,0 3,0 3,0 — 9,0 2,0 7,0 
Belize r,.rH.·?:;>,• ·ί=.ν··'; 10,1 6,6 3,5 4,5 4,5 — 5,6 2,1 3,5 
Statsförb. Dominica . . . ....... . Γ, 7,3 4,8 2,5 — — 7,3 4,8 2,5 
Republiken Surinam . ... . . 7,3 7,3 — — — 7,3 7,3 — 
Grenada  6,7 5,2 1,5 — — 6,7 5,2 1,5 
Saint Christopher och Nevis ........ 2,5 2,5 — — — — 2,5 2,5 — 
Antigua . . . . . . . 1,5 1,5 — — — — 1,5 1,5 — 
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Tabell Κ: Finansieringsinsatser i AVS-länder och ULT mella n 1976 och 1994 (forlsätfning) 
(Lomékonventionerna) Fördelning eniigt lokalisering (iTlilj' oner ecu) 

Totalt EIB:s egno medel Budgetmedel 

Lomé Lomé Lomé 
Totalt 1lU III Lomé IV Totalt U lU III Lomé IV Totalt 1 + lU III Lomé iV 

STILLAHAVSOMRÂDET . . 238,6 210,1 28,5 186,4 164,4 22,0 52,2 45,7 6,5 
Ρα QUO Nyo Guinea . . . , .·:. 125,1 107,1 18,0 103,9 87,9 16,0 21,2 19,2 2,0 
Fie Ü  88,3 83,3 5,0 79,5 74,5 5,0 8,8 8,8 
Vostro Somoo . 9,0 7,5 1,5 — — 9,0 7,5 1,5 
Tonga i 8,1 6,1 2,0 3,0 2,0 1,0 5,1 4,1 1,0 
Republiken Vanuatu .... . . , . ., , , 3,0 3,0 — — — — 3,0 3,0 — 
Sa omonöarna ..... . 4,2 2,2 2,0 — — 4,2 2,2 2,0 
Republiken Kiribati . i . ν ...··. 0,2 0,2 — — — 0,2 0,2 — 
Tuvalu  0,6 0,6 — — — — 0,6 0,6 — 
Totolt AVS-länder . , , . . . 3905,0 2 733,2 1 171,7 2 427,5 1 733,6 693,9 1 477,4 999,6 477,8 

utr . .i/iv .·• Ϊ F.!. 107,1 70,1 37,0 70,4 46,4 24,0 36,7 23,7 13,0 
Fronsko Polynesien . , . . .......... 26,4 16,4 10,0 16,0 11,0 5,0 10,4 5,4 5,0 
Nederländska Västindien Τ·."ΐ ."VF'v·'.".· ••• 22,6 15,6 7,0 19,8 12,8 7,0 2,8 2,8 
Nyo Koledonien . . . . j 21,0 11,0 10,0 11,0 7,0 4,0 10,0 4,0 6,0 
Caymanöarna .... . . 8,0 6,0 2,0 8,0 6,0 2,0 

10,0 

Aruba . F 7,5 5,0 2,5 3,3 1,3 2,0 4,2 3,7 0,5 
Brittiska Jungfruöarna . ν ii î 10,4 8,4 2,0 8,9 7,4 1,5 1,5 1,0 0,5 
Anguilla · F . 1,5 1,5 — — _ — 1,5 1,5 — 
Montserrat .... . i F V 3,3 3,3 — 0,9 0,9 — 2,4 2,4 
Västindien . . Ì..:Ì 1,0 1,0 — — 0,9 . 1,0 1,0 
Folklandsöarna . . . , . . 2,7 0,2 2,5 2,5 2,5 0,2 0,2 
Turks och Caicosöarna , , 0,6 0,6 0,6 0,6 — 
Moyotte ........ . . . 2,2 1,2 1,0 — — — 2,2 1,2 1,0 

Totalt  4 012,1 2 803,3 1 208,7 2497,9 1 780,0 717,9 1 514,1 1 023,3 490,8 

Tabell L; AVS-länder och Mellan- och Osteuropa mellan 1976 och 1994 
(finansieringsinsatser och krediter ur pàgôende globala Ιάη)  

Fördelning pâ sektorer {belopp Ì miljoner ecu) 

Lomé IV Lomé l-i-ll-fitl 
Finansieringsinsatser 

belopp % ontol 

Krediter 

belopp 
Finansieringsinsatser 

belopp % antal 

Krediter 

belopp 

Energi  416,9 34,5 1 1,5 669,2 23,9 10 5,8 

Produktion ...... . . . = . 'F .'^ F'. F ν'F . ' 225,9 18,7 1 1,5 420,4 15,0 6 2,5 
Värmokraftverk  85,4 7,1 —, 158,4 5,7 3 1,8 
Vatten-och jordvärmekraftverk ........... 81,5 6,7 1 1,5 229,5 8,2 3 0,7 
Kolväten . F  59,0 4,9 • •• — 32,5 1,2 — — 
Transport och distribution 191,0 15,8 •... •• 2/8,8 7,8 4 3,3 
Elektricitet 165,0 13,7 205,8 7,3 3 3,0 
Petroleum . . FF-F'·.·'·. F"F"i'F'I'ÌFFL·: 26,0 2,2 13,0 0,5 1 0,2 
Omstrukturering αν sektorn . , , .F.. — — — . ... — 30,0 1,1 — — 
infrastrukturprojekt .... ... .... . , . 189,6 15,7 — — 461,6 16,5 5 2,0 

