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In September 1980 heeft de Europese 
Investeringsbank zijn nieuwe hoofdkantoor 
betrokken op bet Kirchbergplateau te  
Luxemburg, dichtbij de andere Europese 
instellingen met vestigingen in de hoofdstad 
van bet Groot-bertogdom. 
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Europese Investeringsbank 
Algemene gegevens 

De Europese Investeringsbank (E.I.B.) is in het leven geroepen bij het Verdrag van Rome t ot op-
richting van de Europese Gemeenschap. Dit Verdrag is op 1 januari 1958 van kracht geworden.  
Haar Statuten zijn opgenomen in een aan dit Verdrag gehecht protocol. 

De leden van de Bank zijn de tien Lid-Staten van de Gemeenschap die alle deelnemen in het kapi-
taal dat op 1 januari 1981 Ecu 7 200 miljoen bedroeg, waarvan Ecu 925,715 miljoen gestört of te  
störten. 

De Bank neemt op de kapitaalmarkten van de Gem eenschap en van derde landen, alsmede op de 
internationale markten de meeste middelen op die zij nodig heeft voor haar kredietverlening. 

De Bank is een onafhankelijke, publiekrechtelijke instelling in het kader van de Gemeenschap; Vel
gens artikel 130 van het Verdrag van Rome is haar taak om zonder winstoogmerk een bijdrage te  
leveren tot een evenwichtige ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt. Te dien einde finan-
ciert de Bank, door verstrekking van langlopende kredieten of garanties aan ondernemingen, over-
heidsinstanties of financieringsinstellingen, projecten die bijdragen tot de regionale ontwikkeling, 
projecten die bevorderlijk zijn voor industriële omschakeling of voor het scheppen van nieuwe acti-
viteiten, of projecten die van ge meenschappelijk belang zijn voor verschillende Lid-Staten of voor 
de Gemeenschap in haar geheel (zie biz. 23). 

Voor projecten die volgens de Commissie van de Europese Gemeenschappen in aanmerking ko-
men voor financiering uit het nieuwe communautaire leningsinstrument, verstrekt de Bank sinds 
1979 als lasthebster van de Gemeenschap eveneens kredieten ter financiering van investeringen 
op het gebied van de infrastructuur en de energievoorziening, die bijdragen tot een vermindering 
van de re gionale dispariteiten of tot een grotere onafhankelijkheid en veiligheid van de ve rzorging 
van de Gemeenschap met energie. Dergelijke kredieten blijven buiten de balans van de Bank en  
worden geboekt in de Speciale Sectie (zie bIz. 74). 

Als agent van Euratom behandelt en administreert de Bank ook de kredieten van deze instelling, 
die door de Commissie worden toegekend. 

Volgens artikel 18 van haar Statuten kan de Bank met speciale toestemming van haar Raad van 
Gouverneurs ook kredieten buiten de Gemeenschap verlenen. Deze toestemming wordt specifiek 
gegeven voor de financiering van bepaalde projecten van bijzonder belang voor de Gemeenschap, 
bijvoorbeeld op het gebied van de energievoorziening. In het kader van de overeenkomsten, proto-
collen en besluiten inzake financiele samenwerking van de Gemeenschap met verschillende derde 
landen, is verschillende malen een algemene toestemming voor dergelijke kredietverlening gege
ven, te lkens tot een bepaald bedrag per land of per groep landen. Zo is het werkterrein van de 
Bank geleidelijk uitgebreid tot Griekenland, dat op 1 januari 1981 volledig lid is geworden, Turkije, 
60 landen in Afrika, het Garibische gebied en de Stille Oceaan — ondertekenaars van de overeen-
komst van Lomé —, Portugal, Joegoslavië, Malta, de Maghreb-Ianden (Algerije, Marokko, Tunesië),  
de Machrak-Ianden (Egypte, Jordanië, Libanon en Syrië), Israël, Cyprus en sinds mei 1981 ook  
Spanje. In de meeste van deze landen verstrekt de Bank niet alleen haar gewone kredieten, maar  
ook bijzondere financieringssteun uit begrotingsmiddelen die door de Bank worden beheerd als 
lasthebster van de Gemeenschap. Laatstgenoemde middelen blijven buiten de balans en worden 
geboekt in de Speciale Sectie. 

Ondernemingen, overheidsinstanties of financieringsinstellingen die nader contact wensen met de  
Europese Investeringsbank kunnen zieh rechtstreeks wenden tot haar hoofdkantoor, maar  
eveneens tot haar kantoor voor Italië te Rome of tot het verbindingsbureau voor het Verenigd 
Koninkrijk te Londen, althans wat betraft de in deze landen gesitueerde projecten. Man kan zieh  
ook door tussenkomst van zijn eigen bankier tot de Bank wenden. 

100, boulevard Konrad Adenauer — Luxemburg 
Postadres: Europese Investeringsbank — L-2950 Luxemburg 
Afdeling Kredietverlening Italië: Via Sardegna 38 — 1-00187 Rome 
Verbindingsbureau voor het Verenigd Koninkrijk: 
23 Queen Anne's Gate, Westminster — GB-London SW1H 9BU 
Contactbureau te Brüssel: Wetstraat 227 — B-1040 Brüssel 
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Europese Investeringsbank 
Voorwaarden voor kredietverlening 

De Bank verstrekt kredieten of garanties aan ondernemingen of overheidsbedrijven, welke hun 
rechtsvorm ook zij, of aan andere overheidsinstanties, ter financiering van projecten die voidoen 
aan de voorwaarden, genoemd in artikel 130 van het Verdrag van Rome, haar Statuten, de besluiten 
van de Baad van de Europese Gemeenschappen betreffende het nieuwe communautaire leningsin-
strument of de teksten betreffende de financiële samenwerking tussen de Gemeenschap en be-
paaide derde ianden. Verstrekking is niet afhankelijk van de nationaiiteit van de geidnemer. 

Met kredieten van de Bank mag siechts een deei van de kosten van een p roject worden gefinan-
cierd ter aanvuiling op eigen middeien van de geidnemer of middeien uit andere bronnen. Uit haar  
eigen middeien financiert de Bank thans in de praktijk niet meer dan 50 % van de betrokken 
investeringen in vaste activa. 

Kredieten ter financiering van een bepaaid project kunnen direct aan een onderneming of over-
heidsinstantie worden verstrekt of kunnen worden verieend door bemiddeling van een gespeciaii-
seerde financieringsinsteiiing. Behalve deze individuale kredieten kent de Bank ook globaie kredie
ten toe aan financieringsinstituten die daaruit kieinere bedragen toewijzen ten behoeve van 
investeringen van beperkte omvang, Voor eike toewijzing geeft de Bank afzonderiijk toestemming 
(toewijzingen uit globaie kredieten). 

Aan geidnemers worden de voigende mogeiijkheden geboden: 

— kredieten luidende in verscheidene geidsoorten met een bepaaide standaardsamensteliing, 
waarbij iooptijd, samensteiling en rentevoet bij voorbaat zijn vastgeiegd: 

— kredieten luidende in verscheidene geidsoorten met variabele samensteiling ai naar gelang de 
wensen van de kredietnemer en de beschikbare middeien van de Bank; 

— kredieten iuidende in een enkeie, niet-communautaire geidsoort — met name US doilar, Zwit-
serse frank, Japanse yen — of ,,back tot back" — operaties in communautaire of andere geid
soorten voor bepaaide omvangrijke financieringen. 

De rentevoet van een krediet is het gewogen gemiddeide van de renteta rieven die van toe passing 
zijn op de verschiiiende vaiuta's en iooptijden; de basistarieven worden periodiek vastgesteid door  
de Raad van Bewind. Daar de Bank haar kredietbedrijf financiert door het piaatsen van leningen op 
de kapitaaimarkten, maar zij daarbij geen winstoogmerk nastreeft, iiggen haar rentevoeten dicht bij 
de gemiddeide rentevoeten op de kapitaaimarkten. De voor een bepaaid krediet geidende rente
voet is in het algemeen de voet die geldt bij het afsiuiten van de financieringsovereenkomst of  
soms bij Storfing; deze wordt later niet meer gewijzigd. Kredieten worden a pari uitbetaaid. Afios-
singen en rentebetaiingen vinden plaats in dezeifde vaiuta's ais de stortingen, in het algemeen in 
haifjaarlijkse annu'rteiten. De io optijd en de afiossingsvrije période worden aangepast aan de ken
merken van het betrokken project. Verstrekking van kredieten vindt aileen piaats onder garantie  
van een Lid-Staat of indien voldoende andere zekerheden worden gesteld. 

Ook de rentetarieven voor kredieten uit het nieuwe instrument hangen af van de kosten waartegen 
de middeien zijn verkregen. De regeiing ten aanzien van uitbetaiingsvaiuta's, afiossing en zekerhe
den is analoog aan die welke geldt voor kredieten uit de eigen middeien van de Bank. 

Bij sommige kredieten uit eigen middeien of uit het nieuwe instrument, toegekend in de minst wei-
varende Lid-Staten die effectief en voiledig deeinemen aan het Europese Monétaire Steisel (thans 
itaiië en ieriand), kunnen rentesubsidies van 3 % worden toegekend tot het maximale bedrag waar-
voor in de begroting van de Gemeenschappen een krediet te dien aanzien is geopend. 

De voorwaarden voor interventies buiten de Gemeenschap worden geregeid door bepaiingen van 
de desbetreffende overeenkomsten of besluiten van de communautaire instanties. 
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Rekeneenheid De waarde van de rekeneenheid van de Bank is gelljk aan de som der  
volgende bedragen luidend In nationale valuta's van de LId-Staten: 
Dultse mark 0,828 
Pond sterling 0,0885 
Franse frank 1,15 
Itallaanse lire 109 
Nederlandse gulden 0,286 

Belgische frank 3,66 
Luxemburgse frank 0,14 
Deense kroon 0,217 
lers pond 0,00759 

Deze deflnltle krachtens art. 4, lid 1, van de Statuten Is gelljk aan die van 
de Europese rekeneenheid, alsmede aan die van de Ecu welke op grond 
van de verordening van de Raad van Ministers van 16 december 1980 de  
ERE heeft vervangen In alle communautaire beslulten. 

Voor de statlstleken betreffende de kredletverlening en de opgenomen 
middelen gebrulkt de Bank gedurende elk kwartaal de koersen die 
golden op de laatste werkdag van het voorafgaande kwartaal. In 1980 
waren deze als volgt: 

gedurende 
1 e kwartaal 

gedurende 
2e kwartaal 

gedurende 
3e kwartaal 

gedurende 
4e kwartaal 

1 rekeneenheid = 
DM 
£ 
Ffr.  
lire 
f 
Bfr. 
Luxfr. 
Deense kr. 
lers £ 
Drachme  
$ 
Zwfr. 
yen 
0. sch. 
Libanees £ 

2,49057 
0,646904 
5,79312 

1 157,19 
2,74085 

40,3181 
40,3181 
7,71697 
0,670579 

55,0659 
1,43839 
2,29783 

344,495 
17,8792 
4,68915 

2,53283 
0,600552 
5,84024 

1 170,65 
2,77061 

40,6081 
40,6081 
7,85778 
0,672290 
54,5836 

1,30290 
2,40033 

325,985 
18,0973 
4,46243 

2,51583 
0,606103 
5,84625 

1 199,42 
2,75780 

40,2358 

40,2358 
7,79476 
0,671881 

61,7946 
1,43010 
2,31819 

311,690 
17,8691 
4,87664 

2,53515 
0,585871 
5,88115 

1 206,40 
2,75214 

40,6262 
40,6262 
7,82146 
0,674995 

60,6566 
1,39994 
2,31158 

295,345 
17,9472 
4,82104 

De koersen gebrulkt voor opstelling van de balans en de jaarrekenlngen 
zljn die welke golden op 31 december van het betrokken boekjaar (zie  
biz. 80). 

Overeenkomstig art. 4, lid 1, van de Statuten heeft de Raad van Gouver 
neurs van de Bank op 13 mei 1981 besloten om met terugwerkende 
kracht tot 1 januarl 1981 de deflnltle van de rekeneenheid van de Bank, 
vervat In art. 4, lid 1, 2e alinea, van de Statuten, te vervangen door de  
volgende deflnltle: „De rekeneenheid wordt gedeflnleerd als de Ecu die 
In gebrulk Is bij de Europese Gemeenschappen". HIerblj Is de volgende 
verklaring afgegeven: ,,Het beslult loopt In genen dele voorult op 
beslulten die de Raad van Gouverneurs eventueel zou nemen ter  
toepassing van art. 4, lid 1, 3e alinea en van art. 7, lid 4, van de Statuten  
van de Bank". 
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In 1980 heeft de Europese investeringsbank nieuwe kredieten verstrekt voor In totaa l 3 498,5 mlijoen reken-
eenheden ('), tegenover 3 071,1 mlijoen In 1979 en 2 188,3 mlijoen In 1978. HIervan was 3 124,6 mlijoen afkom-
stlg ult eigen middelen en 373,9 mlijoen ult middelen di e de Bank als lasthebster van de Gemeenschap 
beheert (zie label 1 op biz. 21). 

Ben bedrag van 2 950,8 mlijoen was bestemd voor projecten In de LId-Staten van de Gemeenschap, waarvan 
2 753,2 mlijoen aan kredieten ult de eigen middelen van de Bank en 197,6 mlijoen aan middelen ult het nieuwe 
communautaire lenlngslnstrument (zie biz. 23 e.V.). Bovendlen was een bedrag van 547,7 mlijoen bestemd 
voor ontwikkellngsprojecten In de MIddellandse-Zeelanden en de leden-landen van de overeenkomst van 
Lomé (371,4 mlijoen ult eigen middelen van de Bank en 176,3 mlijoen ult de middelen die zlj beheert als last
hebster van de Gemeenschap). 

Communautaire beleidsiijnen aanvaarde beginselen zijn van direct beiang voor de  
Bank, met name de voigende: 

Economisch en financieel beleid 

De kredietveriening uit eigen middeien in de Lid-Sta-
ten beantwoordt aan de doeisteiiingen van artikei 130 
van het Verdrag van Rome (zie biz. 23) en die uit de  
middeien van het nieuwe instrument aan de doeistei
iingen weike de Baad van de Europese Gemeen-
schappen heeft vastgeiegd in zijn besiuiten van 
16 Oktober 1978, 14 mei 1979, 22 juii 1980 en 25 no- 
vember 1980 (zie biz. 23). Buiten de Gemeenschap  
zijn projecten gefinancierd, die voidoen aan de doei 
steiiingen van de desbetreffende overeenkomsten en  
financiëie protocoiien. 

De verdere uitbreiding van de werkzaamheden van 
de Bank vioeit voort uit de indicaties die de Europese 
Baad — bestaande uit de staatshoofden en rege-
ringsieiders van de landen van de Gemeenschap —  
bij diverse geiegenheden heeft gegeven en die op 
voorstei van de Commissie nader zijn uitgewerkt 
door de Baad van de Europese Gemeenschappen en 
de Baad van Gouverneurs van de Bank. 

De Europese Baad heeft tijdens zijn vergaderingen 
van 27 en 28 aprii 1980 te Luxemburg, van 12 en 
13 juni 1980 te Venetië en van 1 en 2 december 1980  
te Luxemburg in grote iijnen de richting bevestigd die 
reeds tijdens de vergadering van 26 en 27 maart 1977  
was ingeslagen bij het zoeken naar opiossingen voor 
de huldige economische moeiiijkheden in de Ge
meenschap. Verschiiiende van de door de Baad 

(1) Tenzij het tegendeel is vermeld, zijn aile bedragen in dit versieg uitgedrukt 
in de op biz. β gedefinieerde rekeneenheid. in verband met afrondingsver-
schillen komen optellingen van afzonderlijke bedragen niet ailijd overeen 
met hun totalen. 

„Nogmaais steit hij, dat veriaging van de inflatieper-
centages, opvoering van het concurrentievermogen 
van het bedrijfsieven en passende investeringen die 
de nodige structuurveranderingen vergemakkelijken, 
de beste middeien zijn om te zorgen voor een betere 
groei en om de werkioosheid duurzaam te bestrij-
den". ,,De diverse communautaire Instrumenten  
moeten met prioriteit biijven dienen voor beieidsmaat-
regeien gehöht op veriaging van de structureie werk
ioosheid en verbetering van de infrastructuur en de 
economische situatie in de piatteiandsgebieden met 
de ergste probiemen". ,,De Europese Baad heeft er-
aan herinnerd, dat vermindering van de economi
sche dispariteiten en versterking van de zwakste 
economieën voorwaarden vormen voor de ontwikke-
iing van het Europees Monetair Steisel". Ook heeft 
de Baad herinnerd aan de noodzaak om de afhanke-
iijkheid van de Lid-Staten van aa rdoiie te verminde 
ren door energie te besparen en door andere ener- 
giebronnen te gebruiken, waaronder steenkooi en 
kernenergie. 

De Baad van de Europese Gemeenschappen heeft 
op 22 juli en 25 november 1980, zijn besiuit van 16  
Oktober 1978 tenuitvoerieggend, besioten machti-
ging te verienen voor een tweede ieningstranche 
van 500 miijoen, waarvan 400 miijoen bestemd is  
voor de financiering van investeringsprojecten die 
beantwoorden aan de prioritaire doeisteiiingen van 
de Gemeenschap op het gebied van de infrastructu
ur en de energie; of projecten hiervoor in aanmer-
king komen wordt vastgesteid aan de hand van de-
zeifde richtlijnen die bij het besiuit van 14 mei 1979  
zijn gegeven voor de eerste tranche van 500 miijoen. 
Een bedrag van 100 miijoen is bovendien bestemd 
voor de financiering van investeringsprojecten die 
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voldoen aan de voorwaarden die in de besluiten van 
14 mei 1979 en 22 juli 1980 zijn vastgelegd, of van 
projecten die betrekking hebben op geprefabriceer-
de fabriekshaiien en woningbouw, voor zover zij 
dee! uitmaken van een algemeen programma voor 
economische en industriëie ontwikkeiing van regio-
naai belang. De uitvoeringsbepaiingen van het nieu-
we instrument en met name de wijze waarop de 
Bank namens de Gemeenschap daaruit kredieten 
verleent, worden besproken op biz. 23 e.v. 

Tijdens zijn vergadering van decomber 1980 heeft de 
Europese Raad uiting gegeven aan zijn ontroering in 
verband met de aardbevingsramp die een dee! van 
Zuid-ltaiië had getroffen. Hij heeft de Raad van de 
Gemeenschappen uitgenodigd om op voorstel van 
de Commissie in het kader van de normale begro-
tingsprocedure onverwijid te besluiten tot uitzonder-
lijke hulpmaatregelen naast de dringende hulp, om 
met name door middel van een lening met rentesub-
sidie op doeltreffende wijze bij te dragen aan het 
programma voor de wederopbouw van de getroffen  
gebieden. 

Ingevolge deze uitnodiging heeft de Raad van de  
Europese Gemeenschappen op 20 januari 1981 be- 
sloten om de Commissie te machtigen leningen aan  
te gaan krachtens het besluit van de Raad tot instal
ling van het nieuwe instrument, ter financiering van 
investeringen in het herstel van de produktiemidde-
len en de economische en sociale infrastructuur in 
de Italiaanse gebieden met verwoestingen ten gevoi-
ge van de aardbeving van november 1980. Deze 
machtiging is gegeven voor een bedrag van 1 mil-
jard Ecu onder aftrek van de kredieten die de Bank 
eventueel uit eigen middelen voor dit doel verstrekt. 
Bij de kredieten, zowel uit de eigen middelen van de  
Bank als uit het nieuwe instrument, kunnen bij bes
luit van de Commissie rentesubsidies van 3 % per 
jaar worden toegekend voor een période van hoog-
stens 12 jaar en dit ten laste van de aigemene be-
groting van de Europese Gemeenschappen. 

Ook heeft de Raad op 7 Oktober 1980 de verorde-
ning vastgesteid betreffende een eerste reeks com 
munautaire maatregelen op het gebied van de regio 
nale ontwikkeiing krachtens de quotavrije acties 
waarvoor 5 % van de middelen van het Europese 
Fonds voor Regionale Ontwikkeiing (E.F.R.O.) was 
gereserveerd. 

Tenslotte heeft de Raad in het afgelopen jaar div er
se richtlijnen op energiegebied gegeven. Met name 
heeft hij in een resoiutie het voornemen vastgelegd 
om tot 1990 de verhouding tussen de stijging van 
het energieverbruik en de groei van het bruto bin-

neniands produkt terug te brengen tot 0,7, om het  
aandeel van deaardolie in het bruto verbruik van primaire  
energie in de Gemeenschap te verminderen tot circa 
40 %, om 70 à 75 % van de behoefte aan primaire  
energie voor de opwekking van elektriciteit te dekken 
door middel van vaste brandstoffen en kernenergie 
en om het gebruik van alternatieve energiebronnen te 
bevorderen. De Raad heeft de Lid-Staten tevens aan-
bevolen op energiegebied een prijsbeieid te voeren, 
dat in overeenstemming is met de verwezenlijking 
van de doelsteilingen waartoe op communautair 
niveau is besioten. 

Uitbreiding van de Gemeenschap 

Op 1 januari 1981 is het Verdrag inzake de toetreding  
van Griekenland tot de Europese Gemeenschappen  
van kracht geworden. Deze gebeurtenis is ook van  
groot belang voor de activiteiten van de Europese In-
vesteringsbank. De Bank heeft in dit land reeds kre
dieten verstrekt op grond van de financiële protocol-
len in het kader van de associatie-overeenkomst die 
in 1962 tussen Griekenland en de Gemeenschap is  
afgesloten. In het vervolg zai zi j in dit land kredieten 
kunnen verstrekken ten behoeve van investerings-
projecten die voldoen aan de in het Verdrag van 
Rome genoemde doelsteilingen en volgens de crite 
ria en richtlijnen die van toepassing zijn op haar kre-
dietverlening in de Gemeenschap; daarbij dient reke-
ning te worden gehouden met de in een aan de toe-
tredingsakte gehecht protocol vervatte aanbeveling 
om doeltreffend gebruik te maken van de commu 
nautaire middelen met het oog op de industrialisatie 
en de economische ontwikkeiing van Griekenland en  
de geleidelijke vermindering van de achterstand in 
ontwikkeiing van dit land ten opzichte van de andere 
landen van de Gemeenschap. 

De in 1978, respectievelijk 1979 begonnen toetre-
dingsonderhandelingen met Portugal en Spanje zijn 
in het afgelopen jaar voortgezet. 

Ontwikkelingssamenwerking 

Dp 31 Oktober 1979 was de tweede overeenkomst 
van Lomé tussen de Gemeenschap en de landen in 
Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan 
(A. C. S.-Ianden) afgesloten. Deze overeenkomst is  
op 1 januari 1981 van kracht geworden, evenals het 
overeenkomstige besluit betreffende de landen en  
gebieden overzee (L. G. O.). In 1980 zijn nog twee  
verdere landen, Sint Vincent en de Grenadinen en  
Zimbabwe, tot deze overeenkomst toegetreden, zo-
dat het totale aantal A. C. S.-Ianden thans 60 be-
draagt. 
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De c ommerciële en financiële bepalingen van de op 
2 aprii 1980 tussen de Gemeenschap en Joegoslavië 
afgesloten samenwerkingsovereenkomst zijn op 1 juli 
1980 van kracht geworden. Op grond hiervan kan 
Joegoslavië kredieten uit eigen middelen van de 
Bank betrekken tot in totaal 200 miljoen gedurende 
een période van vijf jaar en z ulks voor projecten van 
gemeenschappelijk belang voor de Gemeenschap en 
Joegoslavië. 

De Raad van Gouverneurs heeft op 18 maart 1980 
besloten om de Bank te machtigen tot toezegging  
vóór 31 decomber 1981 van de 200 miljoen aan kre
dieten uit eigen middelen krachtens het in September 

1976 tuss en de Gemeenschap en Portugal afgeslo
ten financiële protocol. Het protocol was oorspronke-
lijk afgesloten voor vijf jaar en zou op 31 Oktober  
1983 aflopen. 

Naast de lopende onderhandelingen over de toetre-
ding van Portugal is op 3 decomber 1980 een over-
eenkomst gesloten betreffende aanvullende steun 
aan dit land voor dit toetreedt tot de Gemeenschap. 
Met het oog hierop heeft de Raad van Gouverneurs  
de Bank gemachtigd om gedurende de période van 
1 januari 1981 tot de datum van vankrachtworden van 
het toetredingsverdrag met Portugal voor een bedrag 
van 150 miljoen aan kredieten uit haar eigen middelen 

Financiële steun van de Gemeenschap krachtens per 1. 1. 1981 geldende overeenkomsten, 
financiële protocolien en besluiten 

(in miljoenen r.e.) 

Interventies uit begrotmgsmiddelen 

Kredielen Stabilisatie Specialefaciliteit 
uil eigen Leningen legen Risico- uitvoerop- voor mijnbouw-

Bind middelen bijzondere dragend Niet-aflosbare brengsten (2) projecten (2) 
geldigheid van de Bank voorwaarden kapitaal hulp(i)(2) (STABEX) (SYSMIN) Totaal 

A.C.S-landen 28. 2. 1985 685 (3) 504 (2) 280 C) 2 928 550 280 5 227 
200 (5) 200 (3) 

L.G.O. 28. 2.1985 15(3) 27 (2) 7 C) 51 9 p.m. 109 

Totaal 
A.C.S-landen/L.G.O. 900 531 (2) 287 C) 2 979 559 280 5 536 

Portugal 
— financieel protocol eind 1981 (β) 200 (') 30 230 
— steun vóór 

toetreding dalum toelreding 150 0 125 275 
Turkije 31.10. 1981 90 220 (3) 310 
Joegoslavië 30. 6. 1985 200 200 
Algerije 31. 10. 1981 70 (3) 19(1°) 25 114 
Marokko 31. 10. 1981 56(3) 58 (1°) 16 130 
Tuneslë 31. 10. 1981 41 (3) 39 (1°) 15 95 
Egypte 31. 10. 1981 93 (3) 14(1°) 63 170 
Jordanië 31. 10. 1981 18(3) 4(1°) 18 40 
Libanon 31. 10. 1981 20 (3) 2(1°) 8 30 
Syrië 31. 10. 1981 34(3) 7(1°) 19 60 
Malta 31. 10. 1983 16(3) 5(3) 5 26 
Cyprus 31. 12. 1983 20 (3) 4(3) 6 30 
Israël 31. 10. 1981 30 30 

Totaal Mlddellandse-
Zeelanden 1 038 372 330 1 740 

Totaal generaal 1 938 1 190 3 309 559 280 7 276 

(1) Waarvan een deel bestemd is voor rentesubsidies. 
(2) Toe 10 kennen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
(3) Mel rentesubsidie van 3% uit de middelen van het Europese Ontwikkelmgsionds. behalve voor projecien in de aardoliesector. 
(^) Toe le kennen door de Bank. 
(5) Een aan de overeenkomst van Lomé gehechte verklaring openi de mogeiijkheid van kredielen uil eigen middelen van de Bank, zonder rentesubsidie, tot 

in tolaal hoogstens 200 miijoen voor mijnbouw- en energieprojecten van gemeenschappelijk belang voor hel betrokken land en de Gemeenschap. Tot hel 
verstrekken van dergeiijke kredieten behoeft de Bank in elk afzonderlijk geval een speciale machtiging van haar Raad van Gouverneurs. 