Transporter ν . . j^. . .F F ... .F 44,0 3,6 _ • 116,6 4,2 4 1,0 
Järnväg , — «... 10,0 0,4 — — 
s öfort F . . . 21,0 1,7 68,1 2,4 3 0,8 
F ygtrafik F .   23,0 1,9 

... .. 
38,5 1,4 1 0,2 

Telekommunikation  60,3 5,0 ... 158,5 5,7 1 1,0 
Votfen (aviedning, distribution, reningj . . . F . F  
Jordbruks- och skogsplanering   

83,8 
1,5 

6,9 
0,1 

185,5 
1,0 

6,6 
0,0 

— 

Industri, jordbruk, tjänster . . 602,2 49,8 259 84,4 1 672,6 59,7 1 148 456,1 

Industri  223,4 18,5 149 45,4 1 014,6 36,2 806 367,4 
Gruvindusiri 'F'';"] 'FVF' 77,0 6,4 5 3,5 248,7 8,9 22 11,1 
Produktion och haivförädling . .   15,0 1,2 — — 47,5 1,7 9 4,0 
Kemisk industri   49,5 4,1 3 1,2 68,5 2,4 60 32,3 
Livsmedel    48,2 4,0 41 15,2 351,8 12,5 190 87,6 
Textilier och lädervaror  23,0 1,9 16 3,4 112,8 4,0 119 75,8 
Diverse tillverkningsindustrier  10,7 0,9 84 22,1 160,4 5,7 406 156,6 
Stöd tili industrin  — — _ — 25,0 — 
Jordbruk, skogsnäring, fiskp ,   6,0 0,5 51 14,8 3,5 0,1 32 11,5 
Tjänster  8,9 0,7 59 24,2 67,1 2,4 298 72,8 
Globala län . . F . F  356,7 29,5 — 551,8 19,7 — 
Utvecklingsbanker . . , .,. . , , F.,  7,3 0,6 — — 35,6 1,3 12 4,4 

Totalt  1 208,7 100,0 260 85,9 2 803,3 100,0 1 163 463,8 
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Tabell M: Finansieringsinsatser i Medelhavsländerna mellan 1990 och 1994 
Fördelning pò länder (belopp i miljoner ecu) 

Tolalt EIB:5 egna medel Budgetmedel 

belopp % belopp belopp 

Algeriet ^ . , , , , . . . , . . 
Marocko : . ζ . > Γ i . i . Γ. . . ; 
Tunisien . 

525,0 
403,0 
292,0 

23,9 
18,4 
13,3 

521,0 
381,0 
282,0 

4,0 
22,0 
10,0 

Egypten  
Jordanien . . , , t . , . i . , . 
Libanon . : 
Syrien   

313,9 
123,5 
180,0 
20,4 

14,3 
5,6 
8,5 
0,9 

301.4 
120.5 
186,0 
20,4 

12,5 
3,0 

Israel . . .J.\  
Malta ................. . . . 
Cypern /l, ' 

74,0 
25,5 
49,0 

3,4 
1,2 
2,2 

74,0 
23,0 
44,0 

2,5 
5,0 

Före detto Jugoslavietr ,. i. ä. i, i . , . 182,0 8,3 182,0 

Ibtolt ................... 2 194,3 100,0 2 135,3 59,0 

Tabell Ν; Finansieringsinsatser i Medelhavsländerna mellan 1990 och 1994 
(finansieringsinsatser och krediter ur pagôende globala Ιάη) 

Fördelning pâ sektorer Ibelopp i mlljonèr ecu) 

Finansieringsinsatser Krediter 

belopp % antal belopp 

Energi ........... i ........... . 5157« 23,5 — 

Transport, distribution .... ...... . .... 515,4 23,5 — 
Elektricitet ........ ... ... 13,2 — — 
Naturgas  225,0 10,3 — 
ΙηΤτα$ΐΓυ[αυφΓθ(6ΐ(ΐ  1 20771 55,0 4 13,8 

Transporter  522,0 23,8 — 
Jörnväg    2,0 0,1 — 
Vagar  389,0 17,7 — 
Sjöfart  45,0 2,1 — 
Flygtrafik   86,0 3,9 _ 
Telekommunikation  125,0 5,7 — 
Votten, oviopp, fasto bränslen .......... . 406,0 18,5 4 13,8 
Diverse infrostrukturprojekt ;. . . . . ... 154,4 7,0 — — 
Industri, jordbruk, tjönster  471,5 21,5 710 201,6 

Industri > •.} , :;,ί V i';. 131,0 V . .6,0 368 138,6 
Jordbruk, skogsnäring, fiske . . , 7,5 0,3 234 21,9 
Tjönster , . .' . .,. . . . . 3,0 Ό,; 108 41,1 
Clobolo Ion . 327,6 14,9 — — 
Utvecklingsbonker , .... . . . . , , . . , 2,4 0,1 — — 
Totalt 2 194,3 100,0 714 215,3 

Tabell O: Finansieringsinsatser i Mellan- och Osteuropa mellan 1990 och 1994 
Fördelning ρά länder och sektorer (belopp i miljòner ecu) 

Totalt Sektor, 

Telekom Vatten hontering Industri, Globala 
belopp % Energi Transport munikation och diverse skogsbruk Ιάη 
537,0 20,2 70,0 142,0 180,0 145,0 

Polen . . . . , ............... 886,0 33,3 50,0 395,0 220,0 58,0 _ 163,0 
Bulgarien ........ ..... J . ϊ V . 226,0 8,5 45,0 81,0 70,0 — — 30,0 
Republiken Slovakien  173,0 6,5 55,0 25,0 65,0 28,0 
Republiken Tjeckien  477,0 17,9 100,0 125,0 95,0 100,0 57,0 
Rumänien . . 210,0 7,9 75,0 105,0 _ — — 30,0 
Estland . . . . . . . . . . . . . 47,0 1,8 7,0 35,0 — • . •• •: • — 5,0 
Lettland  5,0 0,2 — 5,0 
Litauen . . , , , . ., x , , i , χ 10,0 0,4 10,0 -sr. — — 
Slovenian 88,0 3,3 88,0 — — — — 
Totol    2659,0 100,0 402,0 1 006,0 630,0 58,0 100,0 463,0 



Tobell Ρ: Upplânade medel 1994 

Emissions 
mânad 

Emissions plats 
for utfärdonde Teckningsvoiuto 

ßeiopp (Ι miljoner) 
Voluta 

Belopp |i miljoner  
ecu) 

Löptid 
(ór) 

Nominell 
rönto (%) 

I. Transaktioner αν lang- och medeifristig koroktär (före svoppar) 

OFFENTLIGA LAN 
Januari 

Februari 

Mars 

April 

Moj 
Juni 

Juli 

Augusti 

September 
Oktober 

November 

December 

PRIVATA LAN 

Tyskland 
Spanien 

Luxemburg 
Luxemburg 

Förenode Kungarlket 
Förenade Kungariket 
Förenode Kungariket 

Schweiz 
Frankrike 
Grekland 

Nederlönderna 
Portugal 
Spanien 

Italien 
Luxemburg 
Luxemburg 

Nederlönderna 
Portugal 
Tyskland 

Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 

Schweiz 
Frankrike 

Luxemburg 
Förenade Kungariket 

Tyskland 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 

Förenade Kungariket 
Schweiz 

Luxemburg 
Tyskland 
Spanien 

Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 

Förenade Kungariket 
Tyskland 
Spanien 

Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 

Schweiz 
Spanien 

Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 

Nederlönderna 
Förenade Kungariket 
Förenade Kungariket 

57 transaktioner 

6 
2 
1 

14 transaktioner 

DEM 500 258,3 5 5,750 
ESP 20 000 125,8 10 7,900 

ITL 1 000 000 523,6 5 7,450 
LUE 2 000 49,6 3 6,000 

USD 100 89,6 3 4,500 
JPY 50 000 400,9 6 varierande 

GBP 400 529,7 11 6,000 
CHF 800 484,2 5 3,750 

FRF 2 000 304,1 7 5,500 
GRD 10 000 36,0 5 17,500 
NLG 300 138,5 5 5,000 

PTE 15 000 76,1 7 8,200 
ESP 50 000 314,6 7 7,500 

ITL 650 000 340,3 3 8,200 
USD 500 448,2 10 6,000 
USD 100 89,6 9 varierande 
NLG 300 138,5 8 6,000 