(6) De Gemeenschap heeft de Portugese regering verkiaard dat zij ernaar sireeft de tenuitvoerlegging van het protocol vóór eind 1981 te beëindigen, in plaats 
van vóór 31. 10. 1983, zoals oorspronkelijk was voorzien. 

(7) Waarbij deels rentesubsidies van 3% uit begrotingsmiddelen kunnen worden verstrekt. 
(8) Toe te kennen door de Bank. 
(9) Waarbij rentesubsidies van 2% uit begrotingsmiddelen kunnen worden verstrekt, 

(10) De Bank beheert de leningen legen speciale voorwaarden en de risicodragende middelen voor projecten in de sectoren industrie, energie, mijnbouw. 
toerisme en economische mfrastructuur; de Commissie beheert de leningen tegen bijzondere voorwaarden voor projecten in andere sectoren. 
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in dit land te verstrekken. Bij kredieten voor 125 mil-
joen zullen rentesubsidies van 3% kunnen worden  
toegekend ten laste van de communautaire begro-
ting. De overeenkomst voorziet voorts in 125 miljoen 
aan n iet-terugvorderbare steun, waarvan 25 miljoen 
bestemd is voor de rentesubsidies bij de kredieten 
van de Bank. 

Op verzoek van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen heeft de Raad van Gouverneurs de Bank 
bij besluit van 4 mei 1981 tevens gemachtigd om, tot  
Spanje toetreedt, kredieten uit haar eigen middelen 
te verlenen in dit land voor investeringsprojecten die 
de economische integratie van Spanje in de Ge-
meenschap kunnen bevorderen en zulks tot een be-
drag van hoogstens 200 miljoen — eventueel later bij 
te stellen —, waarbij het effectief toegezegde bedrag 
per période van 12 achtereenvolgende maanden niet 
meer dan 100 miljoen zal bedragen. 

Tijdens de vergadering van de Raad van Associatie 
E. E. G,-Turkije d. d. 30 juni 1980 zijn de Gemeen-
schap en Turkije tot overeenstemming gekomen over  
0. a. de omvang en de samenstelling van het Vierde  
financiële protocol dat het huldige protocol zal ver-
vangen, daar dit op 31 Oktober 1981 afioopt. Het 
nieuwe protocol met vijfjarige looptijd zal voorzien in 
totale steun tot een bedrag van 600 miljoen, waarvan 
225 miljoen uit de eigen middelen van de Bank, 

Tenslotte zal zeer binnenkort worden begonnen met 
de onderhandelingen over de hernieuwing van de fi
nanciële protocollen tussen de Gemeenschap en en-
kele Middellandse-Zeelanden (Maghreb- en Mach-
rak-landen, Israël), die op 31 Oktober 1981 ten einde  
lopen. 

De economische achtergrond 
De werkzaamheden van de Bank hebben zieh in 1980  
afgespeeld tegen een moeilijke economische achter
grond. 

De groei in het geïndustrialiseerde deel van de we- 
reld is vanaf het tweede kwartaal afgenomen. De af- 
vloeiing van middelen, die het gevolg was van de stij- 
ging der aardolieprijzen met circa 150 % tussen eind  
1978 en medio 1980, had deze groei voordien nog 
weinig aangetast, daar de gezinshuishoudingen in 
het aigemeen de geringere toenemingen van hun 
reëel inkomen compenseerden door beperking van 
de besparingen. Het gezinsverbruik begon echter at 
te nemen toen de monétaire remmen allerwege wer 
den aangetrokken om het hoofd te bieden aan het in-
flatiegevaar, terwiji tevens de inflatieverwachtingen 
weer opieefden. In de meeste landen veroorzaakte 
dit een daling van de groei die soms zelfs geheei 
verdween. De stijgende werkloosheid kon niet wor 
den ingeperkt. De enige factor die nog bijdroeg tot 
het oppeilhouden van de wereldhandel was de invoer 
van de Opec-landen. De ruilvoet der geïndustriali 
seerde olie-invoerlanden werd ongunstiger, hetgeen 
de lopende rekeningen van hun betalingsbalansen 
deed achteruitgaan. De stijging van het consumptie-
prijspeil bleef in het aigemeen gedurende het gehele 
jaar te hoog om een ruimer monetair beleid mogelijk 
te maken. 

De bedrijvigheid in de Verenigde Staten heeft gedu
rende het jaar sterk geschommeld. De handelsbalans 

vertoonde een kleiner tekort, daar de binnenlandse 
vraag zwak was en de uitvoer ook in 1980 sterk 
Steeg. Omdat het onzichtbare verkeer een positief 
saldo opieverde, sloot de lopende rekening met een 
overschot. 

De effecten van het in het aigemeen restrictieve mo 
nétaire beleid en de politieke onzekerheden in ver 
band met vooral het Nabije en het Midden-Oosten 
leidden tot toegenomen spanningen op de kapitaal-
markten. In de Verenigde Staten was de aanhouden-
de inflatie een van de aanleidingen voor beleidswijzi-
gingen op monetair terrain, hetgeen mede sterk 
schommelende rentevoeten veroorzaakte. Deze Ste 
gen sterk in het eerste kwartaal, maar l iepen vervol-
gens terug toen de produktie ging afnemen om in de  
herfst weer op te lopen tot een recordhoogte. 

Deze stijging heeft wijde kringen om zieh getrokken  
op de eurodollarmarkt en op de nationale markten in  
de andere geïndustrialiseerde landen. De meeste van 
deze landen kampten immers met tekorten op hun 
lopende rekening en dienden derhalve zorgvuldig 
hun wisselkoers in het oog te houden; bovendien 
moesten zij in het aigemeen een groter beroep op de 
markt doen voor het dekken van begrotingstekorten. 
Ondanks de verwachte daling van de bedrijvigheid, 
zetten de rentevoeten in Europa derhalve de reeds in 
1979 begonnen stijging voort tot het eind van het 
jaar, met siechts een körte onderbreking in de zo-
mer. 
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Op verschillende markten waren de spanningen zo-
danig, dat de korte rente boven de interest voor lang  
kapitaal kwam te llggen. Waar de lange-renteontwlk-
keling op de internationale markten even de kans 
bood, werden grote bedragen aan vastrentende obli-
gatie-emissies geplaatst. Deze activiteit had echter  
een schoksgewijze verloop: de markten voor sommi-
ge valuta's droogden soms geheel op. Dollaremissies 
met variabele rente konden gedurende het gehele 
jaar regelmatlg worden ondergebracht. Het redelijk 
koersniveau voor aandelen bevorderde in de tweede 
helft van het jaar de emissies van convertibele obliga-
ties. Vooral dit laatste heeft ertoe bijgedragen, dat op 
de internationale markt toch nog meer middelen zijn 
opgenomen dan In het voorafgaande jaar. 

Het relatief läge renteniveau in Dultsiand leidde ver
schillende malen tot omvangrijke afvloeiingen van ka
pitaal. Hoewel in September buitenlandse emissies 
op de nationale markt werden verboden — behalve 
die van internationale instellingen — nam de totale 
omvang van de openbare buitenlandse emissies op 
de Duitse markt siechts in geringe mate af ten op-
zichte van het voorafgaande jaar. 

In Frankrijk bleef het rendement op de obligatiemarkt 
op een peil boven de tarleven op de geldmarkt en bo
ven het inflatiepercentage. Dit bevorderde de kapitaal-
invoer en vergemakkelijkte het opnemen van langlo-
pende middelen door buitenlandse en binnenlandse 
emittenten. Het bedrag der nieuwe emissies in euro-
franken verdubbelde ten opzichte van 1979, onder 
invioed van de sterke houding van de Franse frank en 
het relatief gunstige rendement dat werd geboden. 

Om overigens soortgelijke redenen is het bedrag aan 
nieuwe emissies in eurosterling nog sneller toegeno-
men. Op de binnenlandse markt in het Verenigd Ko-
ninkrijk is de opschorting van de restricties waaraan 
buitenlandse emissies waren onderworpen, vrijwel 
zonder gevolg gebleven. Dit hield verband met de 
verwachtingen ten aanzien van een daling van de ren-
tevoet en van de wisseikoers van he t pond die een 
zeer hoog niveau had bereikt. Er is siechts één emis-
sle geplaatst en wel door het Koninkrijk Denemarken. 

De stabiliteit van de gulden leidde tot een stijging van 
de omvang van de buitenlandse emissies op de 
Nederlandse markt. Daarentegen deed zieh op de 
Belgische en Luxemburgse markten juist een inkrim- 
ping voor, die verband hield met de aanhoudende  
zwakte van hun valuta's. 

Bülten de Gemeenschap was sprake van een hand- 
having van het bereikte niveau in Zwitserland, waar 
de rentetarleven voor emittenten nog steeds aantrek-
kelijk waren. In Japan was sprake van verminderde 
activiteit onder invioed van de rentestijgingen in het 
eerste halfjaar en tegen het eind van het jaar. 

Het bruto binnenlands produkt in de Gemeenschap 
is siechts met 1,3 % gestegen tegenover met 3,4 % in 
1979 ('). Deze verlangzaming deed zieh reeds in het 
eerste halfjaar gevoelen. Het beschikbare reële inko-
men werd aangetast door de inflatie en door hogere 
belastingen en sociale bijdragen. Het gevolg hiervan 
was een daling van het verbruik en van de investerin-
gen in woningbouw, die nog werd verergerd door de 
stijgende rente. De overige produktiecomponenten 
zljn zieh verder ongeveer blijven ontwikkelen als in de 
voorafgaande période. De investeringen in de Indus
trie liepen betrekkelijk weinig terug, vooral omdat 
hier de zelffinancleringsmarge nog redelijk was. De 
snelle groei van de beroepsbevolking In de meeste 
Lid-Staten versterkte de werkloosheid met name van  
de jongeren. Het consumptieprijspeil Steeg aanzien-
lijk sneller, terwijl ook de verschillen te dien aanzien 
tussen de landen onderling zieh nog accentueerden. 
De inflatiebestrijding verelstte dus alom een restric-
tiever geld-, krediet- en begrotingsbeleid. De finan-
cieringsbehoefte van de verschillende overheden —  
zeer verschillend in de diverse landen — veranderde 
nauwelijks. 

De meeste landen, behalve het Verenigd Koninkrijk, 
zagen het tekort op de lopende rekening van de beta-
lingsbalans sterk oplopen onder invIoed van de stij
gende kosten van de aardolie-invoer, terwijl ook de 
concurrentie van derde landen op binnenlandse en  
buitenlandse markten toenam. Hoewel de inflatie en  
het betalingsbalanssaldo van land tot land zeer ver-
schilden, bleven de wisselkoersen van de commu 
nautaire valuta's in 1980 binnen de fluctuatiemarges 
van het E.M.S. 

De in 1979 nog vrij krachtige economische groei in 
Dultsland liep in het verslagjaar terug. Het gezinsver-
brulk stokte, omdat de reële loonstijging grotendeels 
werd bespaard. De omvang van de woningbouw nam  
tot het midden van het jaar toe maar ondervond daar-
na de ongunstige invioed van de rentestijging. Ook 

(1) Tenzij het tegendeel is vermeld hebben de in dit hoofdstuk genoemde 
percentages betrekking op reele grootheden. 
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de teruglopende voorraadvorming droeg bij tot de 
daling van de binnenlandse vraag. Het overheidste-
kort liep nog enigszins op. Het enige dynamische ele 
ment vormden de investeringen van het bedrijfsleven 
dat In vele bedrijfstakken moest uitbreiden om knel-
punten in de produktie op te heften, terwiji ook de in
vesteringen in energiebesparingen voortdurend in 
omvang bleven toenemen. 

De uitvoer nam in volume lets sneller toe dan de in-
voer, maar nog onvoldoende om de achteruitgang 
van de ruilvoet te compenseren, zodat het overschot 
op de handeisbalans sterk inkromp. Ook het onzicht-
bare verkeer ontwikkelde zieh verder ongunstig met 
als resultaat dat het tekort op de lopende rekening 
weer groter was, hetgeen niet zonder gevolgen bleef 
voor de positie van de mark op de valutamarkten. 

De werkgelegenheidssituatie bleef tot medio 1980  
niet onbevredigend; het tekort aan geschoolde ar- 
beidskrachten nam in sommige bedrijfstakken zelfs  
nog toe. Daarna ging deze situatie echter achteruit. 
De kosten van levensonderhoud Stegen, maar liepen 
toch minder op dan gemiddeld in de Gemeenschap. 

Ook in Frankrijk liep het groeitempo terug. Hoewel 
de koopkracht van het beschikbare inkomen vrijwel 
gelijk bleef, daalde het gezinsverbrulk geleidelijk. De 
woningbouw die in 1979 nog een Stimulans had ge-
geven, onderging in 1980 met name de invioed van 
de kredietbeperking. Het Investeringspeil van de 

Bruto nationaal produkt In de Gemeenschap 
wijziging t.o.v. het voorafgaande jaar in % (') 

I nominaal 
Verenigd 
Konlnkrijk 

reëel 

Nederland 

1975 76 77 78 79 1975 76 77 78 79 80 1975 76 77 78 79 80 1975 76 77 78 79 80 1975 76 77 78 79 80 

(') Voor de Ud-Staten; berekend op basis van bedragen in nationale valuta's — Voor de Gemeenschap: berekend op basis van bedragen in rekeneenheden. 
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overheidsbedrijven bleef zeer hoog, terwiji de parti
culière bedrijfsinvesteringen de opieving van het 
voorafgaande jaar tot medio 1980 bleven voortzetten. 
Een enigszins remmende factor vormde dit jaar daar-
entegen de voorraadvorming. 

Dankzij de nationale arbeidsplaatsenovereenkomst 
bleven de gevolgen van de achteruitgaande bedrijvig-
heid voor de werkgelegenheid beperkt. Dit effect was  
echter onvoldoende om te verhinderen dat de werk-
loosheid toenam. In September heeft de regering  
steunmaatregelen genomen ten behoeve van de 
laagste inkomens, aismede belastingmaatregelen in 
het kader van de begrotingsprocedure voor 1981, die 
beoogden de investeringen van h et bedrijfsleven te 
stimuleren. Het stabiliseringsbeleid bleef evenwel ge-
handhaafd; beheersing van de overheidsuitgaven en 
een sterke toeneming van de belastingsopbrengsten 
beperkten de financieringsbehoefte van de overheid. 
De inflatie bleef evenwel hoog onder invioed van de 
stijgende invoerprijzen en een zekere opwaartse 
druk op het nominale loonpeil. 

Het volume van de invoer bleef stijgen, hoewel in 
mindere mate dan in de voorafgaande période. Dit 
had te maken met een zekere verzwakking van de 
concurrentiepositie, hetgeen eveneens bleek uit een 
afvlakking van de groei van de uitvoer. De ongunsti-
ger ruilvoet leidde tot een sterke toeneming van het 
tekort op de handeisbalans, hetgeen siechts gedeel-
telijk werd gecompenseerd door toenemende op-
brengsten van he t onzichtbare verkeer. Gevolg was  
een aanzienlijk tekort op de lopende rekening na de 
overschotten van de voorafgaande twee jaar. Mede  
dankzij kapitaaiinvoer bleef de frank echter een ster
ke valuta. 

In het Verenigd Koninkrijk was in het eerste kwartaal 
reeds sprake van een diepe recessie die verder nog  
siechts verergerde. Hoewel de particulière en over-
heidsconsumptie nog iets toenam, daaide de produk-
tie met 3 %, gedeeltelijk door aanzienlijke inkrimping 
van voorr aden. Het reële beschikbare inkomen nam  
met siechts % % af. Höge rentevoeten en kleine  
winstmarges leidden, evenals de beperking van de 
investeringen van overheidsbedrijven, tot een grote 
daling van de bedrijfsinvesteringen. Ook de woning-
bouw nam in omvang af. Vooral in het tweede halfjaar 
liep de werkioosheid op, niet alleen in de minder wel-
varende gebieden, maar eveneens in de meest dyna 
mische centra. 

Het consumptieprijspeil steeg eerst sneller, maar la 
ter in het jaar weer langzamer. Ook het loonpeil be-
gon minder sterk op te lopen, vooral in de private  
sector. Het financieringstekort van de overheid bleef 
hoog. Hoewel ook in 1980 het geld- en kredietbeleid 
restrictief was zette de liquiditeitenmassa zieh weer 
sterk uit, maar dit was gedeeltelijk een gevolg van het 
terugdraaien van eerdere distorsies. 

De uitvoer nam in volume zelfs nog iets toe, hoewel 
het exportprijspeil zieh zeer ongunstig ontwikkelde. 
De aardoliepost in de betalingsbalans vertoonde voor 
het eerst een positief saldo. De overige invoer daaide 
onder invioed van de recessie en de voorraadinkrim-
pingen. Zo bleef het evenwicht van de handeisbalans 
in stand en werd de lopende rekening sterk positief. 
De koers van het pond op de valutamarkten werd 
nog sterker en de gunstige externe positie van he t 
land werd aangegrepen om buitenlandse schulden  
vervroegd af te lessen. 

Hoewel het groeitempo in Italië in het tweede halfjaar 
wat afnam, bleef het toch hoger dan in de rest van de 
Gemeenschap. Het gezinsverbruik vormde hierbij 
een stimulerende factor, daar de Ionen nog Stegen  
en de spaarquote daaide. Ook de investeringen van 
het bedrijfsleven namen sterk toe, niet alleen vanwe-
ge de bereikte hoge bezettingsgraad van het produk-
tie-apparaat, maar ook omdat de stijgende loon- en 
grondstofkosten in vele bedrijfstakken leidden tot  
diepte-investeringen. 

De groei van de beroepsbevolking hield de werkioos
heid hoog. De financieringsbehoefte van de over-
heidsdiensten en overheidsbedrijven was nog om-
vangrijk, maar nam nominaal af ten opzichte van het 
bruto binnenlands produkt, vooral ten gevolge van de 
werking van de progressie in het belastingssysteem. 

De u itvoer steeg in volume veel minder dan de bin-
nenlandse vraag, hetgeen verband hield met het ver-
minderde concurrentievermogen ten gevolge van de 
stijgende produktiekosten gedurende een période 
van betrekkelijke stabiliteit van de waarde van de lire. 
De groei van de binnenlandse vraag veroorzaakte an-
derzijds een sterke stijging van het invoervolume; 
daar ook de ruilvoet achteruit ging, liep het tekort op 
de handeisbalans sterk op. Daar ook de opbrengsten 
van het reisverkeer minder snel groeiden, kon het on
zichtbare verkeer deze achteruitgang siechts gedeel
telijk opvangen, zodat de lopende rekening van de 
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Bruto rendementen op obligaties 
die op verschillende kapitaalmarkten in de Gemeenschap 
ter beurze zijn g enoteerd en die wat uitglftevoonwaarden be-
treft, tiet best vergelijkbaar zijn met die van de Bank. Ten  
einde vergelijking mogelijk te maken zijn voor tiet Verenigd 
Koninkrijk, lerland en Denemarken de op tialfjaarbasis be-
rekende rendementen omgerekend op jaarbasis. 

J F MAMJ J ASONDJ FMAMJ J ASONDJ FMAMJ JASOND 
1978 

iDuitsIand 

iFrankrijk 

I Verenigd 
Koninkrijk 
I Italie 

1979 

Nederland 

België 

1980 

[ Dene
marken 
l lerland 

; Eurodollar-
obligaties 

16 



De economische achtergrond 

betalingsbalans voor het eerst sinds drie jaar weer 
een groot tekort vertoonde. Dit gaf aanlelding tot een 
versterking van de deviezenrestricties en een verho-
ging van de rentevoeten. 

In Denemarken kwam de groei tot stilstand om plaats 
te maken voor een vermindering van de bedrijvigheld. 
Dit kwam vooral tot uiting in het tweede halfjaar, toen 
zowel het gezinsverbruik als de investeringen van het 
bedrijfsleven en van de overheid terugliepen, evenals 
trouwens de woningbouw die zwaar te lijden had on 
dar de daling van het reële inkomen van de gezins-
huishoudingen en het hoge rentepeil. SIechts het 
overheidsverbruik en, zij het in mindere mate, de uit-
voer droegen ertoe bij dat de totale vraag niet nog  
verder inkromp. De prijsstijging bleef omvangrijk. 
Ook het tekort op de lopende rekening van de beta
lingsbalans bleef aanzienlijk, vooral onder invioed van 
de achteruitgaande ruilvoet. Het financieringstekort 
van de o verheid is grotendeels gedekt door een be-
roep op de internationale kapitaaimarkt. 

De economisohe groei in België onderging de on-
gunstige invioed van de inkrimping van het gezins
verbruik, de woningbouw en de overheidsinvesterin-
gen. De werkioosheid steeg verder, zodat deze nu 
een van de hoogste in de Gemeenschap is gewor 
den. De monétaire autoriteiten zagen zieh genood-
zaakt tot voortzetting van het restrictieve geld- en 
kredietbeleid, daar niet alleen de prijsstijgingen een 
opiopende tendentie vertoonden, maar vooral ook 
het tekort op de lopende rekening zeer toenam, met 
name omdat de ruilvoet verder achteruit ging en de 
uitvoerprodukten minder concurrerend waren. Het 
begrotingstekort nam nog toe. 

De woningbouwsector in Luxemburg bleef zieh gun 
stig ontwikkelen, maar desondanks liep ook hier de  
groei sterk terug, in het bijzonder omdat de bedrijvig 
held in de staalindustrie van slechts zeer bescheiden  
omvang was. 

De groei in lerland liep verder terug. Grotere prijsstij
gingen deden het reële beschikbare inkomen dalen; 
gevolg hiervan was een geringe vermindering van het 
gezinsverbruik. De bedrijfsinvesteringen die vier ach-
tereenvolgende jaren sterk waren toegenomen, daal-
den in 1980, evenals trouwens de voorraadvorming. 
Voor het eerst na twee gunstige jaren is de werkioos
heid weer gestegen. De grote financieringsbehoefte 
van de overheid noodzaakte tot een omvangrijk be-
roep op buitenlandse leningen. De inkrimping van de  
binnenlandse vraag ve roorzaakte een daling van het 
volume van de invoer, terwiji vooral de agrarische ex
port sterk steeg. Hoewel de ruilvoet achteruit ging,  
kon zo het tekort op de handelsbalans worden be-
perkt, hoewel het tekort op de lopende rekening nog 
een aanzienlijk percentage van het bruto binnenlands 
Produkt uitmaakt. 

De bedrijvigheld nam in Nederland gedurende het 
eerste halfjaar nog toe, maar daalde daarna, zodat de  
groei over het hele jaar vrijwel nul is geweest. Het 
verbruik en de investeringen stagneerden. Hoewel de  
loonstijging betrekkelijk bescheiden bleef, is het 
consumptieprijspeil sterker gestegen dan in 1979. De  
uitvoer bleef op ongeveer gelijk peil en de invoer 
daalde; het tekort op de handelsbalans was echter  
slechts weinig kleiner dan in het voorafgaande jaar, 
daar de ruilvoet ongunstiger werd. Het onzichtbare 
verkeer veroorzaakte een verdere toeneming van het 
tekort van de lopende rekening. 

Griekenland dat op 1 januari 1981 t ot de Gemeen-
schappen is toegetreden, zag vooral de industriële  
bedrijvigheld sterk teruglopen na een période van en-
kele jaren met flinke groei. De landbouw profiteerde 
echter van ri jke oogsten. Het gezinsverbruik zwakte 
wat at, terwiji de investeringen van het bedrijfsleven 
en vooral die van de overheid terugliepen, evenals 
trouwens de woningbouw. Het begrotingsbeleid was 
minder expansionistisch en ook de geld- en krediet-
restricties werden verscherpt; dit kon een snellere 
stijging van het consumptieprijspeil echter niet te-
gengaan. Hoewel de invoer afnam, veroorzaakte de  
achteruitgang van de ruilvoet een verdere toeneming 
van het tekort op de lopende rekening, hetgeen leid-
de tot een groter beroep op buitenlandse financie
ring. 

De economische toestand in de ontwlkkelingslan-
den waarmee de Gemeenschap financiële samen-
werkingsovereenkomsten heeft afgesloten, is veelal 
nog verder verslechterd. De stijging van de aardolie-
prijzen en van de prijzen van industrieprodukten en 
ingevoerde voedingsmiddelen kon slechts gedeelte-
lijk worden opgevangen door de toenemende uitvoer. 
In het algemeen is de economische groei in deze Ian-
den veel zwakker geworden. De in sommige landen  
ten uitvoer gebrachte spaàrmaatregelen en investe-
ringsbeperkingen deden hun buitenlandse schulden  
minder snel toenemen. Daar echter de laatste jaren 
grote bedragen tegen ongunstige condities zijn op-
genomen, bleef de buitenlandse schuldendienst een 
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aanzienlijk beslag leggen op zowel overheidsfinan-
ciën als betalingsbalansen. 