PTE : ί 15 000 76,1 5 varierande 
DEM 1 000 517,8 10 6,500 

LUE 1 500 37,7 7 6,500 
FRF 2 000 303,4 10 6,125 
ITL : 500000 268,8 5 9,125 

USD 500 433,0 5 6,625 
CHF 200 122,8 7 4,750 

FRF 3 000 455,3 5 7,000 
ITL 300 000 157,1 5 varierande 

GBP 100 127,9 6 6,000 
DEM 750 390,4 6 6,625 

ITL 400 000 209,4 4 10,150 
JPY 50 000 419,4 3 3,200 

GBP 200 255,9 7 8,500 
CAD 150 90,1 4 9,000 
CHF 200 123,5 7 5,250 
CAD 200 120,2 10 9,125 
DEM 1 000 520,7 8 7,500 

ESP 20 000 125,7 5 varierande 
ITL 700 000 362,4 3 11,450 

ECU 300 300,0 5 8,250 
LÜF - 2 000 50,6 7 8,125 

DKK 300 39,8 5 8,875 
GBP 100 127,3 4 8,875 
DEM 100 52,1 5 7,250 

ESP 20 000 125,7 4 10,900 
ITL 600 000 310,6 4 10,150 

CAD 150 90,0 3 8,000 
LUE 2 500 63,3 7 7,875 

CAD 165 99,0 7 9,000 
CHF 200 125,4 8 5,625 
ESP 15 000 94,2 4 10,900 

ITL 400 000 207,1 2 7,625 
ITL 350 000 181,2 5 varierande 

USD 200 161,2 4 7,750 
USD 300 241,7 5 8,000 
USD 300 241,7 10 8,250 
NLG 800 371,9 : 1 7,500 
GBP 200 254,6 6 8,750 
GBP 100 127,3 5 6,000 
- — 12 730,2 - — 

BEF 25 000 629,8 2-9 6,25-8,3 
DEM 600 311,9 3-14 5,25-7,75 
DKK 100 13,2 2 5,000 
PTE 30 000 152,1 3·ΰ varierande 
JPY 25 300 209,6 3-5 varierande 
ATS 800 59,2 2 6,250 
- 1 3 75,7 — 

14105,9 

IEP 40 50,4 4 : 8,500 

Totoltl 

II. Medelfristlgo obligationer 
2 transaktioner 

Totalt I + II 14 156,3 
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Tabell Q: Upplânade medel mellan 1990 och 1994 
(belopp i miljoner ecu) 

1990 1991 1992 1993 1994 
belopp % belopp % belopp % belopp % Lielopp % 

Medlemsstaternos valutor 
ECU 1 765 16,1 2 500 18,3 1 937 14,9 960 6,8 300 2,1 

DEM 1 124 10,2 1 198 8,8 1 583 12,2 1 948 13,7 2 051 14,5 

FRF 1 114 10,1 1 378 10,1 1 461 11,3 1 811 12,7 1 15 3 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 32 6 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 

LUE 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 

PIE 124 1,1 250 1,8 85 0,7 243 1,7 584 4,1 

Totalt 7 833 71,2 10002 73,2 9058 69,8 11 333 79,7 10 994 77,7 
varav fasta 6 055 55,1 6812 49,8 5 962 46,0 9 886 69,5 8 188 57,9 

varav rörliga 1 778 16,2 3 190 23,3 3 096 23,9 1 447 10,2 2 806 19,8 

Tredje lands valutor 
11,7 USD 1 574 14,3 2 262 16,5 1 529 11,8 1 502 10,6 1 65 9 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 -t- — — — — — 59 0,4 

CAD — — — — 278 2,0 

Totalt 3 163 28,8 3670 26,8 3 916 30,2 2 891 20,3 3 154 22,3 
varav fasta 3 084 28,0 3413 25,0 2 924 22,5 2 808 19,7 2 448 17,3 

varav rörliga 79 0,7 257 1,9 992 7,6 83 0,6 706 5,0 

Totalt 10996 100,0 13 672 100,0 12 974 100,0 14 224 100,0 14148 100,0 
varav fasta 9 139 83,1 10 225 74,8 8 886 68,5 12 695 89,2 10 636 75,2 

varav rörliga 1 8 57 16,9 3 447 25,2 4 087 31,5 1 5 29 10,8 3512 24,8 

Tabell R: Upplânade mede! i ecu mellan 1981 ach 1994 

Lan med fast ränta Ιάη med rörlig ränta 

(beiopp i miljoner ecu) 

Fore Efter Efter Upplöning i Totol A/B 
Âr svoppar svoppar svoppar Företogscertilikot Bonkcertifikot Totoll ecu (Aj upplorring (B) i% 

1981 85,0 85,0 — — — 85,0 2 309,7 3,7 
1982 112,0 112,0 — — — — 112,0 3 205,2 3,5 
1983 230,0 230,0 • — — — 230,0 3 619,4 6,4 
1984 455,0 455,0 •Λ»"· 100,0 100,0 555,0 4 360,9 12,7 
1985 720,0 720,0 — — — 730,6 5 709,1 12,8 
1986 827,0 897,0 — — 897,0 6 785,5 13,2 
1987 675,0 807,4 • — "ΰ,· — — 807,4 5 592,7 14,4 
1988 959,0 993,0 82,9 — 252,5 335,4 1 3 28,4 7 666,1 17,3 
1989 1 395,0 1 526,0 75,1 200,0 37,5 312,6 1 838,6 9 034,5 20,4 
1990 1 2 71,8 1 254,9 — 500,0 10,0 510,0 1 764,9 10 995,6 16,1 
1991 1 550,0 1 550,0 450,0 500,0 — 950,0 2 500,0 13 672,3 18,3 
1992 1 130,0 1 130 ,0 806,5 — — 806,5 1 9 36,5 12 973,6 14,9 
1993 650,0 500,0 460,2 — , ·λ, • 806,5 960,2 14 223,8 6,8 
1994 300,0 — 300,0 — 300,0 300,0 14 148,0 2,1 

Total 10359,8 10 260,3 2 174,8 1 200,0 400,0 4 121,1 14 045,6 114 296/4 12,3 

För 1985 stör tredje port for ΙΟ,ό miijoner αν finansieringen αν utiâningen. 