De landen In Afrika, fiat Carlblsche gabled an da  
Stilla Ocaaan die parti) zijn bij de overeenkomst van 
Lomé, zijn met uitzondering van enkele die aardolie 
produceren (Nigeria, Gabon, Kameroen, Kongo, Tri
nidad en Tobago), zwaar getroffen door de stijgende 
energiekosten, de economische crisis in de industrië- 
le wereld en het teruglopen van de wereldhandel. De  
prijzen van de meeste van hun uitvoerprodukten zijn 
in meerdere of mindere mate gedaald. Dit gold zowel 
voor agrarische produkten (cacao, koffie, oliehou-
dende zaden, natuurrubber), als voor sommige mine-
ralen (met name koper- en ijzererts). Prijsstijgingen 
hebben zieh eigenlijk slechts voorgedaan voor pro
dukten als suiker waarvoor de wereldproduktie daal-
de en katoen waarvan de phjs beïnvioed werd door 
de stijgende prijzen van kunstvezels. Dit kwam ech 
ter slechts ten goede aan een klein aantal landen en 
kon de algemene achteruitgang van de ruilvoet niet 
tegenhouden. De meeste der betrokken landen wa 
ren aldus gedwongen tot een restrictiever econo-
misch en financieel beleid. De Afrikaanse Sahellan 
den kenden bovendien ook in 1980 nog steeds on-
gunstige klimaatomstandigheden die hun voedselte-
kort zeer groot hield. Voortzetting van de investe-
ringsprogramma's die nodig zijn voor de economi
sche ontwikkeling van de A.C.S.-ianden, blijft in hoge 
mate afhankelijk van internationale steun tegen zo 
gunstig mogelijke voorwaarden. Een bijdrage hiertoe 
kan worden geleverd door de tweede overeenkomst 
van Lomé, die begin 1981 van kracht is geworden. 

het tweede halfjaar. Bovendien was sprake van een  
aanzienlijke buitenlandse steun, verleend in het kader  
van het Internationale Monétaire Fonds en van het  
speciale programma van de Organisatie voor Econo
mische Samenwerking en Ontwikkeling. Resultaat 
van dit alles was een zekere toeneming van de Indus-
triële produktie tegen het eind van het jaar, terwijl de 
inflatie kon worden afgeremd. Hoewel de uitvoer toe-
nam, evenals de transfers van buitenslands wer
kende arbeiders, Steeg het tekort op de lopende re-
kenlng verder, vooral onder invioed van de stijgende 
aardolieprijzen. Dit bleef een zwak punt in de econo
mische toestand aan het eind van h et jaar, evenals 
trouwens het financieringstekort van de overheidsbe-
drijven. 

De groei in Portugal bleef zieh op ongeveer hetzelfde 
matige niveau bewegen als in 1979. Een gunstige in
vioed had hier vooral het grotere gezinsverbruik, daar 
het beschikbare reële inkomen voor het eerst sinds 
lange t ijd weer opliep. Een andere factor vormde het 
herstel van de private investeringen, toen het ver-
trouwen weer was teruggekeerd en de winstmarges 
ruimer werden. De prijzen Stegen nog sterk, maar 
minder dan in het voorafgaande jaar. Hoewel de 
transfers van buitenslands werkende arbeiders op 
hoog peil bleven en ook het reisverkeer rulmere op-
brengsten opleverde, liep het tekort op de lopende 
rekening nog verder op, daar de uitvoer afnam, de in-
voer sterk toenam onder invioed van de stijgende 
binnenlandse vraag en de ruilvoet verder achteruit-
liep. Ten opzichte van het binnenlands bruto produkt 
ligt dit tekort echter veel lager dan hetgeen in de ja-
ren 1974-1977 werd geboekt. 

Het bruto binnenlands produkt van Turkije liep enigs-
zins terug en de economie bleef er in een moeilijke 
situatie. Het gezinsverbruik ondervond de invioed van 
de reële loondaling en bleef stationair. De heersende 
onzekerheid en de moeilijke buitenlandse betalings-
positie die tot een zeer restrictief beleid dwong, 
brachten de private sector ertoe nog minder te inves-
teren. De deviezenschaarste leidde tot onvoldoende 
invoer van produktiemiddelen, terwijl het bedrijfsle-
ven een reeks sociale conflicten te verwerken kreeg; 
beide factoren veroorzaakten een verdere inkrimping 
van de industriële produktie in het eerste halfjaar. 

Het teruglopen van de bedrijvigheid in Joegoslavlë  
ging gepaard met een stijging van de werkloosheid 
en een oplopen van het consumptieprijspeil. Een 
aantal in juni genomen maatregelen voorzag met  
name in een devaluatie van dinar en een herziening 
van de groeidoelstellingen, zodat de toeneming van 
het tekort op de handelsbalans kon worden beperkt. 
Daar bovendien de ontvangsten uit het toerisme 
sterk opliepen, evenals de transfers van buitenslands 
werkenden, kon het tekort op de lopende rekening 
worden verkleind. 

In januari 1980 is een stabilisatieprogramma aan-
vaard, dat o.a. voorzag in een periodieke depreciatie 
van de Turkse valuta en in een zekere liberalisatie van 
de invoer, hetgeen een gunstig effect sorteerde in 

Ook in de Maghreb- en Machrak-Ianden was sprake 
van een achteruitgang van de groei. Deze bedroeg 
circa 4 % in Tunesië en Syrië en 4 à 5 % in Jordanië  
en Marokko. In Libanon bleef de groei op het be-
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scheiden niveau van het voorafgaande jaar, hoewel 
de politieke spanningen en de voortgaande vijande-
lijkheden de wederopbouw nog steeds verstoorden. 
In de twee aardolie exporterende landen, Algerije en 
Egypte, lag de groei veel hoger (8 à 10%). In de 
meeste landen stak de inflatie weer in sterke mate de 
kop op en liep de betalingsbalans achteruit, hoewel 
ook hier het toerisme en de transfers uit het buiten-
land een gunstige invioed hadden, behalve in Syrië. 

TerwijI de groei in Cyprus lijkt te zijn verminderd is  
deze in Malta betrekkelijk gunstig gebleven, ondanks 
de sterkere inflatie en een toegenomen handelsba-
lanstekort. In Israël liep de inflatie nog op ondanks 
de verminderde bedrijvigheid en de toenemende 
werkioosheid; grotere exporten en het toerisme 
zorgden echter voor een vermindering van het tekort 
op de lopende rekening. 
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Kredietverlening 
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Kredieten uit het nieuwe communautaire leningsinstrument 
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Kredieten uit eigen middelen buiten de Gemeenschap 

Bijzondere transacties builen de Gemeenschap 

(zie label 9 op biz. 87) 
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Kredietverlening in 1980 

De Bank verstrekt voornamelijk kredieten uit haar  
eigen middeien (d. w.z. in hoofdzaak de middeien die 
zij op de kapitaaimarkten opneemt), aismede garan 
ties. Bovendien kan de Bank op grond van het eco-
nomische en financiëie samenwerkingsbeieid van de  
Gemeenschap bepaaide transacties in derde ianden 
verrichten in opdracht en uit middeien van de Lid-
Staten of van de Gemeenschap, of ook — sinds 1979 
— kredieten in de Lid-Staten toekennen uit de mid
deien van het nieuwe communautaire ieningsinstru-
ment. Dergeiijke transacties worden buiten de baians 
geboekt in de Speciaie Sectie; zij zijn evenwei begre-
pen in de statistieken en versiegen die de Bank over 
haar activiteiten pubiiceert, voor zover het besiuit tot 
toekenning van dergeiijke bedragen tot de compe-
tentie van haar Read van Beheer behoort. 

In 1980 heeft de Bank financieringsovereenkomsten 
afgesloten tot een totaal bedrag van 3 498,5 mlljoen. 
De overeenkomstige bedragen voor 1979 en 1978 
waren respectievelljk 3 071,1 miljoen en 2 188,3 mil-
joen, De stijging ten opzichte van he t voorafgaande 
jaar be droeg in 1980 1 3,9%, terwiji deze in eik der  
twee voorafgaande boekjaren circa 40 % had be dra
gen. De kredietveriening uit eigen middeien bedroeg 
3 124,8 miljoen (tegen 2 702,1 miljoen in 1979, d.w.z. 

een stijging met 15,6 %) en de transacties in het ka-
der van de Speciale Sectie beliepen 373,9 miljoen, te
gen 369 miijoen in 1979 (zie biz. 74). 

Uit tabei 1 blijkt, dat de kredietverlening uit eigen  
middeien in de Gemeenschap 2 753,2 miljoen beliep 
en die uit middeien van het nieuwe instrument 197,6 
miljoen; in totaal was dit derhalve 2 950,8 miljoen, 
hetgeen 84,4 % uitmaakt van de totale kredietverle
ning. Buiten de Gemeenschap Is voor 371,4 miljoen 
verstrekt uit de eigen middeien van de Bank en voor 
176,3 miljoen uit begrotingsmiddelen van de Ge
meenschap, d.w.z. in totaai 547,7 miljoen. 

Het bedrag dat uitstond aan kredieten uit eigen mid
deien en garanties Steeg van 10 325,5 miljoen op 31 
decomber 1979 tot 13 173,4 miljoen op 31 decomber  
1980 of met 27,6 %. In noot 2 bij bijiage Β van de jaar-
rekeningen (zie biz. 78) wordt een overzicht gegeven 
van de voornaamste garanties die hierop zijn gege
ven. 

Het uitstaande bedrag in de Speciaie Sectie beliep 
aan het eind van het jaar 1 777,2 miijoen tegen 
1 232,7 miijoen aan het eind van 1979. 

Tabei 1 : Kre dietverlening In 1980 en van 1958 tot 1980 
Onderverdeeld naar herkomst der middeien en lokalisatie van het project 

1980 1958—1980 (3) 
Bedrag Bedrag 

Aantal (milj. r.e.) % Aantal (milj. r.e.) % 
Kredieten ult eigen middeien en garanties 
binnen de Gemeenschap 162 2 753,2 ( Τ 78,7 1 023 14 407,7 0 83,5 
(waarvan garanties) 2 14,2 0,4 14 242,4 1,4 
buiten de Gemeenschap 37 371,4 10,6 179 1 537 ,2 8,9 

Totaal 199 3 124,6 89,3 1 202 15 944,9 92,4 

Transacties van de Speciale Sectie C·) 
(zie biz. 74) 
binnen de Gemeenschap uit het nieu we 
communautaire ieningsinstrument 11 197,6(2) 5,7 20 474,6 (2) 2,7 
buiten de Gemeenschap uit de middeien 
van de Lid-Staten of de Gemeenschap 22 176,3 5,0 173 844,1 4,9 

Totaai 33 373,9 10,7 193 1 318,7 7,6 

Totaal generaai 232 3 498,5 100,0 1 395 17 263,6 100,0 
waarvan — binnen de Gemeenschap 173 2 950,8 84,4 1 043 14 882,3 86,2 

— buiten de Gemeenschap 59 547,7 15,6 352 2 381,3 13,8 

(1) waarvan met rentesubsidies in het kadervan het E.M.S.: 1980: 890,3 miljoen; 1958—1980: 1 681,2 miljoen. 
(2) waarvan met rentesubsidies in het kadervan het E.M.S.; 1980: 129,7 miijoen; 1958—1980: 252,1 miljoen. 
(3) de gegevens over längere Perioden moeten voorzichtig worden geïnterpreleerd; de cijfers zijn nameiijk beïnvioed door prijswijzigingen en koersschomme-

lingen gedurende de betrokken période. 
(4) met uitzondering van de Euraîom-kredieten en de leningen tegen bijzondere voorwaarden op grond van de overeenkomst van Lomé, die worden toege-

kend door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
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In 1980 is 1 961,4 miljoen verstrekl voor 
regionale ontwikkeiing in de Gemeenschap, 
waarvan 433,8 miljoen voor de industrie. In 
deze sector zijn 518 kleinere projecten 
gefinancierd door middei van globale  
kredieten. 

Kredietverlening binnen de Gemeenschap 

Middelen en doelstellingen 

De kredieten uit eigen middelen en die uit het nieuwe 
instrument worden toegekend aan de tiand van ana 
loge doelstellingen en criteria en met uitzondering 
van een krediet uit tiet nieuwe instrument voor een 
autoweg in Friaul in Italië, waren zij dan ook voor de-
zelfde projecten bestemd. Dit hoofdstuk (biz. 25 to t 
43) beoogt dan ook in grote lijnen te schetsen hoe 
de financieringsmiddelen in de Gemeenschap zijn 
gebruikt en wat de voornaamste economische 
aspecten van de betrokken projecten waren. Hierbij 
wordt uitgegaan van drie gezichtspunten, te weten 
de doelstellingen van het economisch beleid, die 
door de kredietverlening van de Bank worden ge-
diend (biz. 27 tot 39), de verdeling naar economische 
of infrastructurele sector (biz. 40 en 41) en tenslotte 
de lokalisatie van de gefinancierde investeringspro-
jecten (biz. 42 en 43). 

De doelstellingen van economisch beleid, die gelden 
voor kredieten uit de eigen middelen van de Bank in 
de Gemeenschap, zijn vastgesteld In artlkel 130 van 
het Verdrag van Rome. Op grond hiervan worden in 
de praktijk de volgende Investeringen gefinancierd: 

— in de eerste plaats investe ringen die kunnen blj-
dragen tot de economische groei in probleemg ebie-
den: Investeringen van regionaal belang; 

— Investeringen die van gemeens chappelijk belang  
zijn voor verschlllende LId-Staten of voor de Ge
meenschap in haar geheel: Investeringen van g e-
meenschappelljk Europees belang; 

Dit belang kan daarult bestaan dat zlj bijdragen tot de 
Europese economische integratle (verblndingen: 
autowegen, spoorwegen, waterwegen, telecommuni-
catle; investeringen op grond van een nauwe techni
sche en economische samenwerking tussen onder-
nemlngen In verschlllende Lid-Staten, enz.j. 

Het belang van dergelijke Investeringen kan ook zijn, 
dat zlj helpen communautaire doelstellingen te ver-
wezenlljken op het gebied van b ij voorbeeld de mi-
lieubeschermlng, de Invoering van nieuwe technleken 
en vooral de energlevoorzlening. 

— Investeringen die de modernlsering of omscha-
kellng van bedrijven beogen of die nieuwe economi
sche activitelten helpen scheppen, welke nodig 
Zijn om de structurele moellijkheden in bepaalde 
bedhjfstakken op te vangen. 

De door de Bank gesteunde projecten kunnen 
meestal worden geklasseerd aan de hand van een 
enkele doelstelling. Soms beantwoorden zij echter 
aan m eerdere doelstellingen tegelijkertijd. Zo zijn in 
1980 kredieten tot een bedrag van 306,9 miljoen ver-
strekt voor investeringen van regionaal belang, die 
eveneens van gemeenschappelijk Europees belang 
waren (275,5 miljoen) of die de modernlsering en om-
schakeling van bedrijven beoogden (26,3 miljoen) of  
die aan beide laatstgenoemde doeleinden voldeden 
(5,1 miljoen). 

De kredieten die de Bank uit het nieuwe Instrument 
verstrekt, moeten voldoen aan de richtiijnen welke de 
Baad van de Europese Gemeenschappen te dien 
aanzien heeft gegeven en ο ρ grond waarvan de Com-
missie van de Europese Gemeenschappen besluit of  
projecten in aanmerking kunnen komen voor deze 
kredieten. 

Velgens de beslulten van de Baad van de Europese 
Gemeenschappen tot het aangaan van de eerste 
twee leningstranches van elk 500 miljoen, kunnen de 
uit het nieuwe Instrument geflnancleerde projecten 
gegroepeerd worden In twee categorleën: 

— Infrastructuur en Installatles op het gebied van de 
energlevoorzlening die bijdragen tot een vermlnde-
rìng van regionale verschlllen en een verbetering 
van de werkgelegenheid; op grond hiervan kunnen 
deze projecten worden geklasseerd als van regionaal 
belang; 

— energleprojecten voor zover zlj bijdragen tot een 
grotere onafhankelljkheld, velligheld en diversificatle 
van de energlevoorzlening, tot de ontginning, de ex-
ploltatle, het transport en de opsiag van energledra-
gers, tot energiëbesparing of tot de ontwikkeiing van  
alternatleve energlebronnen; deze projecten kunnen 
worden geklasseerd als projecten van gemeen 
schappelijk Europees belang; 

— bij uitzondering is 100 miljoen van de tweede 
tranche niet alleen bestemd voor de financiering van 
bovengenoemde categorlén van projecten, maar ook 
voor met het oog op toekomstige behoeften ge-
bouwde fabrieken en wonIngen, mits deze deel 
ultmaken van e en samenhangend project voor eco
nomische en Industriële ontwikkeiing van regionaal  
belang In de Gemeenschap. 
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Kredletverlening binnen de Gemeenschap 

De Bank heeft mandaat verkregen voor de toeken-
ning van deze kredieten uit naam, voor rekening en  
risico van de Gemeenschap. Zij ontvangt de krediet-
aanvragen, neemt deze volgens haar statutaire pro 
cedures en gebruikelijke criteria in behandeling na 
een besluit van de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen of het betrokken project in aanmer-
king komt, besluit tot toekenning en beheert het ver-
strekte krediet. De Commissie neemt de middelen op 
en stört de zo verkregen middelen bij de Bank die zo 
nodig zorg draagt voor tijdelijke belegging. 

Uit het nieuwe instrument zijn 11 kredieten voor in to
taal 197,6 miljoen toegekend (in 1979: 277 miijoen); 
de betrokken financieringsovereenkomsten zijn door  
de Bank en de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen gezamenlijk ondertekend. In 1980  
zijn zo projecten gefinancierd in Italië (137,8 miljoen), 
lerland (41,7 miljoen) en voor het eerst ook in Dene-
marken (18,1 miljoen). 

De betrokken kredieten worden verder gespecifi-
ceerd in tabel 3 op biz. 38. Zeven voor In totaal 145,7 

miljoen hadden betrekking op infrastructuur die bij-
draagt tot vermindering van regionale dispariteiten: 
telefoon- en telexdienst in lerland en Apulië, aanleg 
van een industrieterrein op Sicilië, een autoweg in 
Friaul, turfontginning in lerland en een gasleiding die 
aardgas uit Algerije naar Zuid-ltalië vervoert. Zeven 
kredieten van in totaal 108 miljoen waren bestemd 
voor investeringen die beantwoorden aan de prioritai 
re doelstellingen van de Gemeenschap op het gebied 
van de energievoorziening: de ombouw van een be-
staande centrale op kolenstook en de bouw van een 
kolen stokende warmte/krachtcentrale in Denemar-
ken, ontginning van koolwaterstoffen en het centrale 
regelsysteem van het stroomdistributienet in Italië  
(51,9 miljoen), alsmede de reeds genoemde turfont
ginning in lerland en de gasleiding in Zuid-ltalië (56,1  
miljoen). 

Bij 54 kredieten uit eigen middelen van de Bank en  
uit het nieuwe instrument voor een bedrag van in to
taal 1 020 miljoen zijn rentesubsidies van 3 % ver-
strekt op grand van de verordening van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 3 augustus 1979 

Kredietverlening in de Gemeenschap in 1980 
Onderverdeeld naar doelstelling van economisch beleid (^) 

Regionale ontwikkeling 

Overige 

Frankrijk 

lerland 

Verenigd 
Koninkrijk 

Italië 

IllHllllllllli 

Gemeenschappelijk Europees belang 

100 
Overige 

I Energie 

Gemeenschappelijk Europees belang 

Regionale ontwikkeling 
Gemeenschappelijk Europees belang 
Modernisering en omschakeling van bedrijven (') 

0 

Regionale ontwikkeling 

waarvan nieuw 
instrument 

(') Sommige projecten voldoen aan meer dan één doelstelling tegelijkertijd {zie biz. 23 en tabel 2 op bIz. 28). 
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Finanziamenti neiia Comunità 

Monetario Europeo-SME, dai regoiamento dei Consi
glio deile Comunità del 3 agosto 1979 ('). 

Si tratta di 47 finanziamenti su risorse proprie (890,3  
miiioni) e 7 su risorse dell'NSC (129,7 milioni); i relati
vi progetti sono situati in Italia (719 milioni, di cui 88  
su risorse dell'NSC) ed in Irlanda (301 milioni, di cui 
41,7 su risorse dell'NSC). Inoltre un abbuono d'inte
resse è stato finanziato in parte sugli stanziamenti di 
bilancio del 1979 ed in parte su quelli del 1980: è 
quello relativo ad un finanziamento di 34,9 milioni su 
risorse dell'NSC accordato nel 1979 per la centrale 
idroelettrica dell'Alto Gesso (Piemonte). Gli stanzia
menti di bilancio di 200 milioni l'anno destinati a co
prire l'importo globale attualizzato degli abbuoni d'in
teresse deliberati nel 1979 e nel 1980 sono stati cosi 
quasi completamente impegnati (un importo residuo 
di 3 milioni è stato riportato sull'esercizio 1981). 

I mutui che hanno beneficiato di un abbuono d'inte
resse nel quadro dello SME rappresentano il 32,3 %  
del totale delle operazioni su risorse proprie e il 
65.6 % di quelle su risorse dell'NSC, ο ancora il 
55.7 % del totale dei finanziamenti in Italia e Γ80 % di 
quelli accordati in Irlanda; essi sono indicati in modo 
appropriato nei capitoli relativi alla presentazione 
dei finanziamenti su risorse proprie della Banca 
(pagg. 44-50) ο su quelle dell'NSC (pag. 51). 

(') Quesli importi differiscono leggermente da quelli figuranti nella Relazio
ne annuale della Commissione delle Comunità Europee in quanto le 
conversioni in unità di conto sono state effettuate sulla base di tassi rile
vati a d ate diverse. Gli importi figuranti nella Relazione della Commis
sione. per coerenza con gli importi contabili degli stessi abbuoni, sono: 
731,9 milioni per l'Italia e 298,9 milioni per l'Irlanda, ossia complessiva
mente 1 030,8 milioni, ivi compresa una parte del finanziamento per la 
centrale dell'Alto Gesso concesso su risorse dell'NSC nel 1979, per la 
quale l'abbuono è stato finanziato sugli stanziamenti di bilancio del 
1980. Questa parte del finanziamento, per un importo di 18,2 milioni, è 
stata considerata dalla Commissione come un 55° mutuo con abbuono 
d'interesse accordato nel 1980. 

Sguardo generale suH'attlvItà nel 1980 

Nel 1980 I finanziamenti accordati dalia Banca su risorse proprie per investimenti iocaiizzati nei Paesi membri 
si sono elevati a 2 753,2 milioni di unità di conto, con un incremento dei 20,7 % rispetto all'anno precedente 
(2 281,2 milioni). Ad essi si sono aggiunti finanziamenti su risorse dei Nuovo Strumento Comunitario di Presti
ti e Mutui (NSC) per un totale di 197,6 milioni contro 277 milioni nei 1979, primo anno di applicazione di que
sto nuovo «sportello». 

il totale delie operazioni neiia Comunità è cosi passato da 2 558,2 miiioni nei 1979 a 2 950,8 miiioni nei 1980,  
con un incremento del 15,3 °/o che fa seguito a quelli del 30 % nei 1979 e dei 40 % nei 1978. in un periodo di 
gravi difficoltà economiche, i finanziamenti concessi dalia Banca contribuiscono, nei quadro delie direttive 
generali che le sono state date, alio sviluppo delie regioni meno favorite delia Comunità, alia creazione di 
nuove possibilità di lavoro, ad un maggiore volume d'investim enti ed ai miglioramento delia situazione ener
getica. 

Oltre un terzo dei finanziamenti concessi nei 1980 ha beneficiato di un abbuono d'interesse dei 3 % accorda
to sugli stanziamenti previsti nei bilancio delie Comunità per taluni interventi a favore di investimenti, princi 
palmente infrastrutturaii, effettuati nei Paesi membri meno prosperi che partecipano effettivamente e a pieno 
titolo ai Sistema Monetario Europeo (SME). 

i finanziamenti accordati nei 1980 dalla Banca nella 
Comunità su risorse proprie sono presentati in ma
niera dettagliata alle pagg. 44-50; essi sono contabi
lizzati nel suo bilancio. 

Le operazioni su risorse dell'NSC sono presentate a 
pag. 51 ; esse sono contabilizzate fuori bilancio, nella 
Sezione speciale istituita dal Consiglio dei governato
ri per gli interventi che la Banca effettua su mandato 
e per conto di terzi. 

Nelle tabelle 2, 3, 4 e 14 (risp. pagg. 28, 38, 42 e 96) i 
finanziamenti su risorse proprie delia Banca e quelli 
su risorse dell'NSC vengono presentati separata

mente; viene poi Indicato l'importo totale deile opera
zioni su queste due categorie di risorse, il che per
mette di valutarne meglio l'impatto economico. 

La Banca ha continuato a concentrare la sua attività 
nei tre Paesi membri in cui I problemi regionali sono 
più gravi; cioè in Italia, in Irlanda e nel Regno Unito 
dove però è stata registrata una flessione rispetto ai 
1979. il 79 % delle operazioni su risorse proprie della 
Banca, ο il 79,8 % se si includono quelle su risorse 
dell'NSC, ha interessato progetti localizzati nei sud
detti tre Paesi, i finanziamenti accordati in Francia, di 
cui circa i tre quarti per progetti nel settore energeti
co, hanno registrato un incremento modesto; quelli 
in Belgio e in Danimarca, Paesi che incontrano delle 
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difficoltà nell'adeguare ie loro economie ai mutamenti 
strutturali in corso, sono fortemente aumentati. In 
Germania, dove le condizioni offerte daila Banca so
no rimaste poco attrattive rispetto ai tassi dei merca
to interno, il solo intervento è consistito nella con
cessione di garanzie su finanziamenti a favore di una 
centraie nucleare. L'attività deila Banca si è cosi tra
dotta in considerevoli trasferimenti di capitali verso i 
Paesi e le regioni in cui i probiemi strutturali si pre
sentano con maggiore gravità. 

I finanziamenti per progetti d'interesse regionaie si 
sono mantenuti a un livello elevato (1 815,7 milioni su 
risorse proprie; 1 961,4 se s i includono i mutui NSC) 
e rappresentano i due terzi delie operazioni della Co
munità; sono notevolmente aumentati in Italia, so
prattutto nel Mezzogiorno, e, in minore misura, in Ir
landa. Essi fianno interessato principalmente le re
gioni considerate prioritarie dai punto di vista della 
politica regionale comunitaria ο quelle in cui il tasso 
di disoccupazione è più elevato ed il reddito pro capi
te più basso. 

I finanziamenti per progetti d'interesse comune sono 
aumentati ancora più rapidamente (26,3%), in parti
colare quelli volti al raggiungimento degli obiettivi 
energetici della Comunità ( -I- 33 %) cfie fianno rag
giunto i 1 210,7 milioni, ivi compresi i mutui su risorse 
dell'NSC. I progetti nel settore dell'energia concerno
no lo sviluppo delle risorse interne della Comunità 
(59 %) — soprattutto centrali nucleari e sfruttamento 
di piccoii giacimenti d'idrocarburi —, la diversificazio
ne delle importazioni (28 %) e il risparmio energetico 
(13%); è da notare ii netto aumento dell'importo de
stinato a queste due ultime categorie di progetti, che 
è più che raddoppiato. 

L'impatto dei progetti energetici finanziati nel 1980  
sulla riduzione della dipendenza petrolifera della Co
munità può essere valutato a circa 12 milioni di ton
nellate equivalenti di petrolio (tep) l'anno, pari a circa 
il 2,5 % del volume delle importazioni del 1978 che il 
Consiglio delle Comunità Europee ha indicato come 
voiume massimo per le importazioni di petroiio nel 
1990. 

La diversificazione degli interventi è continuata tanto 
nel settore industriale quanto in quelli dell'energia e 
delle infrastrutture, in particoiare tramite i prestiti gio-
bali. I mutui per investimenti nei settori dell'industria 
e, in minore misura, dell'agricoltura e dei servizi han
no nuovamente registrato un forte aumento, raggiun
gendo i 585,4 miiioni; per la maggior parte esso è do
vuto al raddoppio, ο quasi, dei prestiti globali (265,5  
milioni, contro 137,1 milioni nel 1979) che rappresen

tano circa la metà delle operazioni in questi settori. I 
crediti erogati sui prestiti globaii in corso sono stati 
orientati verso iniziative di dimensione media sensi
bilmente inferiore; infatti mentre l'importo complessi
vo è rimasto praticamente stazionario, il numero di 
iniziative finanziate è aumentato dei 24,8 %. 

I finanziamenti per impianti energetici (soprattutto 
centrai! nucieari, idroelettriche ο a carbone e gasdot
ti), le telecomunicazioni, infrastrutture di trasporto, 
progetti idrici (adduzione, depurazione, irrigazione) e 
altri (in particolare sistemazione di zone industriali) 
hanno continuato ad occupare un posto di primo pia
no nell'attività della Banca. Gli interventi a favore di 
piccole infrastrutture hanno registrato un forte au
mento tanto in numero quanto in importo. 

I finanziamenti e le garanzie accordati nel 1980, ivi 
compresi i crediti su prestiti globali, hanno contribui
to a finanziare 704 investimenti, contro 515 nel 1979 e 
235 nel 1978. Il loro costo totale, valutato a circa 8,7  
miliardi, è stato coperto da finanziamenti su risorse 
proprie della Banca nella misura del 31,6% in media 
e, se si tiene conto dei mutui su risose dell'NSC, del 
33,8 %. Queste percentuali sono state in generale più 
alte per gli investimenti di minore dimensione. 

Tenuto conto dei 16 000 posti di lavoro circa che sa
ranno creati in Irlanda dalle imprese che occuperan
no gii stabilimenti precostruiti in vista di fabbisogni 
futuri, si può valutare che gli investimenti finanziati 
nel 1980 dovrebbero assicurare direttamente la crea
zione di circa 34 000 posti di lavoro permanenti e la 
stabilizzazione di circa altri 15 000, principaimente 
neli'industria. 

Gli impianti energetici e le diverse infrastrutture, in 
particolare gli schemi idrici, favoriscono a termine la 
creazione — soprattutto in maniera indiretta — di un 
elevato numero di posti di lavoro permanenti, tenuto 
conto delle attività produttive di cui esse condiziona
no lo sviluppo. Inoltre i lavori e le forniture necessari 
alla re alizzazione di questi impianti, come per le in
stallazioni industriali, hanno importanti effetti tempo
ranei diretti e indiretti sull'occupazione durante i pe
riodi di costruzione, talvolta relativamente lunghi. 
Questi effetti temporanei degli investimenti al c ui fi
nanziamento la Banca ha contribuito nel 1980 posso
no essere valutati a circa 600 000 persone/anno, il 
che corrisponde a circa 120 000 posti di lavoro nei 
primi due anni e ad un numero progressivamente de
crescente in quelli successivi. Si si t iene conto degli 
effetti analoghi risultanti dai progetti finanziati nel 
corso dei tre esercizi precedenti, probabilmente il 
numero di persone alle quali è stato assicurato un ia-
voro nel 1980 è di 420 000. 
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Ripartizione secondo gli obiettivi economici 

Finanziamenti per investimenti 
d'interesse regionale 

Il totale del finanziamenti destinati ad investimenti 
volti a contribuire alio svilupp o regionale si eleva a 
1 961,4 milioni, di cui 1 815,7 su risorse proprie della 
Banca e 145,7 su quelle dell'NSC; essi hanno inte
ressato investimenti situati in Italia per il 47,4 °/o 
dell'importo complessivo, nei Regno Unito per il 
25,5 %, in Irlanda per quasi il 20 %, in Francia per 
un po' più dei 7 °/o e, per importi inferiori, in Dani
marca ed in Belgio. Sono stati finanziati progetti 
nei seguenti settori; industria (550,8 milioni su ri
sorse proprie), irrigazione, adduzione d'acqua e de
purazione delle acque di scarico (416,6 milioni su 
risorse proprie), telecomunicazioni (307,8 milioni su 
risorse proprie e 39,8 su quelle dell'NSC), impianti 
energetici (285,1 milioni su risorse proprie e 56,1 su 
quelle dell'NSC), infrastrutture di trasporto (102,4  
milioni su risorse proprie e 37,3 su risorse del
l'NSC), infrastrutture varie (153 milioni su risorse 
proprie e 12,5 su quelle dell'NSC). 

Quasi i due terzi dei totale di questi finanziamenti 
sono andati a progetti situati nelle regioni mag
giormente prioritarie: Irlanda, Mezzogiorno d'Italia, 
Irlanda dei Nord e Groenlandia; più deii'80 % di 
queste stesse operazioni ha interessato delle re
gioni in cui il tasso di disoccupazione è superiore 
di oltre un quarto alla media comunitaria. 

In Italia I finanziamenti accordati dalla Banca su risor
se proprie per lo sviluppo regionale sono aumentati 
di oltre II 20 %, raggiungendo l'importo di 825,4 milio
ni (683,3 nel 1979); quelli su risorse dell'NSC sono 
più che raddoppiati, con 104 milioni contro 39,6 l'an
no precedente. Il totale delle operazioni è ammontato 
cosi a 929,4 milioni (723 milioni nel 1979), di cui 842,6  
milioni — ossia i nove decimi — nel Mezzogiorno. 

Dei finanziamenti concessi nel Mezzogiorno quasi i 
due terzi (555,6 milioni) sono stati destinati a progetti 
localizzati in Puglia, in Campania, in Sardegna e in Si
cilia e più di un quarto ad investimenti d'interesse 
multiregionale nei settori dell'energia, delle telecomu
nicazioni, dell'approvvigionamento idrico e dell'indu
stria. 

Gii investimenti hanno interessato l'industria (144,3  
milioni su risorse proprie, principalmente per i settori 
vetrario, automobilistico, alimentare, tessile e, tramite i 
prestiti globali, per la piccola e media industria), im
pianti energetici (128,4 milioni su risorse proprie e 
41,7 su quelle dell'NSC) e la sistemazione di zone in
dustriali (43,1 milioni su risorse proprie e 12,5 su 
quelle dell'NSC), nonché progetti, di cui taluni già fi
nanziati precedentemente, concernenti l'irrigazione e 
il drenaggio di quasi 200 000 ha (187 milioni su risor
se proprie) e l'approvvigionamento idrico per circa 
2,2 milioni di abitanti (66,3 milioni su risorse proprie e 
12,5 su quelle dell'NSC); 

Circa un terzo dei finanziamenti nel Mezzogiorno è 
stato accordato in Puglia. Oltre che per una centrale 
elettrica a Brindisi, la Banca è intervenuta soprattutto 
a favore del potenziamento degli impianti telefonici e 
del proseguimento della costruzione di infrastrutture 
idrauliche d'interesse multiregionale, progettate e 
realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno: l'acquedot
to del Pertusillo, da cui dipende l'approvvigionamento 
in acqua potabile di una zona densamente popolata, 
soprattutto nella provincia di Bari, ed opere irrigue 
che miglioreranno le condizioni di produzione di oltre 
16 000 aziende agricole nelle province di Foggia e Ta
ranto. Infine sono stati accordati due mutui per una 
fabbrica di motori per automobili a Bari e per una bir
reria a Massatra. 

In Campania la Banca ha contribuito a finanziare il 
potenziamento degli impianti teletonici, una centrale 
idroelettrica di pompaggio a Presenzano, la sistema
zione di diverse zone industriali e una fabbrica di ve
tro piano a Caserta. 

In Sardegna sono stati finanziati diversi programmi 
d'irrigazione e di drenaggio che interessano circa 
13 500 aziende nelle province di Sassari, Oristano e 
Cagliari, la conversione al carbone della centrale elet
trica del Suicis ed il potenziamento della rete ad alta 
e media tensione. 

In Sicilia la Banca ha accordato mutui per la sistema
zione delle zone industriali di Siracusa e di Pantano 
d'Arci nonché un prestito globale per le piccole e 
medie iniziative industriali. Inoltre essa è nuovamente 
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Tabella 2: Finanziamenti neiia Comunità nei 1980 e dal 1958 ai 1980 
Ripartizione secondo gli obiettivi di politica economica 

Obiettivi di politica 
economica 

Importo 
(milioni di u.c.) 

su risorse proprie 
della Banca 

su risorse 
dell'NSC 
Importo 

(milioni di u.c.) 
Importo 

(milioni di u.c.) 

1980 

Totale 

Sviluppo regionale 
Belgio 
Danimarca 
Germania 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Regno Unito 
Ammodernamento e riconversione 
di imprese 
interesse comune europeo 
Energia 

Sviluppo delle risorse 
interne deila Comunità 
idroelettrica e geotermica 
nucleare 
idrocarburi 
combustibili solidi 
energie alternative 

Economie di energia 

Diversificazione delle 
importazioni {^) 

gas naturate 
elettricità, carbone, ecc. 

Comunicazioni 

Trasporti 

Ferrovie 
Strade ed opere d'arte 
Trasporti marittimi 
Trasporti aerei 

Telecomunicazioni 

Altre infrastrutture 

Protezione dell'ambiente 

Cooperazione industriale 

Nuove tecnologie — Ricerca 

1 815,7 100,0 145,7 1 961,4 100,0 

31,4 

1 213,0 

1 102,7 

103,5 

5,1 

1.7 

6,2 
17,5 

148,4 
318,7 
825,4 

499,5 

682,0 
163,6 
432,6 
46,9 
38,9 

125.3 

295.4 

137,6 
157,8 

86,4 

21,4 
16,1 
48,9 

17,1 

100,0 

100,0 

90,9 

8,5 

0,3 
1,0 

8,2 
17,5 
45,5 

27,5 

56.2 
13.5 
35.6 
3,9 
3.2 

10.3 

24.4 

11,4 
13,0 

7,1 

1,8 
1.3 
4,0 

1.4 

0,4 — 

0,2 — 

41,7 
104,0 

108,0 

108,0 

31,1 

16,7 
14,4 

26,3 

50.6 

41.7 
8,9 

103,5 

6,2 
17.5 

148,4 
360,4 
929,4 

499,5 

31,4 

1 321,0 

1 210,7 

713,1 
163,6 
4326 
636 
53,3 

151,6 

346,0 

179,3 
166,7 

86,4 

21,4 
16.1 
48,9 

17,1 

5,1 

1,7 

100,0 

100,0 

91,7 

0,4 

0,1 

0,3 
0,9 

7,5 
18,4 
47,4 

25,5 

54,0 
12.4 
32,8 

4,8 
4,0 

11.5 

26,2 

13.6 
12,6 

6.5 

1.6 
1.2 
3.7 

1.3 

— da detrarre per tener conto dette 
duplicazioni derivanti da finanzia
menti giustificati simultaneamente da 
più obiettivi -306,9 -56,1 - 363,0 

Totale 2 753,2 197,6 2 950,8 

(1) Importi a prezzi ed a tassi di cambio correnti; i dati riepilogativi concernenti un periodo cosi lungo vanno interpretati con prudenza, tenuto conto dei movimenti di 
prezzo e delle variazioni dei tassi di cambio intervenuti tra il 1958 e il 1980. 

(2) P. es. gasdotti, investimenti che permettono di aumentare le importazioni di energia elettrica, impianti di centrali per l 'utilizzazione di carbone importalo, ecc. 
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1958—1980 (1) 

Uit eigen middelen van de 
Bank 

Dil hei nieuwe 
leningsinstrument Totaal 

Bedrag 
(milj, r.e.) % Bedrag 

(rhilj. r.e.) 
Bedrag 

(milj. r.e.) % 

10 366,9 100,0 297,9 10 664,8 100,0 Regionale ontwlkkellng 
90,0 

152,4 
372,6 

1 436,1 
925,4 

4 776,5 
4,0 

70,5 
2 539,4 

0,9 
1.5 
3.6 

13,8 
8,9 

46,1 

0,7 
24,5 

128,4 
143,6 

25,9 

90,0 
152,4 
372,6 

1 436,1 
1 053,8 
4 920,1 

4,0 
70,5 

2 565,3 

0,8 
1.4 
3.5 

13,5 
9,9 

46,1 

0,7 
24,1 

België 
Denemarken 
Duitsland 
Frankrijk 
lerland 
Italie 
Luxemburg 
Nederland 
Verenigd Koninkrijk 

274,7 100,0 274,7 100,0 
Modernisering en omschakeling 
van bedrijven 

5 670,8 100,0 232,8 5 903,6 100,0 Gemeenschappelljk Europees 
belang 

4 268,5 75,3 232,8 4 501,3 76,2 Energie 

3 206,0 56,6 155,9 3 361,9 56,9 
Ontginning van energiebronnen 
in de Gemeenschap 

376,5 
1 853,4 

713.7 
259.8 

2,6 

6,6 
32,7 
12,6 
4.6 
0,1 

45,4 

16.7 
93.8 

421,9 
1 853,4 

730,4 
353,6 

2,6 

7,1 
31,4 
12,4 
6,0 

waterkracht en geothermie 
kernenergie 
olia- en gas winning  
vaste brandstoffen 
alternatieve energie 

199,4 3,5 26,3 225,7 3,8 Energiebesparing 

863,1 15,2 50,6 913,7 15,5 Diversificatie van de invoer (=) 

610.5 
252.6 

10,8 
4,4 

41,7 
8,9 

652,2 
261,5 

11,1 
4,4 

aardgas 
electriciteit, steenkool etc. 

954,3 16,8 — 954,3 16,2 Verbindingen 

847,1 14,9 — 847,1 14,4 Vervoer 

103,9 
572,0 
64,0 

107,2 

1.8 
10,1 

1,1 
1.9 

— 
103,9 
572,0 

64,0 
107,2 

1,8 
9.7 
1,1 
1.8 

spoorwegen 
wegen en kunstwerken 
scheepvaart 
luchtvaart 

107,2 1,9 — 107,2 1,8 Telecommunicatie 

21,2 0,4 21,2 0,4 Overige infrastructuur 

30,7 0,5 30,7 0,5 Milieubesctterming 

366,1 6,5 366,1 6,2 Industriele samenwerking 

30,0 0,5 30,0 0,5 Nieuwe technieken-Onderzoek 

- 1904,7 -56,1 -/ 960,8 

— af: wegens dubbeltellingen van 
kredieten die aan meer dan één  
doelstelting voldoen 

14 407,7 474,6 14 882,3 Totaal 
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Kredietverlening binnen de Gemeenschap 

gasleiding tussen Algerije en Italië en wel voor de lei-
dingsectie door Sicilië, de oversteek van de Straat 
van Messina en de sectie in Calabrië. Een ander kre-
diet had betrekking op een watervoorzieningsproject 
ten behoeve van Calabrië en Basilicata. 

van wintersportinstallaties en een papierfabriek in 
Trentino-Aito Adige, alsmede voor een machinefa-
briek in Emilia-Romagna. Bovendien zijn twee glo 
bale kredieten toegekend aan respectievelijk de Me 
diocredito Centrale en de Centrobanca (Banca Cen 
trale di Credito Popolare). 

in de Abruzzen zijn bedragen ter beschikking gesteld 
voor installaties ter behandeling van het aardgas uit 
het Cupello-veld, de aanleg van een industrieterrein 
en de modernisering van een vlakglastabriek te San 
Salvo, ee n irrigatieproject in de Vaile Peligna en de 
watervoorziening in de provincies Chieti en Teramo 
als onderdeei van een Investeringsprogramma dat 
ook betrekking heeft op de provincie Ascoli Piceno in 
de Marken. De Bank heeft bovendien de uitbreiding 
gesteund van een fabriek van rubberprodukten in de 
stad Ascoli Piceno zelf. 

Kredieten in Latium waren bestemd voor uitbreiding 
van het stroomkoppelnet, de aanleg van verschlllen-
de industrieterrelnen, de herstructurering van een 
textielfabriek te Prosinone en de uitbreiding van een 
elektrotechnisch bedrijf in dezelfde plaats. 

Ook in 1980 is in Zuid-italië steun geboden aan de  
financiering van uiteeniopende projecten betreffende  
het industriële midden- en kleinbedrijf. Zo zijn vier  
globale kredieten toegekend voor in totaal 100 mil-
joen. Uit lopende globale kredieten zijn in 1980 grote-
re bedragen voor meer projecten toegewezen: in to-
taai is 57,4 miijoen gegaan naar 131 kleinere projec
ten betreffende voorai de industrie, maar eveneens 
de veeteelt. De betrokken projecten waren gelokaii-
seerd in Campanië (31 voor in totaal 15,7 miijoen), 
Apulië (22 voor 8,1 miijoen), Sicilië (16 voor 8,5 mii
joen), Latium (14 voor 10,7 miijoen), de Marken  
(7 voor 2,5 miijoen), Sardinië (7 voor 1,3 miijoen), Ca 
labrië (6 voor 2,8 mii joen), Basilicata (6 voor 1,6 mii
joen) en Molise (4 voor 0,3 miijoen). Het gemiddelde 
bedrag per toewijzing lag bij 440 000, hetgeen lager 
was dan het gemiddelde van deze bedragen voor de  
gehele période 1969-1979, dat 470 000 bedroeg. 

Ook in Midden- en Noord-ltallë heeft de Bank re 
gionale kredieten toegekend en wel voor in totaal 
86,8 m iijoen. Zo is uit de middelen van het nieuwe 
instrument de aanleg van het wegvak Carnia-Pon-
tebba van de Friaul-autoweg gesteund en zijn uit 
eigen middelen kredieten verstrekt voor een fabriek 

Kredietverlening met regionale bestemming 
in de Gemeenschap 1978 - 1980 
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Uit lopende globale kredieten zljn in hat boekjaar 30  
toewijzingen voor in totaal 9,5 miljoen verriebt ten  
behoeve van kleinere projecten in de minder ontwik-
kelde delen van Midden- en Noord-ltalië. De betrok-
ken projecten waren gelokaliseerd in Trentino-Alto  
Adige (11 voor 5,4 miljoen), Toscane (10 voor 1,6  
miljoen), Friaul-Venezia Giulia (8 voor 1,9 miljoen) en  
Umbrië (1 voor 0,5 miljoen). Hat gemiddelde lag hier 
met 320 000 veel lager dan in Zuid-ltalië. 

In het Verenigd Koninkrijk is uit eigen middelen 
voor een bedrag van 499,5 miljoen aan regionale 
kredieten verleend tagen 482,2 miljoen, alsmede 
25,9 miljoen uit het nieuwe instrument in 1979. Twee  
derde van het totale bedrag had betrekking op infra-
structuur, met name watervoorziening en afvalwater-
zuivering (101,9 miljoen), telefoon- en telexdiensten 
en verkeersverbindingen (135,2 miljoen), energie-
voorziening (25,2 miljoen) en diverse gemengde pro
jecten (70,5 miljoen). 

De industriële kredietverlening is toegenomen van 
64 miljoen in 1979 tot 166,7 miljoen in het verslag-
jaar, G efinancierd zijn projecten in de machine- en  
de elektrotechnische industrie (43,6 miljoen), voe-
dingsmiddelenindustrie (32,3 miljoen), de non-ferro-
sector (26,4 miljoen), terwijl tevens een globaal kre-
diet is verstrekt en opnieuw een lastgevings- en  
garantieovereenkomst is afgesloten met de Britse 
Overheid voor de toekenning van kleinere kredieten 
ten behoeve van het industriële midden- en kleinbe-
drijf in verschillende probleemgebieden in het land. 

De betrokken projecten bevonden zieh in de eerste 
plaats in Schotland en Noord-Ierland, maar eveneens 
in Noordwest-Engeland, Noord-Engeland, Wales, 
Yorkshire en Humberside en Zuidwest-Engeland. 
Twee projecten kwamen ten goede aan verschillende 
regie's tegelijkertijd: zeer snelle treinstellen voor de 
verbindingen tussen Noordoost- en Zuidwest-Enge
land en waterprojecten in de bekkens van de Bevern 
en de Trent. 

Vier in Schotland gefinancierde projecten hielden 
verband met de olie- en gaswinning in de Noordzee: 
de elektrische centrale van Peterhead die bij de olie-
winning vrijkomend gas zai kunnen verstoken, de 
stroomvoorziening op de Shetland-eilanden, de uit-
breiding van de oliehaven te Sullom Voe, alsmede 
verschillende infrastructuurprojecten aldaar, zoals 
wegenaanleg en woningbouw. Vijf kredieten zijn ge-
gaan naar lokale overheden voor de uitvoering van 

gemengde projecten die o. a. betrekking hadden op 
de watervoorziening, wegenaanleg (Grampian, Fife),  
de aanleg van een stadsautoweg te Glasgow (Strath-
clyde), de uitbreiding van de luchthaven te Dundee  
(Tayside) en de inrichting van industrieterreinen 
(Dumfries en Galloway). 

Kredieten zijn ook ter beschikking gesteld voor een 
aluminiumfabriek te Lochaber, whiskybottelarijen te  
Dumbarton en Kilmalid, een abattoir te Gorgie, een 
spaanplaatfabriek te Cowie en een chemisch bedrijf 
te Glasgow. 

De twee in Noord-Ierland verstrekte kredieten had
den betrekking op respectievelijk de uitbreiding van 
het telefoon- en telexnet met 100 000 aansluitingen 
en de modernisering van twee bandenfabrieken, te  
Belfast en te Ballymena. 

In Noordwest-Engeland is een project gefinancierd  
betreffende de watervoorziening en de afvalwater- 
zuivering, alsmede een vak van de Calder Valley 
autoweg, de modernisering van verschillende kabel- 
fabrieken en een glasfabriek te Wigan. In Noord-En  
geland is steun geboden aan een waterproject in  
Tyneside, de zware machine-industrie te Darlington, 
bedrijven voo r de vervaardiging van onderd elen van 
kerncentrales in deze plaats en in Middlesborough, 
en de produktie van ma chines voor de voedingsmid-
delen- en farmaceu tische industrieën te Gateshead. 
De financiering van nieuwe, zeer snelle treinstellen 
zaI bovendien de spoorwegverbindingen tussen 
Londen en Teesside kunn en verbeteren, eve nals die 
tussen Londen en Yorkshire en Humberside, waar 
daarnaast nog twee projecten zijn gefinancierd be 
treffende de watervoorziening en afvalw aterzuivering 
in de gebieden van G rimsby en She ffield. In Wales is 
een krediet toegekend voor de watervoorziening en 
afvalwaterzuivering en zijn bo vendien twee industrië 
le projecten gesteund: een fabriek van elektrotech 
nische huishoudapparaten te Rhyl en een steenwol-
fabriek te Bridgend. Tenslotte is nog een bedrag ter  
beschikking gesteld voo r de watervoorziening en af
valwaterzuivering in Devon en Cornwall (Zuidwest-
Engeland). 

De in 1978 en 1980 met de Britse overheid afgeslo
ten lastgevings- en garantie-overeenkomsten — die 
vergelijkbaar zijn met globale kredieten — hebben 
geleid tot toewijzing, telkens met toestemming van 
de Bank, van in totaal 15,6 miljoen voor 33 industrië 
le projecten in Noord-Engeland (9 voor 4,2 miljoen), 
Wales (10 voor 3 miljoen), Yorkshire en Humberside 
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In 1980 in de Gemeenschap gefinancierde projecten 
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(6 voor 4,1 miljoen), Schotland (3 voor 2,9 miljoen), 
Zuidwest-Engeland (3 voor 0,7 miljoen), Noord-Ier-
land (1 voor 0,4 miljoen) en Noordwest-Engeland 
(1 voor 0,3 miljoen). 

De regionale kredietverlening in lerland beliep In 
1980 in totaal 360,4 miljoen, waarvan 318,7 miljoen 
uit eigen middeien van de Bank (legen 252,9 miljoen 
in 1979) en 41,7 miljoen uit het nieuwe instrument  
(tegen 86,7 miljoen in 1979). Bijna de helft hiervan is  
gegaan naar de Industrie, de bosbouw en de agro 
industrie (172,8 miljoen uit eigen middeien tegen 
49,1 miljoen in 1979). De rest betrof waterprojecten 
(61,4 miljoen uit eigen middeien), de energievoorzie-
ning (43,1 miljoen uit eigen middeien en 14,4 miljoen 
uit het nieuwe Instrument), de uitbreiding en moder-
nisering van de telefoon- en teiexdienst en de verbe-
tering van de vissershavens van Kiliybegs, Green-
castie en Howth (41,4 miljoen uit eigen middeien en  
27,3 miljoen uit het nieuwe Instrument). 

een nieuwe globaal krediet gegaan naar de Agricultu 
ral Credit Corporation ter financiering van agrarische 
moderniseringsprojecten en van kleine agro-industrië- 
le bedrijven. Uit reeds lopende globale kredieten zijn 
in het verslagjaar 307 kleinere bedrijven gesteund 
voor een bedrag van in totaal 38,3 miljoen (in 1979:  
183 voor in totaai 20,7 miljoen). Het gemiddeld be
drag per toewijzing bleef bij circa 125 000. 

De regionale kredietverlening in Frankrijk bedroeg 
148,4 miljoen. Bijna de helft hiervan is gegaan naar de 
Loire-regio, waar de modernisering van een olieraffi-
naderij bij St.-Nazaire is gefinancierd, aismede de 
aanleg van een deel van de weg Choiet-Nantes. 
Voorts zijn bedragen ter beschikking gesteid voor de 
aanleg van een vak van d e autoweg Lilie—Valencien 
nes (Nord—Pas-de-Caiais), de bruinkoolontginning 
en de bouw van een elektrische centrale bij Aix-en-
Provence en van een steenwolfabriek bij St. Eloy-Ies-
Mines in Auvergne. 