NOTER TILL LÄSAREN 

1. Defìnitioner: 

α) Verksamhet EIB beviljar individuella och globala Ion samt visse garantier. 

De globale lânen evteles med finensinstitut som i form αν krediter ställer medlen tili förfogende för smê och medelstora investeringer. 

Presentationen αν EIB:s verksamhet inom Europeiske Unionen beskriver: 

- dels, som hittills, undertecknade kontrakt, dvs. individuella Ιάη (och eventuellt garantier) samt globale lân 

- dels beviljade finansieringar i form αν realiserade finansieringsinsatser, dvs. individuella Ιάη och krediter ur pâgâende globale Ιάη. 

b) Egna mede/: Huvuddelen αν benkens egna medel bestâr αν upplôningen ρά kapitelmarknaderne, vartill kommer det egna kapitolet  
(inbetelt kapital och reserver). Beteckningen egna medel anvönds för att skilja desso medel frön dem som banken ställer tili förfogande 
eniigt fullmakt pò gemenskapens eller medlemsstaternas vägnar. Medan finansierings insotser ur egna medel tas upp i balonsräkningen, 
bokförs insatserna pò grund αν fullmakt, vilke insatser ocksä utgör en integrerende del αν benkens verksamhet, ρά ett förvaltningskonto: 
" Special Sektionen ". 

2. Ecu: Om inte onnet anges är alla belopp i denna ärsredovisning uttryckta i ecu. 

Bankens beräkningsenhet: I eniighet med artikel 4 i stadgan är benkens beräkningsenhet den ecu som anvönds αν de europeiska 
gemenskaperna, jfr öven mot A, punkt 1 i bokslutet. 

3. ISO-normer: EIB anv önder de tends- och valutoförkortningor som har ontagits αν Internationella standardiseringsorganisationen 
(ISO) och som framgâr αν nedenstâende tabeller. 

Belgien BE Greklend GR Irland IE Nederlönderne NL Finland Fl USA US 
Danmark DK Spanien ES Italien IT Österike AT Sverige SE Schweiz CH 
Tysklend DE Frenkrike FR Luxemburg LU Portugal PT Förenede kungariket GB Japan JP 

4. Omräkningskurser 

α) Statistik: Vid utarbetande αν Statistik over sino finansieringsinsatser - slutande αν avtal och utbetalningar - samt upplônade medel 
anvönder EIB under verje kvertel de omräkningskurser som konstaterades den sisto orbetsdagen i föregöende kvartel. 1994 anvöndes 
följande omräkningskurser: 

1 :a kvartalet  
(31.12.1993) 

2;a kvartalet 
(31.3.1994) 

3;e kvartalet 
(30.6.1994) 

4:e kvartalet 
(30.9.1994) 

1 ecu= ECU 
Belgisk franc BEF 40,2869 397803 39,5774 39,498 
Dansk krona DKK 7,5531 7,58381 7,5440 7,53412 
Tysk mark DEM 1,93569 1,93114 1,92122 1,92045 
Drachmer GRD 277,97 284,55 289,875 292,827 
Peseta ESP 158,928 157,078 158,635 159,159 
Fronsk frone FRF 6,57745 6,59301 6,58850 6,55435 
Irländskt pund IEP 0,790809 0,804797 0,793509 0,794241 
itoliensk lire ITL 1909,98 1860,45 11909,77 1931,68 
Luxemburgisk frone LUE 40,2869 39,7803 39,5774 39,498 
Holländsk florin NLG 2,16541 2,16957 2,15483 2,15115 
Österrikisk schilling ATS 13,6101 13,5855 13,513 13,5158 
Escudo PTE 197,05 197,848 197,986 195,78 
Finsk mark FIM 6,46222 6,31382 6,40367 " 6,01824 
Svensk krono SEK 9,29634 9,03877 9,27556 9,26706 
Brittiskt pund GBP 0,755108 0,777537 0,781662 0,785444 
US dollar USD 1,11567 1,15464 1,20415 1,214 
Schweizisk frone CHF 1,65231 1,62862 1,61898 1,59531 
Joponsk yen JPY 124,732 118,755 119,211 122,264 

b) Rökenskaper: EIB:s bolansräkning och bokslut utarbetos ρά grundvol αν de omräkningskurser som konstaterades den 31 december 
det ifrägaverande äret. 
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5. Verksamhet ϊποιη Europeiska Unionen  

α) Statistik: 

For Ott säkerställo ett statistiskt samma nhang är jämförelserna med t idigare periodar gjordo pò somma grunder. Därför owlker visso 
upplysningor 1 ärsredovlsnlngorno sedon 1988 frön dem som offentiiggjorts i tidigare ôrsredovisningar. 

b) Gemenskapspolitikens mài: Finansieringarna inom Europeiska Unionen skall tjöna eff eller fiera αν desso mal. Därför kon beloppen 
för olika mal i visso tabeller inte summeras. 

c) Länderordning: Som huvudregel är länderno i tobellerna och verksamheten inom Europeiska Unionen uppställda i alfabetisk ordning 
efter ländernos namn ρά de egna spräken. 

d) Övrigt Finansieringsinsatser jämställdo med finonsieringsinsotser inom Europeiska Unione n. Finonsieringsinsatser tili projekt utonför 
medlemsstaternos europeiska territorier αν intresse för Europeiska Unionen jömstölls med finansieringsinsats er inom Europeiska Unionen. 
Eniigt artikel 18.1 i andrò stycket i bonkens stodga kon bankens rad i varje enskilt fall bemyndigo banken Ott finonsiero sädano projekt. 
Dermo artikel öppnar även möjlighet för finansieringsinsatser utanför Europeiska Unionen i nom ramarna för särskilda ανία/ och Proto
koll. 

6. Justeringor, summeringor och avrundningor: Ρά grund αν statistiska justeringar kon belopp som ovser tidigare rökenskopsär owiko 
nôgot frön tidigare offentliggjordo belopp. 

Allo belopp anges i löponde priser och ör omröknode tili dogskurser. En summering för en löngre period mäste tolkas med försiktighet, 
eftersom upplysningorna och de olika âren pâverkos αν pris och kursutveckling. 

Eventuelle skillnoder mellon onfördo totalbelopp och de summer som framkommer vid summering beror ρά ovrundning. 

7. Deflator: Den deflator som anvönds ρά bankens verksomhet är ett somlat index för föröndringarna i de nationella prisindexen för de 
fasto bruttoinvesteringorno, korrigerade med indexet för föröndringarna i kurserno för omrökning αν nationella volutor tili ecu och 
vögdo med varje medlemsstots ondel αν bankens finansieringsinsatser αν agno medal. Denno deflator kon beröknas till omkring 0,6%  
för 1994. 

Förkortningar som 

Unionen eller EU 
Gemenskapen eller 
Kommissionen 
Rädet 
EBRD 
OECD 
EGT 
FBI 
BNI 
BNP 
SMF 
EFTA 
FES 
AVS 
ULI 
AIA 
ERU 
EIE 
METAP 
NGI 

n.d. 
p.m. 

anvönds 1 texten 

= Europeiska Unionen 
EG = Europeiska gemenskapen 

= Europeiska unionens kommission 
= Europeiska Unionens râd 
= Europeiska banken för âteruppbyggnad och utveckling 
= Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
= Europeiska gemenskapernas officiella tidning 
= Fasta bruttoinvesteringar 
= Bruttonationalinkomst 
= Bruttonationalprodukt 
= Smà och medelstora företag 
= Eurpeiska frihandelssammanslutningen 
= Europeiska ekonomiska samarbetsomrâdet  
= Afrika, Västindien och Stillahavet 
- Utomeuropeiska /ander och territorier 
= Asien och Latinamerika 
= Europeiska ragionala utvecklingsfonden 
= Europeiska investeringsfonden 
= Program för miljötekniskt bistànd i Medelhavsomrâdet 
= Nya gemenskapsinstrument för att främja investeringar inom gemenskapen 
= uppgiften inte betydelsefull 
= uppgift kan efter sakens natur inte förekomma 
= uppgift inte tillgänglig 
= Pro memoriam 



ADRESSER TILL ΕΙΒ 

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 
100, bd Konrad Adenauer 
L-2950 Luxemburg 
Tel. 4379-1 - Fax 43 77 04 
H320 Videokonferens 43 93 67 

Kontor 

Itolienska avdelningen 
Via Sardegna, 38 
1-00187 Rom 
Tel. 4719-1 - Fax 487 34 38 

Kontoret 1 Aten 
Avenue Amalies 12 
GR-10557 Aten 
Tel. 3220 773 - Fax 3220 776 

Kontoret i Lissabon 
Avenido do Liberdade, 144-156, 8° 
P-1250 Lissabon 
Tel. 342 89 89 - Fox 347 04 87 

Kontoret i London 
68, Pall Mall 
London SW1Y 5ES 
Tel. 0171 343 1200 - Fox 0171 930 9929 

Kontoret i Madrid 
Calle José Ortega y Gasset, 29 
E-28006 Madrid 
Tel. 431 13 40-Fax 431 13 83 

Representationskontoret i Bryssel 
Rue de Ια Loi 227 
Β-1040 Bryssel 
Tel. 230 98 90 - Fox 230 58 27 

For utförligore information om EIB:s verksomhet kontokta avdelningen for kommuni-
kotion, jean-Paul Senninger, tel. 4379-3142, fax 4379-3138. 