In de energiesector zijn kredieten verieend voor de 
bouw van een koien stokende centrale te Money- 
point, de uitbreiding van twee turf stokende centra
les te Shannonbridge en Lanesborough en voor de 
verdere uitbreiding van de turfwinning ten behoeve 
van de stroomvoorziening en van de fabricage van 
briketten. De Bank biedt reeds sinds 1976 steun aan 
de winning van turf in dit land, die in 1980 reeds 
23 % van de brandstof van de lerse eiektriciteitscen-
trales heeft geieverd. 

Vijf g rote projecten betreffende de watervoorziening 
en afvaiwaterzuivering beogen een bijdrage te leve-
ren aan de stimulering van de economische en indus-
triëie ontwikkeiing in het land. Kredieten zijn voorts 
verieend voor de drainage van 58 000 ha landbouw-
grond en voor de herbebossing van 44 000 ha, met  
inbegrip van de aanleg van bosbouwwegen en de 
aanschaf van het nodige materieel. 

Aan regionale overheidsinstellingen zijn vier kredie
ten verstrekt voor de bouw van bedrijfshailen die zul-
ien worden verkocht of verhuurd aan nie uwe indus-
trieën; het project voorziet in de voortzetting van een 
eerder bouwprogramma met nog eens 500 eenhe-
den. Tenslotte zijn drie nieuwe globale kredieten toe-
gekend aan de Industriai Credit Company, is een iast-
gevingsovereenkomst aangegaan met de Industriai  
Development Authority — beide insteilingen zulien 
hieruit kleine industriëie bedrijven financieren — en is 

Tenslotte zijn nog drie globale kredieten toegekend  
aan de Caisse d'Aide à l'Equipement des Collectivi
tés Locales ter financiering van kleinere overheidsin-
vesteringen van regionaal belang en wel tot een be
drag van in totaal 39,4 miljoen. In 1980 zijn hieruit en 
uit het analoge, in 1979 toegekende krediet 47 bedra
gen toegewezen van in totaal 38,3 miljoen voor piatte-
iahdseiektrificatie, havenaanieg en wegenbouw in 
Zuidwest-Frankrijk (26 voor 6,6 miljoen), West-Frank-
rijk (9 voor 20,1 miljoen), Auvergne (5 voor 3,2 mil
joen), Noord-Frankrijk (3 voor 2,5 miljoen), Neder-
Normandië (2 voor 5,1 miljoen), CentraaI-Frankrijk 
(1 voor 0,5 miljoen) en Corsica (1 voor 0,3 miljoen). 

De regionale kredietverlening in Denemarken betrof 
in de eerste plaats een krediet van 4,7 miljoen voor 
de uitbreiding van de luchthaven te Narssarssuaq in 
Zuid-Groeniand, aismede de verbetering van de 
stroomvoorziening op het eiland Bornholm en twee  
fabrieken voor de verwerking van bijprodukten van 
de kaasfabricage tot voedingsmiddelen en chemi 
sche Produkten bij Ringkobing. Voorts zijn twee  
nieuwe globale kredieten verstrekt aan de Deense 
Staat. Uit lopende globale kredieten zijn 10 bedragen 
van in totaal 3,4 miljoen toegewezen voor kleinere  
projecten in het gebied ten westen van de Grote 
Belt. 
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In 1980 is 243,6 miljoen ter beschikking 
gesteld voor vervoersinfrastructuur in de  
Gemeenschap, waarvan 139,7 miljoen voor 
regionale ontwikkelingsprojecten en 103,9 
miljoen voor de verbindingen tussen de  
Lid-Staten onderiing. 

Kredietveriening binnen de Gemeenschap 

In Belglë Is tensione een globaal krediet van 6,2 mil
joen toegezegd aan de Nationale Maatschappi] voor 
Krediet aan de Nijvertieid, waaruit drie bedragen in 
Vlaanderen zijn toegewezen voor in totaai 4,7 miljoen 
en eveneens drie in Wallonië voor in totaai 1,5 
miljoen. 

Investeringen van gemeenschappelijk 
Europees belang 

De kredietveriening voor projecten van gemeen-
schappeiijk Europees belang bedroeg in het ver-
siagjaar 1 213 miijoen uit eigen middeien en 108 
miljoen uit het nieuwe instrument. Van het totale  
bedrag van 1 321 miljoen was ruim 90 "/o bestemd 
voor energieprojecten die beantwoorden aan de  
doeistellingen van de Gemeenschap: ontginning 
van interne energiebronnen (682 miijoen uit eigen  
middeien en 31,1 miijoen uit het nieuwe instru
ment), diversificatie van de invoer (295,4 miijoen uit 
de eigen middeien en 50,6 miljoen uit het nieuwe in
strument) en energiebesparing (125,3 miljoen uit 
eigen middeien en 26,3 miljoen uit het nieuwe in
strument). De projecten waaraan de Bank in de  
laatste vier jaar steun heeft geboden, zuiien de  
aardolie-invoer van de Gemeenschap met near ra-
ming circa 50 miljoen ton kunnen verminderen; dit  
is 11 °/o van de omvang van de invoer In 1978 — 472 
miljoen ton — die de Baad van de Europese Ge-
meenschappen heeft aanvaard als maximum voor 
1990. 

België te Deel bij Antwerpen en te Tihange bij Luik, 
voor de centrale van Torness Point in Zuid-Schotland 
in het Verenigd Koninkrijk en — door middel van ga
ranties — voor de centrale van Gundremmingen in 
Beieren in Duitsiand. Deze centrales met een totaai 
vermögen van 9 370 MW zullen per jaar een bespa-
ring opieveren van 12,4 miljoen ton aardolie-equiva-
lent, waarvan 5,2 miljoen ton alleen al als gevolg van 
de installaties waarvoor in 1980 voor de eerste maal 
kredieten zijn verstrekt. Voorts zijn drie kredieten van 
in totaal 127,8 miljoen ton ter beschikking gesteld 
van toeleveranciers van kerncentrales. Zij zijn gegaan 
naar de fabriek voor uraniumverrijking van Urenco te 
Capenhurst in Noordwest-Engeland, waarin wordt 
samengewerkt door het Verenigd Koninkrijk, Duits
iand en Nederiand. De fabriek zal aanvankelijk een 
capaciteit krijgen van 400 ton scheidingsarbeid per  
jaar, hetgeen overeenkomt met het verbruik van vier  
centrales van 1 000 MW. 

Daarnaast heeft de Bank als agent van Euratom te 
zamen met de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen financieringsovereenkomsten ondertekend 
betreffende de kerncentrales van Creys-Malvllle (49,2  
miljoen) en van Dam pierre-en-Burly (51,4 miljoen) In 
Frankrijk, even als die va n Tihange in België (83,8 mii
joen), d. w.z. voo r een bedrag van in totaa i 184,4 mil
joen. De Bank voert de administratie van deze kredie
ten en boekt ze buiten haar balans in de Speciale  
Sedie (zie biz. 74); in de statistieken van de Bank  
wordt met deze transacties geen rekening gehouden,  
daar het financieringsbesluit tot de competence van  
de Commissie behoort. 

Bijgedragen is ook aan de financiering van de pomp-
centrales van Alto Gesso en Edolo in de Itaiiaanse Al 
pen, die water oppompen met behulp van nacht-
stroom om dit vervoigens te gebruiken voor stroom-
opwekking tijdens de piekuren. Het totale vermögen  
van deze centrales zal ongeveer 2 200 MW bedragen. 

In overeenstemming met de communautaire richtlij-
nen heeft de Bank bijgedragen aan de financiering 
van projecten die beogen de eigen energiebronnen 
van de Gemeenschap te ontwikkelen. Ten behoeve 
van de kernsector zijn kredieten uit eigen middeien 
toegezegd voor in totaai 432,6 miljoen, waarvan 304,8 
miljoen voor twee centrales in Frankrijk — de eerste 
te Dampierre-en-Burly aan de Loire en de tweede te  
Greys-Malville me t een snelle kweekreactor die een 
gunstiger specifiek uraniumverbruik mogelijk maakt 
dan dat van iichtwaterreactoren, voor de centrales in 

Onder dit hoofd vallen tevens enkele projecten die  
reeds zijn vermeld uit hoofde van hun regionale be
lang: de uitbreiding van de turfwinning in lerland en  
de vergroting van de turf stokende centrales van 
Shannonbridge en Lanesborough, aismede de uit
breiding van de bruinkoolproduktie en de bouw van 
een nieuwe bruinkool stokende centrale te Gardanne 
in Frankrijk. 

Voor de ontginning van kleine gas- en olievelden in 
de Adriatische en Tirreense zeeën en bij Milaan, als-
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mede voor installaties ter behandeling van het aard-
gas uit het Cupello-veld in de Abruzzen — reeds ver
meld wegens zijn regionale belang — heeft de Bank 
kredieten uit eigen middelen toegekend voor In totaal 
29 miljoen en uit het nieuwe instrument voor in totaal 
16,7 miljoen. Tenslotte waren nog kredieten bestemd 
voor de uitbreiding van de aardoliehaven te Sullom 
Voe en voor verschiilende infrastructuurwerken op 
de Shetland-eilanden vanwege hun belang voor zo-
wel de winning van gas en olie in de Noordzee als 
voor de ontwikkeling van deze eilanden. 

Onder het hoofd diversificatle van de energie-Invoer 
Valien verdere secties van het Europese gasieiding-
net (137,6 miljoen uit eigen middelen en 41,7 miljoen 
uit het nieuwe instrument); dit betrof de leiding tus-
sen de nieuwe aardgasaanvoerhaven te Zeebrugge 
en Antwerpen in België, die tussen de hoofdieiding 
voor Russisch aardgas en het opsiagreservoir te Mi-
nerbio in Italië, en delen van de leiding die Algerijns 
aardgas via Zuid-ltalië naar de Gemeenschap zai 
brengen en die reeds is genoemd in verband met het 
regionale belang van dit project. Bovendlen is voor 
het Tunesische deel van deze laatste gasleiding een 
krediet verstrekt op grond van een speciale machti-
ging hiertoe van de Baad van Gouverneurs van de 
Bank krachtens artikei 18 van de Statuten. In totaal 
zijn zo in het verslagjaar leidingen geflnancierd met  
een lengte van bijna 650 km. 

Kredietverlening voor energiepro jecten van 
gemeenschappelijk belang (1973 - 1980) 
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Deelgenomen is verder aan de financiering van de 
omschakeling op kolenstook van de centrales van 
Brindisi en Suicis in Italië, alsmede van de nieuwe 
centrale van Moneypoint in lerland (alle drie reeds 
genoemd vanwege hun regionale belang). Uit eigen 
middelen en uit het nieuwe instrument zijn bovendien 
kredieten ter beschikking gesteld voor de koien sto-
kende centrale te Asnaes en voor overslagfaciliteiten 
In de kolenhaven van Savona aan de Ligurische kust 
in Italië. 

Verder dragen nog twee projecten bij tot diversifica
tle van de energievoorziening van de Gemeenschap, 
te weten de modernisering van de aardolieraffinaderij 
van Dönges in Frankrijk die meer lichte produkten zaI 
gaan produceren en een waterkrachtproject in het 
Ziilertal in Oostenrijks Tirol, waarvan de stroompro-
duktie voor de helft bestemd is voor Duitsland. 

De kredietverlening voor energie besparende pro
jecten is ruim verdubbeld van in totaai 68,5 miljoen in 
1979 tot 125,3 miljoen uit eigen middelen en 26,3 mil
joen uit het nieuwe instrument in 1980. Het betreft 
stadsverwarmingsprojecten en industriële installaties 
voor rationeler energieverbruik, die in totaal 320 000  
ton aardolie-equivalent per jaar zullen besparen. Voor 
laatstgenoemde categorie projecten heeft de Bank 
uit eigen middelen 75,3 miljoen ter beschikking ge
steld. Zij heeft in lerland en Italië de eerste globale 
kredieten voor dit doel ter beschikking gesteld ter fi 
nanciering van kleinere projecten. Bovendien zijn di-
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recte kredieten voor enkele specifieke grote projec-
ten verleend: de omschakeling van verschil lende ce-
mentfabrieken op steenkool en een reeks voorzienin-
gen in FIAT-fabrieken in Noord-italië, de bouw in de 
Abruzzen van een fabriek van dun viakglas — voorai 
voor de automobieiindustrie — met een uiterst ratio-
neel energieverbruik, de herstructurering van een 
aiuminiumfabriek in Schotland met het oog op de 
beperking van het stroomverbruik en de bouw van 
een fabriek van steenwol voor isolatiedoeieinden in 
Wales. De drie laatstgenoemde projecten zijn reeds 
genoemd uit hoofde van hun regionaal belang. 

De andere kredieten voor energiebesparingsprojec-
ten — voor een bedrag van in totaai 76,3 miijoen —  
waren: kredieten uit eigen middelen en uit het nieuwe 
Instrument voor een warmte/krachtcentrale ten be-
hoeve van de stadsverwarming te Randers, voor 
deze stadsverwarming zeit, aismede voor die in Ka
iundborg, Herning en Ikast, en een eerste globaal 
krediet voor de financiering van kleinere stadsverwar-
mingsprojecten, alle in Denemarken. Hieronder vielen 
verder nog een krediet uit eigen middelen voor de 
stadsverwarming te Brescia in Itaië en een uit het 
nieuwe Instrument voor een centraal regelsysteem 
van de Itaiiaanse stroomproduktie en distributie. 

Voor de verbeterIng van de verbindingen tussen de 
Lid-Staten onderling zijn kredieten uit de eigen mid
delen toegezegd voor 103,5 miljoen. Hiervan was 
86,4 miljoen bestemd voor vervoersinfrastructuur; 
de Itaiiaanse toegangswegen tot de Fréjus-tunnel  
tussen Savooie en Piëmont, aismede de aanschaf 
van acht A 300 84 Airbus-toestellen door Alitalia voor 
de verbindingen met de andere Lid-Staten, de aan
schaf van een roll-on/roli-off-veerschip voor de ver
bindingen tussen lerland en Groot-Brittannië en de 
aanieg van een terminal voor deze schepen te Rams
gate voor het verkeer over het Kanaai. Een bedrag 
van 17,1 miijoen is ter beschikking gesteld voor het 
ieggen van twee onderzeekabels voor de telefoon-
en telexverbindingen tussen het Verenigd Koninkrijk 
en het continent. 

Uit eigen middelen zijn tenslotte nog twee kredieten 
verstrekt waarvan een met het oog op de milieube-
scherming in de aggiomeratie Florence, waar textie l-
bedrijven vanuit het centrum van Prato worden ver-
plaatst naar een industrieterrein, en een ander voor 
een project dat voortvioeide uit een samenwerking 
tussen ondernemingen in verschillende Lid-Staten 
en dat de bouw van een Ariane-Ianceerraket voor sa-
tellieten beoogt. 

Investehngen voor de modernisering en  
omschakeling van ondernemingen 

Uit eigen middelen heeft de Bank 31,4 miljoen toege-
kend voor projecten die de modernisering en om
schakeling van ondernemingen, aismede het schep-
pen van vervangende bedrijvigheid beoogden en die 
zodoende bijdragen tot de verbreding van het indus-
triële spectrum in deien van Centraal- en Noord-ltalië  
en Schotiand, die sterk afhankeiijk zijn van enkele 
achteruitgaande bedrijfstakken. De betrokken pro
jecten waren de bouw van een nieuw abattoir voor 
Edinburg en omgeving, de herstructurering en  
modernisering van drie tractorenfabrieken te Modena  
en Cento in Emilia-Romagna, en te Jesi in de Marken, 
aismede de herstructurering van een textielbedrijf te  
Prosinone in Latium. Deze drie projecten waren 
eveneens van regionaai belang. Daarnaast kan nog  
worden gewezen op de verhuizing van de textielbe- 
drijven vanuit het centrum van Prato naar het indus 
trieterrein van Macrolotto in Toscane, die hierboven  
reeds is genoemd vanwege het milieu-aspect. 

Van de reeds beschreven regionale kredietverlening 
was bovendien een bedrag van 97,9 miljoen bestemd 
voor industriële projecten in omschakelingsgebie-
den, waarvan een vijfde in de vorm van toewijzingen 
uit globale kredieten, terwiji 265,2 miljoen betrekking 
had op infrastructuurvoorzieningen die de vestiging 
van nieuwe bedrijvigheid in dergeiijke gebieden kon-
den bevorderen. De totale omvang van de kredietver
lening voor projecten die direct of indirect bijdragen 
tot modernisering of omschakeling van ondernemin
gen of tot het scheppen van vervangende bedrijvig
heid heeft aldus 394,5 miljoen belopen. 

37 



label 3: Kredietverlening in de Gemeenschap In 1980 
Onderverdeeid naar sector 
3.1. Uit eigen middelen van de Bank 

Aantal Bedrag (milj, r.e.) 

% Totaal 
waarvan toewijzingen uit 

globale kredieten Totaal 
waarvan toewijzingen uit 

globale kredieten % 
Energie, verbindingen en overlge infra-
structuur 151 47 2 167,8 38,3 78,7 

Energie 58 16 1 078,0 20,8 39,1 
Produktie 34 893,1 32,4 
Kernenergie (') 9 432.6 15,7 
Thermische centrales 8 116,5 4,2 
Waterkrachtcentrates 5 213,8 7,8 
Warmtecentrales 4 29,5 1,1 
Gas- en oiiewinning (") 6 88,5 3,2 
Winning van vaste brandstoffen 2 12,2 0,4 
Transport 24 16 184,9 20,8 6,7 
Elektriciteitsleidingen 19 16 47,3 20,8 1.7 
one- en gasteidingen 5 137,6 5,0 

Verbindingen 54 31 532,9 17,5 19,4 
Vervoer 44 31 206,3 17,5 7,5 
Spoorwegen 2 47,2 1.7 
Wegen en kunstwerken 26 21 58,6 4,8 2,1 
Scheepvaart 14 10 46,9 12.7 1.7 
Luchtvaart 2 53,6 1.9 
Telecommunicatie 10 326,6 11,9 

Waterprojecten 25 416,6 15,1 
Verbetering van de landbouw 8 195,2 7,1 
Watervoorziening en waterzuivering 17 221,4 8,0 

Diverse infrastructuur 10 118,7 4,3 
Globale kredieten (niet toegewezen 
bed rag) (^) 4 21,6 0,8 
Industrie, landbouw en diensten 576 518 585,4 131,6 21,3 

Industrie 514 476 433,8 124,4 15,8 
Mijnbouw 4 4 0,7 0,7 
Raffinage en eerste bewerking van 
metalen 8 7 30,4 4,0 1,1 
Bouwmaterialen 37 34 16,6 9,9 0,6 
Houtindustrie 56 55 14,7 10,6 0,5 
Glas- en aardewerkindustrie 7 4 22,1 0,9 0,8 
Cfiemiscfte Industrie 31 28 18,4 13,1 0,7 
Metaal- en mactiine-industrie 137 131 67,6 28,9 2,4 
Automoblelindustrie en produktie van 
transportmaterieel 23 21 23,7 4,9 0,9 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie 30 26 31,4 6,0 1,2 
Voedingsmlddelenindustrie 68 61 59,2 17,9 2,2 
Textiel- en leerindustrie 23 22 15,0 8,6 0,6 
Papierpulp- en Papierindustrie 39 38 16,9 9,4 0,6 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie 32 30 22,6 6,8 0,8 
Overlge 14 14 2,6 2,6 0,1 
Bouwnijverheid 1 1 0,1 0,1 
Industriehallen en industrieterreinen 4 91,8 3,3 

Landbouw, bosbouw, visserij 40 39 16,7 6,2 0,6 
Diensten 3 3 1,0 1,0 

Toerisme 2 2 0,9 0,9 
Overlge 1 1 0,1 0,1 

Globale kredieten (niet toegewezen 
bedrag) 19 133,9 4,9 
Totaal 727 565 2 753,2 169,9 100,0 
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3.2. Uit het nieuwe leningsinst rument 
Aantal Bedrag (mi Ii. r.e.) 

waarvan toewiizingen uit waarvan toewijzingen uit 
Totaal globale kredieten Totaal globale kredieten % 

Energie, verblndingen en overige 
Infrastructuur 11 197,6 100,0 100,0 

Energie 7 108,0 54,7 54,7 
Produktie 5 49,2 24,9 24,9 
Thermische centrales 1 8.9 4,5 4,5 
Warmtecentraies 1 9,2 4,7 4,7 
Gas- en oiiewinning 1 16,7 8,4 8,4 
Vaste brandstollen 2 14,4 7,3 7,3 
Transport 2 58,8 29,8 29,8 
Eiektriciteitsteidingen 1 17,1 8,7 8,7 
Otte- en gasteidingen 1 41,7 21,1 21.1 

Verblndingen 3 77,1 39,0 39,0 
Vervoer 1 37,3 18,9 18,9 
Wegen en kunstwerken 1 37,3 18,9 18,9 
Telecommunicatie 2 39,8 20,1 20,1 

Diverse infrastructuur 1 12,5 6,3 6,3 

Totaal 11 197,6 100,0 100,0 

3.3. Uit eigen middelen van de Bank en uit het nieuwe leningsinstrument 

Energie, verblndingen en overige 
infrastructuur 162 47 2 365,4 38,3 80,2 

Energie 65 16 1 186,0 20,8 40,2 
Produktie 39 942,3 31,9 
Kernenergie (') 9 432,6 14,7 
Thermische centraies 9 125,4 4,2 
Waterkrachtcentrales 5 213,8 7,2 
Warmtecentraies 5 38,7 1,3 
Gas- en oiiewinning (··) 7 105,2 3,6 
Vaste brandstoffen 4 26,6 0,9 
Transport 26 16 243,7 20,8 8,3 
Eiektriciteitsteidingen 20 16 64,4 20,8 2,2 
Oiie- en gasteidingen 6 179,3 6,1 

Verbindingen 57 31 610,0 17,5 20,7 
Vervoer 45 31 243,6 17,5 8,3 
Spoorwegen 2 47,2 1,6 
Wegen en kunstwerken 27 21 95,9 4,8 3,3 
Scheepvaart 14 10 46,9 12,7 1,6 
Luchtvaart 2 53,6 1,8 
Telecommunicatie 12 366,4 12,4 

Waterprojecten 25 416,6 14,1 
Verbetering van de landb ouw 8 195,2 6,6 
Watervoorziening en \«aterzuivering 17 221,4 7,5 

Diverse infrastructuur 11 131,2 4,5 
Globale kredieten (niet toegewezen 
bedrag) 4 21,6 0,7 

Industrie, landbouw en overige 
diensten 
(zie onder 3.1.) 576 518 585,4 131,6 19,8 

Totaai 738 565 2 950,8 169,9 100,0 

(') Zonder 184.4 miljoen aan door de Bank behandelde en geadministreerde kredteten van Euratom. 
(2) Verschil tussen het bedrag der in 1980 voor infrastructuurprojecten toegekende globale kredieten (59,9 miljoen) en de gedurende dat jaar toegewezen bedragen uit alle 

voor dit doe! uitstaande kredieten (38,3 miljoen). 
(3) Verschil tussen het bedrag der in 1980 voor industriële projecten toegekende globale kredieten (265,5 miljoen) en de gedurende dat jaar to egewezen bedragen uit alle 

voor dit doel uitstaande kredieten (131.6 miljoen). 
(4) Met inbegrip van aardolieraftinage (59,5 miljoen). 
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Verdeling naar sector 

De industriële kredietverlening uit eigen middelen is ten opzichte van het voorafgaande jaar opnieuw gesta
gen, evenais die voor de agrarische en dienstensectoren (zij het in mindere mate). In totaal bereikte deze 
kredietverlening 585,4 miljoen waarvan bijna de helft In de vorm van globale kredieten (265,5 miljoen). De kre
dietverlening ten behoeve van de energiesector maakte met 1 186 miljoen rulm 40 % uit van de totale kre 
dietverlening in de Gemeenschap. Van dit bedrag was 1 078 miijoen afkomstig van eigen middelen en 108 
miljoen van het nieuwe instrument. Voor verkeer svoorzieningen en telecommunicatie is in totaai 610 miljoen 
verstrekt, waarvan 532,9 miljoen uit eigen middeien en 77,1 miijoen uit het nieuwe instrument. Het bedrag 
voor projecten betreffende watervoorziening, afvaiwaterzulvering, irrlgatie en drainage beiiep 416,6 miijoen, 
geheel afkomstig van eigen middeien. Tenslotte is nog 118,7 miijoen uit eigen middeien en 12,5 miljoen ult 
het nieuwe Instrument ter beschikking gesteld voor overige infrastructuur (in totaal 131,2 miljoen). 

Rulm een derde van de kredietverlening voor de  
energievoorziening betrof de kernsector (432,6 
miljoen uit eigen middeien tegen 301,8 miljoen in 
1979). Ook het bedrag voor de ontginning en het 
transport van koolwaterstoffen is gestagen en be
reikte 226,1 mil joen uit eigen middeien en 58,4 mi l
joen uit het nieuwe instrument. Op hoog peil bleef de  
kredietverlening voor waterkrachtcentrales en ther 
mische centrales (330,3 miljoen uit eigen middeien 
en 8,9 miljoen uit het nieuwe instrument). Voor de  
turfwinning en de stadsverwarming zijn respectieve-
lijk 26,6 miljoen en 38,7 miljoen uit eigen middeien en 
uit het nieuwe instrument ter beschikking gesteld, 
hetgeen eveneens duidde op een aanzienlijke stijging 
ten opzichte van het voorafgaande jaar. De meeste 
van deze projecten beantwoordden aan de commu 
nautaire doelstellingen op energiegebied. Sommige 
waren echter ook van regionaal belang. De verschil-
len tussen de tabellen 2 op biz. 28 en 3 op biz. 38 
vioeien, wat de rubriek energie betraft, voort uit de  
omstandigheid dat sommige industrie- en vervoers-
projecten bijdragen tot de energiedoelstellingen van 
de Gemeenschap en dat andere projecten wel de  
energiesector op regionaal niveau betreffen, maar 
geen invloed hebben op de energievoorziening van 
de Gemeenschap in haar geheel. 