Avdelningen for information ocfi kommunikationspolicy samt EIB:s kontor fiar fol 
lando publikationer pò Europeiska unionens sprôk: ârsredovisning, ârsbroscfiyr, 
ElB-informotion (utkommer vorje kvortol), tema- eller verksamhetsbroscliyrer om möj- 
ligfieter till finansiering i eller utonför Europeiska Unionen och en folder med oilman  
information. En videofilm om EIB:s malsöttningor och verksomhet kon ocksô bestäl- 
los. 

ΕΙΒ tackar de företog, som har togit fotogrofierno i denna ârsredovisning: Lo vie du  
Roii/C. Recoure (omslaget och s. 3 och 51), A/S Storebaeltsforbindelsen (s. 35),  
British Airways Maintenance Company (s. 43), K. Wästfelt (s. 44), SNAM SpA 
(s. 49), CTC Chile (s. 53); övriga fotografier och illustrationer: Photothèque BEI. 

Tryckt pâ klorfritt papper αν jouve S.A, F-75001 Paris. 



Nyckeltal 
(miljoner ecu) 

1994 1993 

Beviljade finansieringar 
Ur egna medel 
därav Ιόη  
darav garantier  
Ur andrò medel  

I Europeisko Unionen  
I AVS-iändernoULT  
I Medelhavsländerno  
I länderna i Mellon- och Osteuropa . . . .  
I länderna I Asien och Latinamerika . . . 

Upplânade medel  
I gemenskopsvaiutor , 
I andrò volutor . . ,   

Utbstainingar 
Ur egna medel  
Ur andrò medel , 

Sammanlagt utestäende 
Finansieringar ur egna mede l och garantier 
Finansieringar ur andra medel  
Läng-, medel- och kortfristigo Ιάη  

Tecknat kapital per 31.12.1994 . . 
därav inbetalt eller ott inbetala  
Tecknat kapital per 1.1.1995 . . . . 
därav inbetalt eller ott inbetala . . . . . 

Reserver och ârsresultat  

Balansomslutning 

Anta! anstäilda i banken ........ 

19 928 
19 661 
19 635 

26 
267 

17 682 
462 
607 
957 
220 

14 148 
10 994 
3 154 

15 539 
15 435 

104 

106 447 
3 783 
83 673 

57 600 
4 321 
62 013 
4 652 

10135 

102 753 

859 

19611 
19531 
19480 

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 

9165 

96 537 

810 

Slutno lâneavtal Utbetolningor Medel Balansomslutning 

86 88 90 92 94 86 88 90 92 86 88 90 92 94 86 88 90 92 



Smâ eller medelstora investeringar finansieras 
indirekt genom giobala Ιάη som beviljas ban 
ker eller andrò finonsinstitut som verkor pò eu- 
ropeisk, nctionell eller regional nivò. 

PÂ VILKET SAH? 

EIB or en kompletterande finansieringskdlla. 
Banken finansierar alltsà bara en del αν kost-
naden for en investering (som regel upp till  
50%). Desso medel kompletteror làntogorens 
egna kapital och övrigo finansieringskällor. 

EIB u nderlättor finonsieringen αν investerings-
progrom i förbindelse med insotser frön struk-
turfonderno och övrigo finonsieringsorgon αν  
gemenskapskaroktör. Lânen kon onvöndos till-
sommons med nationello eller gemenskops-
subventioner, i synnerhet i regionale stödomra-
den. 

ENLIGT VIL KA K RITERIER? 

EIB vörderor den ovseddo investeringens som-
stömmighet med gemenskopspolitiken, dess 
teknisko och finonsiella börkroft samt dess eko-
nomisko intresse. Respekten för miljön och kro-
ven i konkurrenshönseende kontrolleras ocksö. 
Initiativtagorens finonsiella löge, utsikterna för 
cashflow och sökerheterno gronskos uppmörk-
somt. 

VILKA BE SLUTSPROCEDURER? 

Sedan utredningen ovslutots och efter ott ho 
hört den berördo medlemsstoten och Euro-
peisko kommissionen beslutor EIB:s styrelse ρά  
förslog αν direktionen om beviljondet ov finon-
siering. 

LÂNENS KARAKTERISTIKA 

VILKA LÖ PTIDER? 

EIB beviljor medel- och lângfristiga Ιάη (upp till  
20 ör eller löngre). Löptiden och möjligheten 
tili uppskov med dterbetolningen vorieror med 
projektets typ och teknisko egenskoper. För 
sörskildo projekt αν europeiskt intresse och 
med en exceptionell omfottning kon EIB, om sä 
erfordros, anpasse sina villkor ρά lömpligt sött 
(se s. 12). 

VILKA VAL UTOR? 

Med beoktonde αν vod EIB f örfogar over och 
lantagorens önskemäl betalas länet ut i en eller 
fiero αν unionens volutor, i ecu eller i tredje-
londsvolutor som onvönds αν bonken. 

VILKA R ÄNTOR? 

EIB:s rating som förstklossig lóntagore  
("AAA") gör det möjligt för bonken ott i vorje 
ögonblick Ιάηα upp tili de bösto villkoren. 

Eftersom bonken ör en finonsiell förmedlore 
utan vinstintresse vidoreutlànor den de medel 
som den lànot upp tili en rönto som ôterspeg- 
lor dess förnömliga position ρά morknoden, 
med en obetydiig höjning för odministrations-
kostnoder. Lânen betalas ut till pori. 

Röntesotserna (oftost bundno, alternotivt juster-
boro, flytonde eller eventuellt konverterings-
baro) kon bestömmos vid undertecknondet αν  
ovtolet eller vid vorje utbetolning (ovtal med 
öppen rönto). Röntesotserna bestöms ρά liko 
sött för olla lönder och sektorer. EIB beviljor 
Ingo röntebidrog. Dyliko kon emellertid med-
ges αν utomstâende instonser. 



EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 

Europeiska investeringsbanken, som or Euro-
peiska unionens finansi nsfitut ocb som upprät- 
tats genom Romfördraget, her fàlt sin roll be- 
kräftad i fördraget om Europeiska Unionen.  
Dess stadga ufgor ett profokoll, som or fogat  
till fördraget. 

EIB är en juridisk person med finansiell auto  
nomi /nom ramen for gemenskapssystemet. 
Medlemmar i banken är de stater som utgör 
Unionen. Desso har gemensamt tecknat kapita-
let. 

EIB har tili uppgif t off stödja förverkligandet av 
Europeiska unione ns mal genom längsiktig fi-
nansiering av konkreta projekt. Detta sker med 
iakttagande av sfränga regier för skötseln av 
bankverksamheten. 

I sin egenskap av gemenskapsorgan anpassar 
EIB kontinuerligt sitt bandlande tili utvecklingen 

av gemenskapspolitiken. Banken bidrar pà so 
soff tili den europeiska uppbyggnaden och i 
synnerhet tili den ekonomiska integrationen 
och tili en förstärkning av den ekonomiska och 
sodala sammanhâliningen. 

I sin egenskap av bank verkar den i nàra sam- 
arbete med bankväsendet när det gäller saväl  
upplâningen pà kapitalmarknaderna som fi-
nansieringen av investeringar. 

EIB beviijar lân väsentligen pà basis av upplà-
nade medel. Tillsammans med det egna kapi-
talet (inbetalt kapital och reserverj utgör desso  
bankens egna medel. 

Utanför Europeiska unionen gör EIB insatser 
med egna medel och enligt fullmakt med unio
nens eller mediemsstaternas budgetmedel. 

MÂL 

Inom Europeiska unionen môste de investe
ringar som ken komme ifrôgo för EIB:s stöd  
främjc ett eller fiero ov följonde mal: 

- ekonomisk utveckling ov mindre gynnode re
gioner; 

- förböttring ov infrostrukturer ov europeiskt 
intresse inom sektorerno transporter och tele-
kommunikotioner; 

- skyddondet ov den fysisko miljön och lev-
nodsmiljön, stodsploneringen, somt bevoron-
det ov det orkitektonisko och noturmässig o or 
vet; 

- förverkligandet ov gemenskcpsmöl ρά ener-
giomrodet; 

- förstärkning ov industrins internotionello kon-
kurrenskroft och dess integration ρά gemen-
skopsplonet och 

- stöd tili smô och medelstoro företogs verksom-
het. 

Utanför Europ eiska unione n bidror EIB tili den 
europeisko pol itiken för utvecklingssomverkon 
po de sött som föreskrivs i de skildo överens -
kommelser som binder somman unionen med 
CO 130 tredje lönder - i Mellon- och Östeu-
ropo, i Medelhovsomrâdet, i Afrika, Vöstin-
dien och Stillohovet samt i Latinameriko och 
Asien. 

FINANSIERINGSBARA INVESTERINGAR 

Bonkens löntogore kon varo offentligo eller pri-
voto och Projekten kon gölla ekonomins somt-
ligo sektorer. Det kon röro sig om infrostruktu
rer för kommunikationer, miljö, och energi 
eller om industrin, tjönstesektorerno och jord-
bruket. 

EIB finonsieror större investeringor (25 miljo-
ner ecu och uppât) med individuello lön som  
avtolos direkt med initiotivtogoren eller med 
en finonsiell förmedlore. 
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