De verdere infrastructuur legde beslag op 40 % van 
de kredietverlening. Zo zijn 326,6 miljoen uit eigen  
middeien en 39,8 miljoen uit het nieuwe instrument 
gegaan naar telecommunicatieprojecten (in Zuid-ita-
lië, het Verenigd Koninkrijk en lerland), alsmede 
206,3 miljoen uit eigen middeien en 37,3 miljoen uit 
het nieuwe instrument naar projecten betreffende  
wegenaanleg, spoorwegen, luchtvaart en havenver-
betering, voornamelijk in minder ontwikkelde gebie-
den. Voor watervoorziening- en afvalwaterzuiverings-
projecten die van belang waren voor de economi-
sche bedrijvigheid in ontwikkelings- en omschake-
lingsgebieden zijn kredieten uit eigen middeien tot 
een bedrag van 221,4 miljoen ter beschikking ge
steld. Een bedrag van 195,2 miljoen was bestemd 

voor de irrigatie en drainage van circa 250 000 ha 
landbouwgebieden in Zuid-ltalië en lerland. Boven-
dien zijn bedragen van respectievelijk 118,7 miljoen 
uit eigen middeien en 12,5 miljoen uit het nieuwe in
strument ter beschikking gesteld voor infrastructuur-
projecten die bijdragen tot de omschakeling en ont-
wikkeling van Schotland en voor de aanleg van indus-
trieterreinen in Zuid- en Midden-ltalië. 

In Frankrijk is uit reeds eerder toegekende globale  
kredieten een bedrag van in totaal 38,3 m iljoen toe-
gewezen ten behoeve van 47 kleine infrastructuur-
projecten, zoals de aanleg van elektriciteit, wegen en 
havens. Een aan een Deense instelling verstrekt glo-
baal krediet beoogt bij te dragen tot de financiering 
van kleinere investeringen op het gebied van de  
stadsvenwarming. 

De kredietverlening uit eigen middeien voor projec 
ten in de industrie, de landbouw en de dienstensec-
tor beliep 585,4 miljoen tegenover 377,6 miljoen in 
1979 en 262,6 miljoen in 1978. De stijging houdt voor-
al verband met de kredietverlening in lerland en het 
Verenigd Koninkrijk, terwiji die in Italië op het in 1979  
bereikte niveau is gebleven. De grootste bedragen 
waren bestemd voor de bouw van geprefabriceerde 
bedrijfshallen in lerland, de metaaiconstructiesector, 
de machinenijverheid, de voedingsmiddelenindustrie, 
de elektrotechnische industrie, de produktie van 
transportmaterieel, de metaaiverwerkende nijverheid, 
de rubber verwerkende industrie, de glasindustrie, de 
chemische nijverheid en de papierproduktie. 

Van het totale bedrag had circa 24 % betrekking op  
de consumptiegoederenindustrie, 33 % op de pro
duktie van haiffabrikaten en 43 % op die van investe-
ringsgoederen. Van een aanzienlijke verdere stijging 
was ook sprake bij de globale kredieten, met name  
ten behoeve van de industrie en de landbouw. Er zijn 
er 19 verstrekt voor in totaal 265,5 miljoen (10 voor in 
totaal 137,1 miljoen in 1979) en wel aan instellingen in 
Italië, lerland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken 
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en België. Hieruit zuilen bedragen worden toegewe-
zen, iiggende tussen 25 000 en 6 miijoen ten behoeve 
van kieine projecten in probieemgebieden (16 gioba-
ie kredieten voor 244,3 miijoen) of voor energiebe-
sparingen (3 globale kredieten voor 21,2 miijoen). 

De toewijzingen uit reeds iopende globale kredieten 
zijn In 1980 verder in aantai toegenomen. Er is voor 
een bedrag van 131,6 miijoen toegewezen voor 518  
projecten, tegenover 131,4 miijoen voor 415 projec
ten in 1979. Met gemiddeid toegewezen bedrag daai-
de van 460 000 in 1978 tot 320 000 in 1979 en tensiot-
te tot 250 000 gedurende het versiagjaar. Toewijzin
gen zijn voornameiijk verriebt in ieriand (307 voor 
38,3 miijoen) en itaiië (162 voor 68,1 miijoen). De rest  
had betrekking op het Verenigd Koninkrijk (33 voor 
15,6 miijoen), Denemarken (10 voor 3,4 miijoen en  
België (6 voor 6,2 miijoen). Ruim 28 miijoen is gegaan 
naar 131 projecten betreffende de machine-industrie  
en bijna 18 miijoen naar 61 projecten in de agrarische 
en voedingsmiddeiensector. Het grootste deei van 
de rest was bestemd voor investeringen in de hout-
verwerking, de produktie van bouwmateriaai, de Pa
pierindustrie, de rubber- en kunststof verwerkende 
nijverheid, de textiei- en ieerindustrie en de chemi
sche nijverheid. 

Zo bestond 29,1 % van de totale kredietveriening van 
de Bank ten behoeve van de industrie, de iandbouw 
en de dienstensector uit toewijzingen uit globale kre
dieten. Deze methode biijkt een bijzonder efficiënt  
middei ter bevordering van de regionale ontwikkeiing, 
daar zo steun kan worden geboden aan een groot 
scaia van activiteiten die betrekkeiijk arbeidsintensief 
zijn. in totaai is op deze wijze bijgedragen tot het 
scheppen van ruim 9 000 nieuwe arbeidspiaatsen. De 
investeringen per arbeidspiaats bedroegen gemid
deid siechts 37 000, terwiji dit bedrag voor grote in-
dustriëie projecten waarvoor individueie kredieten 
zijn verstrekt, bij 136 000 lag (hierbij is geen rekening 
gehouden met de gefinancierde geprefabriceerde fa-
briekshaiien die wat de werkgeiegenheid betreft een 

Kredietverlening in de Gemeenschap in 1980  
Onderverdeeid naar sector 

Energie (produktie) 
Energie (transport) 

Vervoer 
Teiecommunicatie 

Overige 
infrastructuur 
Industrie 

waarvan nieuw Instrument 

waarvan globale kredieten 

Watervoorzienig en afvalwaterzuivering 
Verbetering van de iandbouw 

overeenkomstig effect zouden moeten hebben als de 
projecten, gefinancierd door middei van toewijzingen 
uit globale kredieten). Ruim negen tiende van het 
aantai toewijzingen en 76,6 % van het totale bedrag is  
gegaan naar onafhankeiijke ondernemingen met min
der dan 500 man personeei. 
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Verdeling naar land 

Van de kredietverlening in 1980 is vier vijfde gegaan naar Italië, het Verenigd Koninkrijk en lerland — de ian-
den met de ernstigste regionale problemen. In deze drie landen is uit eigen middeien 2 174,8 miljoen en uit 
het nieuwe instrument 179,5 miljoen toegekend, d.w.z. in totaai 2 354,3 miijoen. 

Verreweg het grootste bedrag was in het verslagjaar 
bestemd voor Italië: 1 290,3 miljoen — waarvan 
1 152,5 miljoen uit eigen middeien en 137,8 miljoen 
uit het nieuwe Instrument — tegenover 990,4 miljoen 
in 1979. Dit land legde aldus beslag op bijna 44 % van 
de totale kredietverlening van de Bank In de Ge
meenschap. BIj 55,7 % van dit bedrag zljn rentesubsl-
dles In het kader van het E.M.S. toegekend, namelljk 
bij 631 miljoen uit eigen middeien en 88 miljoen uit 
het nieuwe Instrument ('). 

Verreweg de meeste geflnanclerde projecten waren 
gelokallseerd In Zuld-ltallë. Van het totale bedrag was 
33 % bestemd voor de energlevoorzlening; op dit ge-

(^) Zonder een krediet van 34,9 mitjoen, dat in 1979 is toegekend, maar waar-
voor de rentesubsidie eerst in januari 1980 geregeld is. 

bled moeten omvangrijke Investeringen worden ver
riebt, daar Italie nog In hoge mate afhankelljk Is van 
aardolle-lnvoer. Voorts Is 25 % van het bedrag toege
kend voor de telecommunicatlesector en voor het 
transportwezen, terwijl 20 % bestemd was voor de 
watervoorzlening en vooral voor irrlgatlestelsels die 
de produktivitelt van de landbouw In Zuld-ltallë moe
ten verbeteren. 

In het Verenigd Koninkrijk zljn uit eigen middeien 
kredleten verstrekt van In totaal 688 miljoen, terwijl in 
1979 uit eigen middeien 739 miljoen en uit het nieuwe 
Instrument 105,3 miljoen was toegekend. BIjna drIe 
kwart van het totale bedrag betrof regionale projec
ten, waarblj vooral het Industrie-aandeel sterk gesta 
gen Is (rulm verdubbeld). Het bedrag voor verkeers-
voorzlenlngen, watervoorzlening en afvalwaterzul-
verlng bleef op hoog pell. In de energlesector was 

Tabel 4: Kredietverlening In de Gemeenschap in 1980 en van 1958 tot 1980 (') 
Onderverdeeld naar land 

1980 1958—1980 

Uit eigen middeien 
van de Bank 

Uit het nieuwe 
lenings-

instrumenl Totaal 
Uit eigen middeien 

van de Bank 
Uit tiet nieuwe 

ienings-
instrument Totaal 

Bedrag 
(milj. r.e.) % Bedrag 

(milj. r.e.) 
Bedrag 

(milj. r.e.) % Bedrag 
(milj. r.e.) % Bedrag 

(miij. r.e.) 
Bedrag 

(miij. r.e.) % 

Belgie 153,2 5,6 153,2 5,2 385,7 2,7 385,7 2,6 
Denemarken 81,1 3,0 18,1 99,2 3,4 288,9 2,0 18,1 307,0 2,1 

Duitsland 14,2 0,5 14,2 0,5 901,0 6,3 901,0 6,1 
Frankrijk 279,0 10,1 279,0 9,5 2 310,2 16,0 2 310,2 15,5 
lerland 334,3 C) 12,1 41,7(5) 376,0 12,7 948,5 (6) 6,6 128,4 (') 1 076,9 7,2 

Italië 1 152,5('') 41,9 137,8 (5) 1 290,3 43,7 5 942,3 (6) 41,3 222,8 n 6165,1 41,4 
Luxemburg 9.0 9,0 
Nederland 105,2 0,7 105,2 0,7 
Verenigd Koninkrijk 688,0 25,0 688,0 23,3 3 316,1 23,0 105,3 3 421,4 23,0 
Buiten de 
Gemeenschap (^) 50,9 1,8 50,9 1,7 200,8 1.4 200,8 1,4 

Totaal 2 753,2 C) 100,0 197,6 (5) 2 950,8 100,0 14 407,7 (6) 100,0 474,6 η 14 882,3 100,0 

waan/an garanties 14.2 0,5 14.2 0.5 242,4 (3) 1.7 242,4(3) 1,6 

(1) Zie noot 3 bij tabel 1 op biz. 21. 
(2) Kredieten van direct belang voor de Gemeenschap. verstrekt krachtens artikel 18. lid 1, 2e alinea, van de Statuten, op grond waarvan de Raad van 

Gouverneurs de Bank kan machtigen kredieten buiten de Gemeenschap te verlenen. 
(3) Waarvan Duitsland; 133 miljoen: Italië: 90,2 miljoen; Nederland; 16,5 miljoen; Frankrijk: 2.7 miljoen. 
(4) Waarvan kredieten met rentesubsidies in het kader van het E.M.S. : 890,3 miljoen; lerland: 259,3 miljoen; Italië: 631 miljoen. 
(5) Waarvan kredieten met rentesubsidies in het kader van het E.M.S.: 129,7 miljoen; lerland: 41.7 miljoen; Italië: 88 miljoen (zonder een in 1979 verstrekt 

krediet van 34,9 miljoen. waarblj in januari 1980 een rentesubsidie is toegekend). 
(6) Waarvan kredieten met rentesubsidies in het kader van het E.M.S. : 1 681,2 miljoen; lerland: 481,4 miljoen; Italie: 1 199.8 miljoen. 
(7) Waarvan kredieten met rentesubsidies in het kader van het E.M.S.: 252.1 miljoen; lerland; 79,1 miljoen; Italie: 173 miljoen. 
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ruim de helft van de kredietverlening bestemd voor 
een tabriek voor de verrijking van uranium. 

De k redietverlening in lerland beiiep 376 miijoen —  
waarvan 334,3 miijoen uit eigen middeien en 41,7 mii
joen uit het nieuwe Instrument — tegenover 339,6  
miijoen in 1979. De bestemmingen in dit land waren 
verdeeid over intrastructuur (53 %) — voorai op ener 
gie-, verkeers- en watergebied — en het industriëie  
en agrarische midden- en kieinbedrijt (47 %). Bij kre-
dieten voor vier vijtde van het totale bedrag zijn ren-
tesubsidies in het kader van het E.M.S. toegekend, 
nameiijk bij 259,3 miijoen aan kredieten uit eigen mid
deien en bij 41,7 miijoen aan kredieten uit het nieuwe 
instrument. 

In Denemarken is de kredietverlening gestegen van 
15,6 miijoen in 1979 tot 99,2 miijoen in het versiag-
jaar, waarvan 81,1 miijoen uit de eigen middeien van 
de Bank en 18,1 miijoen uit het nieuwe instrument.  
Van het t otaai had 85 miijoen betrekking op energie-
projecten, met name koien stokende centrales en  
stadsverwarming. 

in de overige landen zijn siechts kredieten uit de 
eigen middeien van de Bank toegekend. in Frankrijk 
was dit 279 miijoen, voorai bestemd voor kerncentra-
ies en wegenaanieg. De kredietverlening in Belglë is  
bijna drie maai zo groot geworden (153,2 miijoen te
genover 58,4 miijoen) en had in hootdzaak betrekking 
op twee kerncentraies en een gasieiding. in Dults
land zijn twee garanties voor in totaai 14,2 miijoen 
toegekend op kredieten van een bankconsortium ter  
tinanciering van een kerncentraie. Tensiotte zijn nog  
twee kredieten buiten de Gemeenschap toegekend 
krachtens artikei 18 van de Statuten vanwege het be
lang van de betrokken projecten voor de energie-
voorziening van de Gemeenschap; het eerste betrot 

Kredietverlening in de Gemeenschap in 1980 
Onderverdeeid naar land 

(milj. r.e.) 
1300 -| „ 

1000 -

500 -

Ove- Buiten de 
rige Gemeenschap (t) 

I Energie 
I Overige intrastructuur 

[ I Industrie 

lllllllllllllllllllll waarvan nieuw instrument 

(1) Zie noot 2 bij tabel 4 op biz. 42 

de bouw van waterkrachtinstaiiaties in Oostenrijk en  
het tweede de aanieg van de Tunesische sectie van 
de gasieiding Aigerije-itaiië. 
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Kredietverlening in de Gemeenschap (') 
A. Uit eigen middelen 
Projecten gefinancierd in 1980 

In 1980 is voor een bedrag van 2 753,2 mlljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking hebbend 
op kredieten uit eigen middelen en garanties voor projecten in de Gemeenschap (zie biz. 25 tot 43 voor de economische 
aspecten van deze projecten). Deze kredieten vailen geheel onder verantwoordelijkheid van de Bank en verschijnen ook 
als zulks in de boekhouding. 

Voor sommige projecten zijn tevens kredieten uit het nieuwe communautaire leningsinstrument verstrekt (zie biz. 51); 
deze projecten zijn voorzien van een sterretje. Het teken + bij een kredietbedrag wil zeggen, dat hierbij een rentesubsidie 
van 3 % is toegekend krachtens het E.M.S. voor projecten in Italië en lerland. 

BELGIE 

miljoen r.e. 

153,2 

Belgische frank 6 220 miljoen 

1. Kerncentrales te Doe! (Ant 
werpen) — derde eenheid — en 
Tihange (Luik) — tweede een
heid— 
Intercom en Ebes via Belg-
electric Finance B.V. 
Bfr. 5 miljard 123,1 

2. Gasleiding tussen Zeebrug-
ge (West-Vlaanderen) en Antwer  
pen, sectie Dudzele -Lillo, alsme-
de compressorstation 
Maatschapplj voor Gasvoorzie-
ning — Distrigas N.V. 
Bfr. 970 miljoen 

3. Globaal krediet aan de Natio 
nale Maatschappi] voor Krediet 
aan de Nijverheid (NMKN) ter fi
nanciering van industriëie projec
ten van bescheiden omvang in de  
Belgische regionale-ontwikke-
lingsgebieden 
Bfr. 250 miljoen 

23,9 

6,2 

7. Aansluiting van de stadsver-
warmingen van Herning en Ikast 
aan een kolen stokende wärmte/  
krachtcentrale (Ringkobing) 
Gemeente Herning 
Deense kr. 45 miljoen 5,8 

8. Globaal krediet aan de Kon-
geriget Danmarks Hypotekbank 
og Finansforvaltning ter finan
ciering van stadsverwarmlngs-
projecten van bescheiden om
vang 
Deense kr. 160 miljoen 20,5 

9. Onderzeese stroomtrans-
portlelding tussen Zweden en het 
eiland Bornholm  
Andelsselskabet Ostkraft 
Deense kr. 25 miljoen 3,2 

10. Modernisering en ultbrel-
ding van de luchthaven van Nars-
sarssuaq op 500 km ten zulden 
van Godthaab (Groenland) 
Deense Staat (Ministerie van 
Financiën) 
Deense kr. 36 miljoen 4,7 

DUiTSLAND 

FRANKRiJK 

14,2 

DM 36 miljoen 

15.—16. Kerncentrale van 
Gundremmingen (Beleren) — 
eenheden Β en G  
Kernkraftwerk Gundremmingen 
Verwaitungsgesellschaft mbH  
Garanties 
— DM 18 miljoen 
— DM 18 miljoen 

7,1 
7,1 

279,0 

Franse frank 1 630,9 miljoen 

17. Kerncentrale van Dampier-
re-en-Burly (Centre) — tweede, 
derde en Vierde eenheid 
Electricité de France (EDF) Ser
vice National 
Ffr. 460,9 miljoen 79,6 

DENEMARKEN 81,1 

Deense kroon 630,7 miljoen 

4. Kolen stokende centrale van 
Asnaes (eiland Sjaelland-Stor-
kobenhavn) 
IFV — Elektricitetsselskabet 
isefjordvaerket interessentskab 
Deense kr. 140 miljoen 18,0 

5.* Kolen stokende wärmte/  
krachtcentrale ten behoeve van 
de stadsverwarmlng te Randers  
(Aarhus) (zie ook nr. 164) 
Gemeente Randers 
Deense kr. 90 mlljoen 11,7 

6. Stadsverwarmlng te Kalund-
borg en aansluiting daarvan op 
de centrale van Asnaes (Vest-
sjaelland) 
Gemeente Kaiundborg 
Deense kr. 60 miljoen 7,7 

11. Fabriek voor de produktie 
van hooggeconcentreerde pro 
teine voor voedlngsmiddelen 
op basis van lactosérum, te Nr. 
Vium (RIngkobing) 
Danmarks Protein A/S 
Deense kr. 16 mlljoen 2,0 

12. Fabriek voor de produktie 
van lactoseverbindingen en van 
protéine voor voedingsmiddelen 
en voor de chemische industrie  
op basis van bijprodukten van 
melksuiker te Nr. Vlum (Ring-
koblng) 
Biogena A/S 
Deense kr. 8,7 miljoen 1,1 

13.—14. Globale kredieten aan 
de Deense Staat (Ministerie van 
Financiën) ter financiering van in 
dustriëie projecten van beschei 
den omvang in regionale ontwik-
kelingsgebleden 
— Deense kr. 25 miljoen 3,2 
— Deense kr. 25 miljoen 3,2 

18. Kerncentrale Super-Phénix 
te Greys-Malville (Rhône-Alpes) 
Centrale Nucléaire Européenne 
à Neutrons Rapides S.A.  
(NERSA) 
Ffr. 290 miljoen 

19. Uitbreiding van een bruln-
koolmijn te Gardanne bIj Alx-en-
Provence en bouw van een bruin-
kool stokende centrale (Proven-
ce-Alpes-Gôte d'Azur) 
Charbonnages de France (CdF) 
Ffr. 150 mlljoen 

20. Modernisering en uitbrei
ding van de kraakinstallatle van 
een aardollerafflnaderlj te Dön 
ges bij St-Nazaire ter vergroting 
van de doorzet van lichte Produk 
ten (Pays de la Loire) 
Elf France S.A. 
Ffr. 350 miljoen 

49,3 

25,5 

59,5 

(') De geopende kredieten luiden in het algemeen in de 
tegenwaarde van de nationale valuta van het land  
waar het project gelokaliseerd is. 

44 



21. Autoweg Lille-Valenciennes,  
sectie Orchies-Valenciennes  
(Nord-Pas-de-Calais) 
Département du Nord via de  
Caisse d'Aide à l'Equipement 
des Collectivités Locales 
(CAECL) 
Ffr. 100 miljoen 17,1 

22. Weg Nantes-
Tournebride—La 

-Cholet, vak 
Séguignière 

(Pays de la Loire) 
Etablissement Public Régional 
des Pays de la Loire via de Cais
se d'Aide à l'Équipement des 
Collectivités Locales (CAECL) 
Ffr. 30 miljoen 

23. Lanceerinrichting voor sa-
tellieten in tiet kader van het 
Europese Ariane-ruimteprogram-
ma 
Arianespace S.A. 
Ffr. 10 miljoen 

24.-25.-26. Globale kredie-
ten aan de Caisse d'Aide à 
l'Equipement des Collectivités 
Locales (CAECL) ter financiering  
van infrastructurele overheidsin-
vesteringen in ontwikkelingsge-
bieden 
— Ffr. 83,7 miljoen 
— Ffr. 96,4 miljoen 
— Ffr. 50,0 miljoen 

27. Fabriek van steenwol voor 
isolatiedoeleinden te St-Eloy-les-
Mines (Auvergne) 
Rockwool-lsolation S.A.  
Ffr. 10 miljoen 

5,2 

1,7 

14.4 
16.5 
8,5 

1,7 

lERLAND 334,3 

lers E 224,7 miljoen 

28. Kolen stokende centrale te 
Moneypoint (Mid West) 
Electricity Supply Board 
lers E 20 miljoen 29,7 + 

29. Uitbreiding van de turf sto
kende centrales van Shannon-
bridge en Lanesborough (Mid
lands) 
Electricity Supply Board 
lers E 3 miljoen 4,5 -I-

30.* Ontginning van hoogveen 
voor de produktie van turf ten be-
hoeve van stroomopwekking 
(Midlands) (zie ook nr. 165) 
Bord Na Mona 
lers E 6 miljoen 8,9 -I-

31. Verbeteringen aan de vis-
sershavens van Killybegs en 
Greencastle (Donegal), alsmede 
Howth (East) 
lerse staat (Ministerle van 
Financiën) 
lers E 5,7 miljoen 8,5 -I-

32. Aanschaf van een roll-on/ 
roll-off-schip voor de verbindin-
gen met Groot-Brittannië  
British and Irish Steam Packet 
Company Limited 
lers E 7,5 miljoen 11,2-F 

33.—34.* Uitbreiding en mo-
dernisering van de telefoon- en 
telexdienst (zie ook nr. 167) 
lerse staat (Ministerle van 
Financiën) 
— lers E 20 miljoen 29,6 + 
— lers E 2,2 miljoen 3,3 -i-

35. Drainage van 58 000 ha 
landbouwgronden in de graaf-
schappen Meath, Limerick en 
Mayo 
lerse staat (Ministerie van 
Financiën) 
lers E 5,5 miljoen 8,2 -l-

36. Watervoorziening en atval-
waterzuivering in de graafschap-
pen Cork en Kerry 
lerse staat (Ministerie van 
Financiën) 
lers E 10 miljoen 14,9 -f 

37. Watervoorziening en afval-
waterzuivering in de graafschap-
pen Clare, Limerick, Tipperary en 
Kerry 
lerse staat (Ministerie van 
Financiën) 
lers E 6,7 miljoen 10,0 -F 

38. Watervoorziening en afval-
waterzuivering in de graafschap-
pen Mayo en Sligo 
lerse staat (Ministerie van 
Financiën) 
lers E 5 miljoen 7,5 -F 

39. Watervoorziening en afval-
waterzuivering in de graafschap-
pen Roscommon, Longford, 
Laois, Offaly, Westmeath, Cavan, 
Leitrim, Donegal en Louth 
lerse staat (Ministerie van 
Financiën)  
lers £ 10 miljoen 14,9 -F 

40. Watervoorziening en atval-
waterzuivering in de graafschap-
pen Dublin, Meath, Kiidare, Wick-
low, Wexford, Kilkenny, Tipperary 
en Waterford 
lerse staat (Ministerle van 
Financiën) 
lers E 4 miljoen 6,0 -F 

41.^2.—43.—44. Geprefabri-
ceerde bedrijfshallen 
— Industrial Development Auth

ority via de lerse staat (Mini
sterie van Financiën) 
lers E 33,2 miljoen 
lers £ 18,2 miljoen 

— Shannon Free Airport Deve-
iopment Company Limited 
via de ierse staat (Ministerie 
van Financiën) 
lers E 7,4 miljoen 

— Udaras Na Gaeltachta 
via de lerse staat (Ministerie 
van Financiën)  
lers E 2,8 miljoen 

49,5 -F 
27,1 -F 

11,0 -F 

4,2 -F 



45. Herbebossing van 44 000 
ha, aanleg van bosbouwwegen 
en aanschaf van materiaal 
•erse Staat (Ministerie van 
Flnanciën) 
lers £ 7 miljoen 10,4 + 

46.—47.-48. Globale kredie-
ten aan de Industrial Credit 
Company Limited (ICC) ter fi
nanciering van industriëie projec-
ten van bescheiden cmvang 
— lers £ 10 miljcen 14,9 
— lers £ 10 miijcen 14,9 
— lers £ 15 miljcen 22,2 

49. Lastgevingscvereenkcmst 
met de Industrial Development 
Authority (IDA) ter financiering 
van industriëie prcjecten van be 
scheiden cmvang 
lers £ 10 miljcen 14,8 

50. Glcbaal krediet aan de In
dustrial Credit Company Limi
ted (ICC) ter financiering van in-
vesteringen van bescheiden cm
vang met het ccg cp energiebe-
sparingen in de industrie 
lers £ 3 miljcen 4,5 

51. Glcbaal krediet aan de Agri
cultural Credit Corporation 
Limited (ACC) ter financiering 
van agrarische en agrc-industrië- 
le prcjecten van bescheiden om-
vang 
lers £ 2,5 miljcen 3,7 

ITALIE 1 152,5 

lire 1 368,2 miljard 

52. Omschakeiing cp steenkcci 
van de centraie te Brindisi  
(Apulië) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
iire 10 miljard 8,3 -I-

53. Omschakeiing op steenkcci 
van de centrale van Sulcis 
(Sardinië) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
lire 6,4 miljard 5,3 + 

54.—55. Pcmpaccumulatiecen-
trale te Edclc (Lcmbardije) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
— lire 60 miljard 51,8 -I-
— iire 60 miljard 51,3 + 

56. Pcmpaccumulatiecentrale 
te Alte Gesso (Piëmcnt) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
lire 70 miljard 60,5 + 

57. Pcmpaccumulatiecentrale 
te Presenzanc (Campanië) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
lire 20 miljard 16,6 

58. Warmtecentrale en stads-
verwarming te Brescia (Lcmbar
dije) 
Azienda Servizi Municipalizzati 
del Comune di Brescia via de IMI 
— Istituto Mobiliare Italiano 
lire 5 miljard 4,3 + 

59.—60. Ontginning van het 
clieveld Nilde in de Tirreense Zee  
vccr de kust van Marsala (Siciiië) 

— AGIP S.p.A. via de Ente Na
zionale Idrocarburi (ENI) 
lire 6,5 miljard 5,6 + 

— Deutsche Shell AG via het 
Istituto Bancario San Paolo 
di Torino 
iire 6,5 miljard 5,6 

61. Ontginning van het clieveld 
Santa Maria en het gasveid San 
Giorgie in de Adriatische Zee  
vccr de kust van de Marken  
ELF Italiana S.p.A. 
iire 8 miljard 6,7 

62.* Ontginning van de gasvel-
den Gettala ten ccsten van Mi-
laan (Lcmbardije) en Amelia in de 
Adriatische Zee vccr de kust van  
Cervia (Emiiia-Rcmagna) (zie cck 
nr. 169) 
AGIP S.p.A. 
lire 9 miljard 7,7 + 

63. Installaties vccr de behan-
deling van het gas uit het veld 
Cupellc (Abruzzen) 
AGIP S.p.A. via de Ente Nazio
nale Idrocarburi (ENI) 
lire 4 miljard 3,4 + 

64. Mcdernisering en uitbrei-
ding van de installaties vccr de 
kciencverslag te Savena (Ligurië) 
Società Italiana per II Gas 
(ITALGAS) 
lire 4 miljard 3,3 

65. Uitbreiding van het strccm-
distributienet (Sardinië) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
lire 10 miljard 8,3 + 

66. Uitbreiding van het strccm-
distributienet (Latium) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
iire 18 miljard 14,9 + 



67.—66.* Gasleiding Algerije-
Italië (zie ook nr. 170) 
— s ectie Mazzera del Vallo-Ga-

gllano (Sicilie) 
lire 45 miljard 38,4 + 

— sectie Sant'Eufemia-Castrovil-
lari (Calabrië) 
lire 40 miljard 33,2 + 

SNAM S.p.A. via de Ente 
Nazionale Idrocarburi (ENI) 

69. Gasleiding tussen Minerbio 
(Emilia-Romagna) en Zimelia (Ve
neto), aismede een compressor- 
station  
SNAM S.p.A. 
lire 30 miljard 24,9 -i-

70. Toegangswegen tot de al-
pentunnel van Fréjus tussen Italië  
en Frankrijk (Piëmont) 
ANAS — Azienda Nazionale 
Autonoma delle Strade 
lire 25 miljard 

71. Aanschaf van 8 Airbus 
A 300 B4-toestellen 
ALITALIA S.p.A. via de IMI —  
Istituto Mobiliare italiano 
US $ 70 miljoen, tegenwaarde 
van lire 58,7 miljard 

72. Uitbrelding van de telex 
dienst in Zuid-ltaiië  
Amministrazione delle Poste e 
Telecomunicazioni via de 
CREDIOP — Consorzio di 
Credito per le Opere Pubbliche 
lire 24 miljard 

73. Uitbrelding van het interlo 
kale telefoon- en telexnet in Zuid- 
ltaiië 
ASST — Azienda di Stato per I 
Servizi Telefonici via de 
CREDIOP — Consorzio di 
Credito per le Opere Pubbliche 
lire 20 miljard 

74.* Uitbrelding van het tele-
foonnet in Apuiië (zie ook 
nr. 172) 
SIP — Società Italiana per 
l'Esercizio Telefonico p.A. via de 
IMI — Istituto Mobiliare italiano 
lire 100 miljard 

75.—76. Uitbrelding van het 
telefoonnet in Campanië 
SIP — Società Italiana per 
l'Esercizio Telefonico p.A. 
— via de iSVEIMER — Istituto 

per io Sviluppo dell'Italia 
Meridionale 
lire 50 miljard 

— via de IMI — Istituto Mobi-
ilare Italiano 
lire 50 miljard 

21,4 

48,9 

20,7 

16,6 

86,4 

41,5 

41,5 

77. Irrigane van 81 000 ha, ais
mede drainage in de Provincie 
Foggia (Apuiië) 
Cassa per li Mezzogiorno 
lire 85 miljard 70,9 -F 

78. Irrigane van 20 800 ha in de 
Provincie Taranto (Apuiië) 
Cassa per li Mezzogiorno 
lire 40 miljard 33,2 -F 

79. Irrigane van 12 000 ha, ala-
mede drainage in de viakte van  
Campidano; watervoorziening 
van het gebied van Cagliari 
(Sardinië) 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 30 miijard 25,0 -F 

80. Irrigatie van ruim 8 000 ha, 
aismede de drainage van 16 000  
ha in de viakte van Oristano 
(Sardinië) 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 22 miljard 19,0 + 

81. Irrigatie van circa 7 230 ha 
ten Westen van Sassari (Sardinië) 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 22 miljard 18,2 + 

82. Irrigatie van 9 000 ha in de 
viakte van ChilivanI ten oosten 
van Sassari (Sardinië) 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 5 miljard 4,1 + 

83. Irrigatie en verbetering van 
bijna 6 500 ha in de vailei van 
Peligna (Abruzzen) 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 20 miljard 16,6 + 

84. Uitbrelding van de Pertusil-
lo-leiding met het oog op de de 
watervoorziening van Midden-
Apuiië, met name de provinole 
Bari (Apuiië) 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 50 miljard 41,4 + 

85. Uitbrelding van de Agri- en  
Frida-waterieidingen met het oog 
op de watervoorziening van een 
aantal gemeenten in de provin-
cies Matera en Potenza (Basilica
ta) en Cosenza (Calabrië) 
Cassa per li Mezzogiorno 
lire 15 miijard 12,4 + 

86. Uitbrelding van de Ruzzo-
waterleiding met het oog op de 
watervoorziening van een aantal 
gemeenten In de provincies Tera
mo (Abruzzen) en Ascoli Piceno 
(Marken) 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 5 miljard 4,1 + 

87. Uitbrelding van de Verde-
waterleiding met het oog op de 
watervoorziening in de provinole 
Chieti (Abruzzen) 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 10 miljard 8,3 + 

88. Wegen- en spoorwegaan-
leg, water- en gasvoorziening op  
de industrieterreinen van Prosi 
none, Cassino en Anagni (Lati-
um), aismede Sangro-Aventino 
(Abruzzen) 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 25 miljard 21,4 + 

89. Wegen- en spoorwegaan-
leg, water- en gasvoorziening op 
de industrieterreinen van Acerra, 
Battipaglia, Mercato S. Severino  
(Campanië) en Pantano d'Arci  
(Sicilië) 
Cassa per li Mezzogiorno 
lire 15,2 miljard 12,6 + 

90.* Wegenaanieg, watervoor
ziening en hoogwatervoorzienin-
gen op het industrieterrein van 
Syracuse (Sicilië) (zie ook 
nr. 173) 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 11 miljard 9,2 + 

91. Aanieg van een terrein voor 
de textielindustrie te Prato bij 
Florence (Toscane) 
Cassa di Risparmi e Depositi dl 
Prato 
lire 6 miljard 

92. Omschakeiing van de ce-
mentfabrieken van Morano Po 
(Piëmont), Settimello (Toscane), 
Lugagnano en Santarcangeio 
(Emilia-Romagna) van olle en gas 
op steenkool 
UNICEM S.p.A. via de IMI — Isti
tuto Mobiliare Itaiiano 
lire 4 miljard 

93. Modernisering van een vlak-
glasfabriek te San Salvo (Abruz
zen) 
SOCIETÀ ITALIANA VETRO 
S.p.A. — SIV via de ISVEIMER —  
Istituto per lo Sviluppo Econo
mico dell'Italia Meridionale 
lire 15 miijard 

94. Flerstructurering en moder
nisering van een vlakglasfabriek 
te Caserta (Campanië) 
FABBRICA PISANA S.p.A. 
via de ISVEIMER — Istituto per 
io Sviluppo Economico dell'Ita
lia Meridionale 
lire 7 miljard 

95. Flerstructurering van een fa-
briek van koolstofelektroden te 
Narni Scalo (Umbrië)  
ELETTROCARBONIUM S.p.A. via 
de IM I — Istituto Mobiliare ita
iiano 
lire 6 miljard 

96. Uitbrelding en rationaiise-
ring van de produktie van fos-
forderivaten te Spoleto (Umbrië)  
SAFFA —Società per Azioni 
Fabbriche Fiammiferi ed Affini 
via de IMI — Istituto Mobiliare 
Italiano 
lire 900 miljoen 

5,1 

3,3 

12,8 

5,8 

5,1 

0,7 
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97. Uitbreiding en rationalise- 
ring van de produktie van winter-
sportmaterieel te Vipiteno (Tren 
tino-Alto Adige) 
LEITNER S.p.Α. via de IMI — Isti
tuto Mobiliare italiano 
lire 1,8 miijard 1,5 

98. Herstructurering en moder-
nisering van drie tractorenfabrie-
ken te Modena en Cento (Emilia-
Romagna), alsmede te Jesi 
(Marken) 
FIAT TRATTORI S.p.A. 
lire 15 miijard 13,0 

99. Voorzieningen met het oog 
op energiebesparingen in bedrij-
ven van de FIAT-groep bij Turijn 
(Piémont) 
Diverse ondernemingen van de 
FIAT groep S.p.A. via de 
CENTROBANCA — Banca Cen
trale di Credito Popolare S.p.A. 
lire 12 miijard 10,0 

100. Uitbreiding van een bedrijf 
van injectiepompen voor diesei-
motoren te Bari (Apulié) 
WEBER S.p.A. via de IM I — Isti
tuto Mobiliare italiano 
lire 10,3 miijard 8,8 

101. Uitbreiding van een fabriek 
van elektrotechnische apparaten 
te Prosinone (Latium) 
SACE SUD S.p.A. via de Cassa 
per il Mezzogiorno en de 
iSVEIMER — Istituto per lo 
Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
lire 1 miijard 0,9 

102. Uitbreiding van een con-
sumptie-ijsfabriek te Galvano 
(Campanié) en van het distribu-
tie-apparaat van deze onderne-
ming 
ALSO S.p.A. via d e ISVEIMER —  
istituto per io Sviluppo Econo
mico dell'Italia Meridionale 
lire 5,9 miijard 4,9 

103.—104. Uitbreiding en mo-
dernisering van een brouwerij te 
Massafra (Apulié) 
BIRRA DREHER S.p.A. 
— via de ISVEIMER — Istituto 

per io Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale 
lire 1 miijard 0,9 

— via de Cassa per il Mezzo
giorno en de ISVEIMER — 
Istituto per io Sviluppo Eco
nomico dell'Italia Meridio
nale 
lire 1,5 miijard 1,2 

105. Herstructurering en mo-
dernisering van een textielfabriek 
te Prosinone (Latium) 
KLOPMAN International S.p.A. 
via de IMI — Istituto Mobiliare 
Italiano 
lire 7,5 miijard 6,5 

106. Uitbreiding en modernise- 
ring van een papierfabriek te Riva 
del Garda (Trentino-Alto Adige) 
CARTIERE DEL GARDA S.p.A. 
via de IMI — Istituto Mobiliare 
italiano 
lire 9 miijard 7,5 

107. Uitbreiding van een fabriek 
van rubberslangen en transport 
banden te Ascoli Piceno (de 
Marken) 
UNIRGYAL MANULi S.p.A. via de 
Cassa per il Mezzogiorno en de 
ISVEIMER — istituto per lo 
Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
lire 3 miijard 2,6 

108. Globaal krediet aan de 
Banca Nazionale dei Lavoro — 
Sezione Speziale per II Credito 
Industriale ter financiering van  
industriéle projecten van be 
scheiden omvang in Zuid-itaiië  
lire 15 miijard 13,0 

109. Globaal krediet aan de 
Banco dl Napoli — Sezione Spe 
ziale per II Credito Industriale 
ter financiering van industriéle  
projecten van bescheiden om
vang in Zuid-ltalië 
lire 10 miijard 8,3 

110. Globaal krediet aan de  
ISVEIMER — Istituto per io 
Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale ter financiering van  
industriéle projecten van be 
scheiden omvang op het Zuidita-
liaanse vasteland 
lire 75 miijard 62,2 

111. Globaal krediet aan de 
IRFIS — Istituto Regionale per li 
Finanziamento alle Industrie In 
Sicilia ter financiering van indus
triéle projecten van bescheiden  
omvang in Sicilié 
lire 20 miijard 16,6 

112. Globaal krediet aan de Me
diocredito Centrale — Istituto 
Centrale per il Credito a Me-
diotermine ter financiering van  
industriéle projecten van be 
scheiden omvang in de achterge-
bleven deien van Midden- en  
Noord-italié 
lire 20 miijard 16,7 

113. Globaal krediet aan de 
Centrobanca — Banca Centrale 
di Credito Popolare ter financie 
ring van industriéle projecten van  
bescheiden omvang in de achter-
gebleven deIen van Noord-italié 
lire 6 miijard 5,0 



114. Globaal kredlet aan de Me 
diocredito Centrale — Istituto  
Centrale per II Credito a Me-
dlotermlne ter financiering van  
kleinere projecten betreffende 
energlebesparingen in de Mid 
den- en Noorditaliaanse industrie  
lire 10 miljard 

115. Globaal kredlet aan de 
Centrobanca — Banca Centrale 
dl Credito Popolare ter financie 
ring van kleinere projecten be
treffende energlebesparingen In  
de Midden- en Noorditaliaanse  
Industrie 
lire 10 miljard 

8,3 

VERENIGD KONINKRIJK 

8,3 

688,0 

£417,3 miljoen 

116. Kerncentrale te Torness 
Point (Schotland) 
South of Scotland Electricity 
Board 
£ 25 miljoen 38,7 

117.—118.—119. Fabriek voor 
uranlumverrljking te Capenhurst 
(Noordwest-Engeland) 
BNFL Enrichment (Operatlons-
U.K.) Limited via de British 
Nuclear Fuels Limited ter finan
ciering van diens aandeel In de  
URENCO UK 
— £ 5 mlljoen 8,3 
— £ 50 miljoen 85,3 
— £ 20 miljoen 34,1 

120. Aardgas/olie stokende 
centrale te Peterhead (Schot 
land) 
North of Scotland Hydro-Elec
tric Board 
£ 10 miljoen 16,7 

121. Thermische centrale te  
Lerwick (Schotland) 
North of Scotland Hydro-Elec
tric Board 
£ 5 miljoen 8,5 

122. Bouw van 18 zeer snelle  
dieseltrelnstellen voor de verbln-
dlngen tussen Noordoost- en 
Zuldwest-Engeland, alsmede in-
richting van onderhoudswerk-
plaatsen 
British Railways Board 
£ 25 miljoen 38,6 

123. Bouw van vier zeer snelle  
dieseltrelnstellen voor de verbln-
dlngen tussen Londen en Tees-
side (Noord-Engeland) en Hum-
berside 
British Railways Board 
£ 5 miljoen 8,5 

124.—125. Calder Valley-auto-
weg, wegvak Burney-Nelson 
(Noordwest-Engeland) 
Lancashire County Council 
— £ 3 miljoen 5,0 
— £ 3 miljoen 5,1 

126. Uitbreiding van de olie-
haven van Sullom Voe op de  
Shetland-eilanden (Schotland) 
Shetland Islands Council 
£ 6,2 miljoen 9,6 

127. Bouw van een terminal 
voor roll off/roll on-schepen te  
Ramsgate voor het verkeer over 
het Kanaal (Zuidoost-Engeland) 
Thanet District Council 
£ 3 miljoen 4,9 

128. Uitbreiding van het tele-
foon- en telexnet In Noord-
lerland 
Post Office 
£ 41 miljoen 68,3 

129. Uitbreiding van het tele-
foonverkeer tussen het Verenigd 
Koninkrijk en het continent door 
middel van twee onderzeese 
kabeis 
Post Office 
£ 10 miijoen 17,1 

130. Watervoorziening en afval-
waterzuivering in het gebied van 
Grimsby (Yorkshire en Humber-
side) 
Anglian Water Authority via de  
National Water Council 
£ 7,1 miijoen 11,7 

131. Afvaiwaterzulvering In het 
gebied van Sheffieid (Yorkshire 
en Humberside) 
Yorkshire Water Authority via de  
National Water Council 
£ 6,7 miljoen 10,4 

132. Watervoorziening en afval-
waterzuiverlng In de oostelijke en 
westelijke Midlands, Humberside 
en Wales 
Severn Trent Water Authority via 
de National Water Council 
£ 7,5 miljoen 12,8 

133.—134. Watervoorziening en 
afvaiwaterzuivering in Waies 
Welsh Water Authority via de  
National Water Council 
— £ 4 miljoen 6,2 
— £ 3,5 miljoen 6,0 

135. Watervoorziening en afvai
waterzuivering in Devon en Corn-
wali (Zuidwest-Engeland) 
South West Water Authority via 
de National Water Council 
£ 6 miljoen io,2 

136. Afvaiwaterzuivering In het 
gebied van Tyneside (Noord-
Engeiand) 
Northumbrian Water Authority 
via de National Water Council 
£ 12,3 miijoen 19,0 

137. Watervoorziening en afvai
waterzuivering In Noordwest-
Engeland 
North West Water Authority via 
de National Water Council 
£ 15 miljoen 25,6 

138. Watervoorziening en afvai
waterzuivering In het gebied van 
Strathclyde en aanleg van een 
vak van de stadsautoweg door 
Glasgow (Schotland) 
Strathclyde Regional Council 
£ 20 miljoen 33,3 

139. Watervoorziening, afvai
waterzuivering en wegenaanleg 
In het gebied van Fife (Schotland) 
Fife Regional Council 
£ 5 miijoen 8,5 

140. Watervoorziening, afvai
waterzuivering en wegenaanleg 
In het gebied van Tayside, alsme
de uitbreiding van de luchthaven 
van Dundee (Schotland) 
Tayside Regional Council 
£ 5 miljoen 8,5 

141. Watervoorziening, afvai
waterzuivering en wegenaanleg 
In het gebied van de Grampians 
(Schotland) 
Gramplan Regional Council 
£ 5 miljoen 8,5 

142. Wegenaanleg, woning-
bouw, watervoorziening en afvai
waterzuivering op de Shetland-
ellanden (Schotland) 
Shetland Islands Council 
£ 5 miljoen 8,2 

143. Wegenaanleg, watervoor
ziening en aanleg van Indus-
trieterreinen in Dumfries en 
Galloway (Schotland) 
Dumfries and Galloway Re
gional Council 
£ 2 miljoen 3,3 

144. Modernlsering van een alu-
miniumfabriek te Lochaber, Fort 
William, met het oog op de re-
ductie van het speclfieke stroom-
verbruik (Schotland) 
British Aluminium Company 
Limited via de Β. Α. Finance 
Limited 
£16 miljoen 26,4 

145. Fabriek van steenwol voor 
Isolatiedoelelnden te Bridgend 
(Wales) 
Rockwool Limited 
£ 1 miljoen 1,7 
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146. Uitbreiding van een spaan-
plaatfabriek te Cowie (Schotland) 
Caberboard Limited 
£ 2,5 miljoen 4,2 

147. Modernisering van een fa-
briek van glasprodukten te WIgan 
(Noordwest-Engeland) en bouw 
van een magazijn te Tafts Well 
(Wales) 
Co-operative Whoiesaie Society 
Limited 
£1,5 miljoen 2,6 

148. Fabriek van geactiveerde 
kool voor de chemische, farma-
ceutlsche en voedlngsmlddelen-
Industrle te Glasgow (Schotland) 
Norit-Ciydesdale Company Limi
ted 
£ 2 miljoen 3,4 

149.—150. Bouw van een be-
drljf van zware staalconstructies 
te Darlington (Noord-Engeland) 
The Cleveland Bridge and Engi
neering Company Limited 
— £ 5 miljoen 7,7 
— £ 5 miljoen 8,2 

151. Uitbreiding van de p roduk-
tie van Installat les voor kerncen-
trales te Middlesborough en  
Darlington (Noord-Engeland) 
Whessoe Heavy Engineering 
Limited via Whessoe Limited 
£ 2,5 miljoen 4,2 

152. Bouw van e en fabriek van 
elektrische huishoudapparaten 
(wasmachines en centrifuges) bij 
Rhyl (Wales) 
Hotpoint Limited 
£ 4 miljoen 6,2 

153. Fabriek van machines voor 
de voedingsmiddelen- en farma-
ceutische Industrie te Gateshead  
(Noord-Engeland) 
Baker Perkins Holding Limited 
£ 2,5 miljoen 4,1 

154. Herstructurerlng en mo
dernisering van verschillende ka-
belfabrleken in Merseyside, 
Cheshire en Manchester (Noord
west-Engeland) 
BICC - Generai Cables Limited 
en BICC Connollys Limited via 
de BICC Finance N.V. 
£ 8 miljoen 13,2 

155. Uitbreiding van een whis-
kybottelarij te Dumbarton (Schot
land) 
Strathieven Bonded Ware
houses Limited via de Pro
prietors of Hay's Wharf Limited 
£ 3 miljoen 4,9 

156. Uitbreiding van een whls-
kybottelarlj te Kilmalld (Schot-
land) 
Hiram Walker and Sons (Scot
land) Limited 
£ 12 miljoen 20,5 

157. Abattoir te Gorgie bij Edin-
burg (Schotland) 
Edinburgh District Council 
£ 4 mlljoen 6,8 

158. Uitbreiding en modernise
ring van twee bandenfabrieken te  
Belfast en Ballymena (Noord-
lerland) 
Michelin (Belfast) Limited 
£ 8 miljoen 13,2 

159. Globaal kredlet aan de In 
dustriai and Commerciai Finance 
Corporation Ltd (ICFC) via de  
Finance for Industry Limited en 
de FFI — UK Finance ter finan
ciering van industriële projecten 
van bescheiden omvang 
£ 5 mil joen 8,5 

160. Lastgevings- en garantie-
overeenkomst met de Secreta
ries of State for industry, Scot
land and Wales en het Depart
ment of Commerce of Northern 
Ireland ter financiering van indus 
triële projecten van bescheiden  
omvang in ontwikkelingsgebie-
den 
£ 20 mi ljoen 30,9 

BUiTEN DE GEMEENSCHAP 50,9 

161. Waterkrachtcentrale in het 
Zillertal (Oostenrijks Tirol) 
Tauernkraftwerke AG 
Österreichische Eiektrizitäts- 
wirtschafts-AG 
Zwfr. 80 mlljoen 

162. Gasleiding Algerije-ltallë,  
sectle door Tunesië  
SNAM S.p.A. via de Ente Nazio 
nale Idrocarburi (ENI) 
US $ 25 mlljoen 

33,6 

17,3 



Β. Uit het nieuwe communautaire ieningsinstrument  
Projecten gefinancierd in 1980 

In 1980 is voor een bedrag van 197,6 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten gezamenlijk met de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen ondertekend, betrekking hebbend op kredieten uit het nieuwe communautaire Ieningsin 
strument voor projecten in de Gemeenschap (zie biz. 25 tot 43 voor de economische aspecten van deze projecten). Deze 
kredieten worden door de Bank in opdracht en naam en voor rekening en risico van de Europese Economische Gemeen
schap verstrekt (zie biz. 9 en 23); zij vallen buiten de normale boekhouding, maar verschijnen daarentegen in de Speciale 
Beetle (bIz. 74). Bij deze kredieten is de Bank siechts verantwoordelijk voor de goede uitvoering volgens bankgebruiken 
van het haar toevertrouwde mandaat. 

Voor de betrokken projecten, behalve de Friaul-autoweg, zijn ook kredieten uit de eigen middelen van de Bank verstrekt; 
voor 1980 wordt telkens verwezen naar de corresponderende nummers op bIz. 44 tot 50. Het teken -l- bij een kredietbe-
drag wil zeggen, dat hierbij een rentesubsidie van 3 % is toegekend krachtens het E.M.S. voor projecten in Italië en lerland. 

DENEMARKEN 
miljoen r.e. 

18,1 

Deense kroon 142,0 miljoen 

163. Omschakeling op kolen 
van de centrale van Asnaes 
IFV — Elektrlcltetsselskabet 
Isefjordvaerket Interessentskab 
Deense kr. 70 miljoen 8,9 

164. Warmte/krachtcentrale van 
Randers (zie ook nr. 5) 
Deense kr. 72 miljoen 9,2 

lERLAND 41,7 

lers £ 28,1 miljoen 

165. Ontginning van hoogveen 
voor de produktie van turf ten be-
hoeve van de stroomopwekking 
(zie ook nr. 30) 
Bord Na Mona 
lers £ 3,7 miljoen 5,5 + 

166. Ontginning van hoogveen 
en een brikettenfabriek 
Bord Na Mona 
lers £ 6 miljoen 

167. Uitbreiding en modernise- 
ring van het telefoon- en telexnet 
(zie ook nrs 33—34) 

8,9 -l· 

lers £ 18,4 miljoen 

ITALIË 

27,3 -I-

137,8 

lire 165 miljard 

168. Geïntegreerd regelsys-
teem voor de gehele Italiaanse 
stroomproduktie en stroomdistri-
butie. 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
lire 20 miljard 17,1 

169. Ontginning van de gas- en  
olievelden Gavone, Settata, Ame
lia, Davide en Barbara 
(zie ook nr. 62) 
lire 20 miljard 16,7 -I-

170. Gasleiding Algerije-ltalië, 
sectie Mazzera del Vallo (Sicillë)-
Sant'Eufemia (Calabrië) 
(zie ook nrs 67 en 68) 
lire 50 miljard 41,7 + 

171. Friaul-autoweg, sectie Car-
nia-Pontebba 
Autostrade — Concessioni e 
Costruzioni Autostrade S.p.A. 
lire 45 miljard 37,3 

van het tele-172. Uitbreiding 
foonnet in Apulië  
(zie ook nr. 74)  
lire 15 miljard 

173. Diverse infrastructuur-
werkzaamheden op het industrie-
terrein te Syracuse (Sicilië)  
(zie ook nr. 90) 

12,5 

lire 15 miljard 12,5 + 

In lerland wordt 20 % van de elektricileitsbehoefte gedekt door turf stokende centrales  
(zie nrs 29, 30, 165 en 166). 
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Vermindering van de afhanke/ijkheid van 
ingevoerde aardolie is een van de prioritaire  
doelstellingen van de Gemeenschap. In 1980 
is 1210,7 miijoen gegaan naar projecten die 
aan deze doelstelling voldoen. Bovendien is 
249,2 mitjoen verstrekt voor de verbetering 
van de energievaorziening in een aantal 
A.C.S.-landen en Middellandse-Zeelanden. 

Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

Bülten de Gemeenschap neemt de Bank dee! aan het ontwikkelingsbeleld van de Gemeenschap door de ver-
strekklng van financ lerlngsmlddelen In de Middellandse-Zeelanden — met Inbegrip van Portugal — , de Ian-
den In Afrika, het Carlbische gebled en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de landen en gebleden overzee 
(L.G.O.) voor projecten die bijdragen tot hun economlsche en sociale ontwikkeling en zulks op grond van de  
met deze landen afgesloten overeenkomsten en financlële protocollen, alsmede desbetreffende besluiten. 

Na de sterke stijging In 1979 Is deze kredietverlening ook In het verslagjaar verder toegenomen en wel van 
512,9 mlljoen tot 547,7 mlljoen, waarvan 402 mlljoen In de Middellandse-Zeelanden en 145,7 mlljoen In de  
A.C.S.-landen. Van het totale bedrag had 371,4 mlljoen betrekking op kredleten uit de eigen middelen van de  
Bank — die In de normale boekhouding vallen — en 176,3 mlljoen op transactles ult begrotlngsmlddelen van 
de Gemeenschap, die In de Special Sectie worden beheerd. 

Kredietverlening in het Middellandse-Zeegebied 
De activltelten van de Bank in de Middellandse-Zee
landen waren in 1979 sterk uitgebreid na het van-
krachtworden van een groot aantal protocollen en 
overeenkomsten met deze landen; In 1980 was spra-
ke van een stabilisatle: het totale ter beschlkking ge-
stelde bedrag beliep 402 miijoen tegenover 426,5 mll
joen in het voorafgaande jaar. Uit eigen middelen 
werd 247 miijoen aan kredieten toegekend — tegen
over 347,7 miijoen in 1979 en 83 miijoen in 1978. Hier-
bij zijn doorgaans rentesubsidies verstrekt van 2 of 
3 % ten laste van de begroting van de Gemeenschap; 
deze heeft overigens eveneens een garantie afgege-
ven voor deze activiteiten ter hoogte van 75 % van 
het totale bedrag der uitstaande kredieten. De om-
vang van de leningen tegen bijzondere voorwaarden 
uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap — 
looptijd tot 40 jaar, waarvan 10 jaar aflossingsvrij, 
rentevoet 1 of 2,5 % — is opnieuw sterk gestegen en 
wel van 78,8 miijoen in 1979 tot 155 miijoen in het 
verslagjaar. 

Van het totale bedrag was 350 miijoen of bijna 85 % 
bestemd voor Griekenland dat op 1 januari 1981 lid 
van de Gemeenschap is geworden, Portugal dat over 
toetreding onderhandelt, en Turkije dat met de Ge
meenschap geässocieerd is. Hiervan is 47 % gegaan 
naar energieprojecten — vooral de exploitatie van lo 
kale energiebronnen, zoals bruinkoolcentrales en 
waterkracht — , 17,7% naar verkeersvoorzieningen 
en 6,8 % naar irrigatiewerken. De steun aan de Indus
trie en — in mindere mate — de landbouw- en dien-
stensector (27,1 %) had grotendeels betrekking op 
kleine projecten die door middel van 6 globale kre
dieten zijn gefinancierd. 

Griekenland 

Met kredieten van in totaal 101 miijoen is het bedrag 
van maximaal 225 miijoen uitgeput, waarin het op 

1 augustus 1978 van kracht geworden tweede finan 
clële protocol voorzag voor de kredietverlening uit 
eigen middelen van de Bank. 

Twee kredieten voor in totaal 44,5 miijoen waren be
stemd voor het noorden van het land: een voor de  
bouw van twee waterkrachtcentrales met een totaal 
geïnstalleerd vermögen van circa 400 MW te Sfikia en 
te Assomata in Macedonië en het ander voor de irri-
gatie van 38 000 ha veeteeltgronden in Thracië bij de  
Turkse en Bulgaarse grenzen. Een derde krediet had 
betrekking op de modernisering van de verkeersge-
leiding längs de spoorlijn Athene — Saloniki, verre-
weg de belangrijkste spoorlijn van het land. Ook Is 
een krediet verstrekt ten behoeve van de riolering en 
afvalwaterzuivering te Ghalcis, de hoofdstad van het 
eiland Euboea. 

Een bedrag van 30 miijoen was bestemd voor een 
krediet ter uitbreiding en modernisering van een ce-
mentfabriek bij Fatras en voor twee globale kredie
ten: een van 20 miijoen aan de Ethniki Trapeza Epen-
diseon Viomihanikis Anaptixeos (ETEBA) — de  
Griekse nationale investeringsbank — en een van 5,5 
miijoen aan de Elliniki Trapeza Viomihanikis Anapti
xeos (ETBA) — de Griekse industriële ontwikkelings-
bank. Hiermede wordt de steun aan de diversificatie 
van de industrie voortgezet, door het stimuleren van 
industriële en toeristische bedrijven van kleine om-
vang in het gehele land. In 1980 zijn uit lopende glo 
bale kredieten 42 bedragen van in totaal 33,3 miijoen 
toegewezen voor met name agro-industriële projec
ten en bedrijven in de bouwsector, grotendeels gelo-
kaliseerd buiten de Atheense regio. Bovendien is uit 
globale kredieten, verstrekt aan de Agrotiki Trapeza 
tis Ellados (ATE) — de Griekse landbouwbank — 
een bedrag van 2 miijoen toegewezen voor de  
modernisering van 841 landbouwbedrijven. 
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Jabel 5: Kredietverlening in de Middellandse-Zeelanden in 1980 en van 1963 tot 1980 (^) 

Onderverdeeld naar land 

Uit eigen middelen Ui II middelen van de Speciale Sedie 
Bedrag Bedrag 

Aanlal (milj. r.e.) % Aanlal {milj. r.e.) 7o 

1980 
MIddellandse Zee (noord) 14 215,0 87,1 2 135,0 87,1 

Griekenland 7 101,0 40,9 — — 
Portugal 4 70,0 28,4 — — 
Turkije 3 44,0 17,8 2 135,0 87,1 

Maghreb 2 25,0 10,1 2 20,0 12,9 
Algerije 1 20,0 8,1 — — 
Marokko — — — 1 5,0 3,2 
Tunesië 1 5,0 2,0 1 15,0 9,7 

Machrak 2 7,0 2,8 — — — 
Jordanie 1 4,0 1,6 — — — 
Libanon 1 3,0 1,2 — — — 

Totaal 18 247,0 100,0 4 155,0 100,0 

1963—1980 
Middellandse Zee (noord) 66 797,4 80,3 60 561,0 92,9 

Griekenland 37 341,4 34,4 1 10,0 1,7 
Portugal 19 301,0 30,3 — — — 
Turkije 8 105,0 10,6 59 551,0 91,2 
Joegoslavie 2 50,0 5,0 — — 

Maghreb 5 75,0 7,5 3 34,0 .5,6 
Algerije 1 20,0 2,0 — — — 
Marokko 1 26,0 2,6 2 19,0 3,1 
Tunesië 3 29,0 2,9 1 15,0 2,5 

Machrak 11 118,7 11,9 2 3,8 0,6 
Egypte 3 65,0 6,5 — — — 
Jordanië 3 15,0 1,5 1 0,3 — 
Libanon 4 23,0 2,3 — — — 
Syrië 1 15,7 1,6 1 3,5 0,6 

Overige 1 3,0 0,3 1 5,0 0,9 
Malta 1 3,0 0,3 1 5,0 0,9 

Totaai 83 994,1 100,0 66 603,8 100,0 

(1) Zie nool 3 bij label 1 op biz. 21. 

Turkije 

Op grond van hat darde financiëla protocol (') is in 
Turkije 44 miljoen uit eigen middelen ter beschikking 
gesteld, alsmede 135 miijoen uit begrotingsmiddelen 
van de Gemeenschap, d.w.z. in totaal 179 miljoen of 
ruim twee maai zo veei als in 1979. Daze bedragen 
waren bestemd voor investerlngen die Turkije minder 
afhankelijk zullen maken van ingevoerde energie, ais-
mede voor het op export gerichte deal van het mid
den- en kieinbedrijf. 

De ieningen tagen bijzondere voorwaarden uit begro-
tingsmiddeien droegen bij tot de financiering van 
twee grote energieprojecten die de stroomproduktie 
van het land met bijna 43% moeten verbogen: een 
iening van 60 miljoen is gegaan naar de waterkracht-
centrale te Karakaya aan de Eufraat met een vermö 
gen van 1 800 MW en een tweede lening van 75 mil
joen naar de thermische centrale van Elbistan met 
een vermögen van 1 260 MW, aismede de ontginning 
van de bruinkool die deze centrale zai verstoken. 

Aan de financiering van deze projecten is meege-
werkt door verschiiiende biiateraie en muitiiaterale 

(I) Zie tabel op biz 11. 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

Portugal 

Totaai 

Aantal 
Bedrag 

(milj. r.e.) 

1980 
16 350,0 87,0 Middellandse Zee (noord) 

7 101,0 25,1 Griekenland 
4 70,0 17,4 Portugal 
5 179,0 44,5 Turkije 

4 45,0 11,2 Maghreb 
1 20,0 5,0 Algerije 
1 5,0 1,2 Marokko 
2 20,0 5,0 Tunesië 

2 7,0 1,8 Machrak 
1 4,0 1,0 Jordanie 
1 3,0 0,8 Libanon 

22 402,0 100,0 Totaal 

1963—1980 
126 1 358,4 85,0 Middellandse Zee (noord) 

38 351,4 22,0 Griekenland 
19 301,0 18,8 Portugal 
67 656,0 41,1 Turkije 
2 50,0 3,1 Joegoslavië 

8 109,0 6,8 Maghreb 
1 20,0 1,2 Algerije 
3 45,0 2,8 Marokko 
4 44,0 2,8 Tunesië 

13 122,5 7,7 Machrak 
3 65,0 4,1 Egypte 
4 15,3 1,0 Jordanië 
4 23,0 1.4 Libanon 
2 19,2 1,2 Syrië 

2 8,0 0,5 Overige 
2 8,0 0,5 Malta 

149 1 597,9 100,0 Totaal 

ontwikkelingsinstellingen, zoals met name de We-
reldbank en de Kreditanstalt für Wiederaufbau. 

Krachtens het geldende financiële protocol heeft de 
Bank in dit land vier kredieten voor in totaai 70 mii-
joen ter beschikking gesteid; de uitvoering van dit  
protocol zai worden versneid, waartoe de Baad van 
Gouverneurs van de Bank toestemming heeft gege-
ven. 

Zo Is een krediet van 30 miijoen gegaan naar ultbrei-
dingen van de haven van Aveiro, die nodig zijn In 
verband met de snelle toeneming van het verkeer 
ten gevoige van de ontwikkeiing van Noord-Portu-
gai. Reeds In 1977 zljn kredieten verstrekt voor ver-
grotlng van de Portugese havencapacitelt en wei 
voor de havens van Lissabon en Oporto. Voorts is  
een krediet van 10 miijoen toegekend voor een cen-
traai regeisysteem van de stroomproduktle en dis-
trlbutle In het land. Tensiotte Is nog een krediet ver
strekt voor de ultbrelding van een cementfabriek, 
aismede de nodige opsiagfacliltelten, en een giobaai 
krediet aan de Calxa Gerai de Depositos ter finan 
ciering van Industriëie en toeristische projecten van  
bescheiden omvang. Dit een eerder aan de Banco  
de Fomento Naclonai verstrekt giobaai krediet zljn  
In het versiagjaar 20 toewijzingen voor In totaai 11,4  
miijoen verricht ten behoeve van projecten betref
fende voorai de machine-Industrie en de elektro
technische nljverheid. 

Maghreb- en Machrak-landen 

De Bank heeft In vljf van deze landen bedragen ter 
beschikking gesteid van In totaai 52 miijoen — waar-
van 32 ult eigen middeien en 20 miijoen ult begro-
tlngsmlddeien — krachtens de overeenkomsten die 
zij met de Gemeenschap zljn aangegaan C). 

Ult eigen middeien zljn kredieten van In totaai 44 mii
joen verstrekt voor Industriëie projecten. HIerblj was  
een tweede krediet voor een papier— en kartonfa-
brlek, aismede voor de afvaiwaterzulvering van dit 
bedrijf. Voorts zljn globale kredieten verstrekt aan de 
Türklye Sinai Kaikinma BankasI (TSKB) — de Turkse 
industriëie ontwikkeilngsbank — en de Sinai Yatrim 
ve KredI BankasI (SYKB) — de Turkse Industrleflnan-
cleringsbank — ter financiering van kleine Industriëie 
projecten. Ult iopende globale kredieten zljn in 1980  
20 toewijzingen voor In totaai 24,3 miijoen verricht 
ten behoeve voorai van projecten betreffende de ma
chine-Industrie en de elektrotechnische nljverheid. 

Algerije 

De eerste financleringsoperatle In Algerije was een 
krediet ult eigen middeien tot een bedrag van 20  
miijoen voor 5 kleine centrales met een vermögen  
van 4,8 tot 6,4 MW in stedeiljke oases in Zuld-Aige- 
rlje. 

(1) Zie tabe! op biz 11. 
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In 1980 In de Middellandse-Zeelanden, de A.C.S.-landen en de L.G.O. gefinanclerde projecten 
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Kredietverlenïng buiten de Gemeenschap 

Tunesië Jordanië 

In dit land Is een bedrag van 20 miljoen — waarvan 
een deel In de vorm van een krediet ult eigen mldde-
len — toegezegd voor de aanieg van een nieuwe, 
kortere spoorlljn tussen de fosfaatertsmijnen te 
Gafsa en de haven van Gabes waarheen het erts 
wordt vervoerd om aldaar te worden verwerkt. Bo-
vendlen zljn ult een In 1979 toegekend globaal kre
diet 16 bedragen toegewezen voor In totaal 8,5 mil
joen. 

Marokko 

Ult begrotingsmiddelen Is een globale lening van 5  
miljoen verstrekt aan het Office pour le Développe
ment Industriel (GDI) ter financiering van deelne-
mlngen van deze Installing In het Industriële mid 
den- en kleinbedrijf; In het versiagjaar was reeds 1,6  
miljoen van deze lening voor twee van dergelljke  
Inltlatleven toegewezen. 

Een krediet ult eigen middelen van 4 miljoen was 
bestemd voor de ultbrelding van het stroomkoppel-
net In het gabled van Zerqa ten noordoosten van 
Amman ten behoeve van met name het midden- en 
kleinbedrijf dat zieh In groten getale In dit gabled 
heeft gevestlgd. In 1979 waren de Industrial Deve
lopment Bank twee globale kredleten verstrekt. Ult 
het eerste zljn vljf bedragen voor In totaal 1,1 mil
joen toegewezen. Het tweede betrof een bedrag 
van 300 000 r.e. ult begrotingsmiddelen, die geheel 
zijn gebrulkt voor technische en financlële bijstand 
aan 123 ambachtsbedrljven. 

Libanon 

De Bank heeft een krediet ult eigen middelen van 
3 miljoen toegekend voor de ultbrelding van de  
centrale van Zouk ten noorden van Belroet. 

Landen in Afrika, het Carlblsche gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen), 
alsmede de landen en gebieden overzee (L.G.O.) 
Krachtens de eerste overeenkomst van Lomé en het 
beslult betreffende de L.G.O. heeft de Bank In 1980  
19 kredleten ult eigen middelen voor In totaal 124,4  
miljoen verstrekt, waarblj steeds een rentesubsidie 
van 3% (') Is toegekend ult middelen van het Euro- 
pese Ontwikkelingsfonds (E.O.F.), alsmede 18 bedra
gen aan risicodragend kapitaal voor In totaal 21,3 mil
joen, eveneens ult middelen van het E.O.F. In totaal Is  
zo 145,7 miljoen ter beschikking gesteld ten behoeve 
van projecten In 21 landen In Afrika, het Carlblsche 
gebied en de Stille Oceaan en In 2 landen en gebie
den overzee. Met Inbegrip van de bedragen der alge-
mene machtiging tot financiering van feasibility stu 
dies — die nog niet geheel zljn gebrulkt — zljn hler- 
mee de bedragen ultgeput, die volgens de eerste  
overeenkomst van Lomé beschlkbaar waren voor  
steunverlening door de Bank. 

Risicodragend kapitaai wordt door de Bank ais iast-
hebster van de Gemeenschap gebruikt voor directe  
deeinemingen of voor leningen aan een A.C.S.-iand 
of nationale ontwikkeiingsinsteiiing ter verbreding 
van de eigen-vermogensbasis van ondernemingen in 
dat land, of voor steun in de vorm van zogenaamd 
quasi-kapitaai. Dit quasi-kapitaai kan de vorm aanne-
men van achtergesteide leningen die pas behoeven 
te worden terugbetaaid na afiossing van andere prio 
ritaire ieningen, of van voorwaardeiijke ieningen 
waarvan de afiossing en de iooptijd bij de toekenning 
van de lening afhankeiijk worden gesteid van bepaai-

de rendementsvoorwaarden. Voor verschiiiende van 
de betrokken projecten is naast risicodragend kapi
taai ook een krediet uit eigen middelen van de Bank 
ter beschikking gesteid. De souplesse van dergeiijke 
financieringen en van de voorwaarden waaronder ze 
kunnen piaatsvinden, laten een zo goed mogeiijke af-
stemming op de projecten toe, zodat kan worden  
voorzien in de meest uiteeniopende financieringsbe-
hoeften, met name in de ärmste A.C.S.-ianden, als 
mede in de mogelijkheid om feasibility studies te  
doen verrichten. 

In een aantal landen heeft de Bank In 1980 vo or de  
eerste maal toezegglngen kunnen doen: Botswana, 
Comoren, Guinee, Somalia en in een L.G.O., te weten 
Frans Polyneslë. Van het totale ter beschikking ge-
stelde bedrag Is 50,3 % naar de Industrie gegaan, 
41,6% naar de energlevoorzlening en 8,1 % naar de  
mljnbouw. 

In Afrika Is de Bank In 18 landen actlef geweest. 

In Nigeria Is een krediet van 25 miljoen verstrekt voor 
de ultbrelding van het stroomdistrlbutlenet In het ver-
stedelijkte gebied van Lagos, dat 4 miljoen Inwoners 
heeft. 

(1) Oaar over kredieten van de Bank nooit meer rente wordt berekend dan 
8 Q/o. wordt de rentesubsidie verhoogd ingev al de rentevoet van de Bank 
uitstijgt boven 11 (Vb. 
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Jabel 6: Kredietverlening in de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) 
en de landen en gebieden overzee (L.G.O.) in 1980 
Onderverdeeld naar land 

Uit e igen middelen Uli middelen van de Speciale Sectie 

Aantal 
Bedrag 

(milj. r.e.) 
Bedrag 

(milj. r.e.) 

Afrika 15 95,9 77,1 17 20,46 96,0 

West-Afrika 8 59,4 47,8 7 14,03 65,8 
Bovenvolta 1 8,0 6,4 1 3,50 16,4 
Gambia — — — 1 0,09 0.4 
Gfiana — — — 1 0,25 1,2 
Guinee 1 4,4 3.6 1 0,15 0,7 
Ivoorkust 3 10,0 8,0 — — — 
Kaapverdle — — — 1 3,50 16,4 
Nigeria 1 25,0 20,1 — — — 
Senegal 2 12,0 9,7 1 6,40 30,0 
Regionaal — — — 1 0,14 0,7 

Midden-Afrika — — — 1 0,04 0,2 
Zaire — — — 1 0,04 0,2 

Oostelijk Afrika 7 36,5 29,3 9 6,39 30,0 
Botswana 2 6,5 5,3 2 1,75 8,2 
Comoren — — — 1 0,01 0,1 
Kenya 1 7,5 6,0 — — — 
Malawi 1 5,0 4,0 1 0,19 0,9 
Mauritius 1 7,5 6,0 1 0,04 0,2 
Somalia — — — 1 0,25 1,2 
Swaziland 1 2,0 1,6 1 1,00 4,7 
Tanzania — — — 1 0,35 1,6 
Zambia 1 8,0 6,4 1 2,80 13,1 

Carlbisch gebied 2 10,0 8,0 — — — 
Barbados 1 5,0 4,0 — — — 
Trinidad en Tobago 1 5,0 4,0 — — — 

Stille oceaan 1 11,5 9,3 — — — 
Fili 1 11,5 9,3 — — — 

Totaai A.C.S. 18 117,4 94,4 17 20,46 96,0 
L.G.O. 

Frans Polynesië 
Nieuw Caledonië 

1 

1 

7,0 

0,7 

5.6 

5,6 

1 
1 

0,85 
0,85 

4,0 
4,0 

Totaai generaal 19 124,4 100,0 18 21,31 100,0 
(waarvan risicodragend 
kapilaal) 18 21,31 100,0 

In Senegal waren drie bedragen van In totaal 18,4 mll-
joen bestemd voor twee projecten: 

— twee bedragen waarvan een uit risicodragend ka-
pitaal, van in totaal 15,4 miljoen, zijn gegaan naar fos-
forzuur- en kunstmestfabrieken die lokale fosfaten 
verwerken; 

— een krediet van 3 miljoen is toegekend voor de 
modernisering en uitbreiding van de produktle van 
aardnoten en katoenolie, aismede oliekoeken te  
Ziguinchor in de Streek van Casamance. 

In Zambia zijn twee projecten gefinancierd voor in 
totaal 10,8 miljoen, te weten; 

— de modernisering van het kobaltbedrijf van Cham-
beshi teneinde metaaiverlies te voorkomen en de zui-
verheid van het produkt te verbogen, waarvoor een 
krediet van 8 miljoen is verstrekt; 

— de modernisering van een cementfabriek te Chi-
langa met een capaciteit van 320 000 ton per jaar, 
waarvoor 2,8 miljoen aan risicodragend kapitaal ter  
beschikking is gesteld. 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

Bedrag 
(mill, r.e.) 

32 116,36 79,9 Afrika 
15 73,43 50,4 West-Afrika 

2 11,50 7,9 Bovenvolta 
1 0,09 0,1 Gambia 
1 0,25 0,2 Ghana 
2 4,55 3,1 Guinee 
3 10,00 6.8 Ivoorkusl 
1 3,50 2,4 Kaapverdië 
1 25,00 17,2 Nigeria 
3 18,40 12,6 Senegal 
1 0,14 0,1 Regionaai 

1 
1 

0,04 
0,04 

Midden-Afrika 
Zaire 

16 42,89 29,5 Oosteiijk Afrika 
4 8,25 5,7 Botswana 
1 0,02 Comoren 
1 7,50 5,1 Kenya 
2 5,19 3,6 Malawi 
2 7,54 5,2 Mauritius 
1 0,25 0,2 Somalia 
2 3,00 2,1 Swaziland 
1 0,35 0,2 Tanzania 
2 10,80 7,4 Zambia 

2 10,0 6,8 Caribisch gabled 
1 5,00 3,4 Barbados 
1 5,00 3,4 Trinidad en Tobago 

1 11,5 7,9 Stille oceaan 
1 11,50 7,9 Fiji 

35 137,86 94,6 Totaai A.C.S. 
2 7,85 5,4 LG.O. 

1 0,85 0,6 Frans Polynésie 
1 7,00 4,8 Nieuw Caledonïe 

37 145,71 100,0 Totaai generaal 
(waarvan risicodragend 

18 21,31 14,7 kapitaal) 

In Ivoorkust zljn drle bedragen van in totaal 10 mil-
joen toegezegd en wel; 

— twee globale kredieten van elk 3,5 miljoen aan het  
Crédit de la Côte-d'IvoIre en aan de Compagnie 
Financière de la Côte-d'IvoIre ter financiering van 
Industriële en toeristische projecten van kleine om-
vang; 
— een krediet van 3 miljoen voor een meelfabriek 
met een capaciteit van 40 000 ton per jaar, aismede 
daarbij behorende opsiag- en oversiagfaciliteiten in 
de haven van San Pedro. 

In Bovenvolta zijn een krediet en een bedrag aan risi-
codragend kapitaal voor in totaai 11,5 miljoen gegaan 
naar de goudwinning te Poura op 180 km ten zuidwes-
ten van Ouagadougou, waar een mijn zal worden  
heropend met te verwachten gunstig effect voor be-
talingsbalans en de overheidsfinanciën van het land. 

Vier bedragen van in totaai 8,25 miljoen zijn gegaan 
naar Botswana voor 

— een bedrijf voor de fabricage van vaccine tegen 
mond- en klauwzeer (2,5 miljoen ult eigen middelen 
en 1,5 miljoen ult risicodragend kapitaal), dat zal bij-
dragen aan de kwaliteit van de veestapel en de vlees-
export zal bevorderen; 

— de uitbreiding van een kolen stokende centrale 
(4 miljoen) in Noordoost-Botswana met een geïnstal-
leerd vermögen dat van 60 tot 80 MW wordt ver-
hoogd; 

— een Studie naar de gebruiksmogelijkheid van loka 
le steenkool ten behoeve van een nieuwe centrale 
(250 000 aan risicodragend kapitaal). 

De aanieg van een waterkrachtcentrale met een ver 
mögen van 30 MW aan de oostkust van Mauritius  
vormde de aanleiding voor een krediet van 7,5 mil
joen. Tevens is met 35 000 aan risicodragend kapitaal 
een studie gefinancierd naar de mogelijkheid van 
ethanolproduktie op basis van u it plaatselijk rietsui-
ker vervaardigde melasse. Beide projecten beogen 
de substitutie van binnenlandse energiebronnen voor 
ingevoerde aardolie. 

In Kenya is een krediet van 7,5 miljoen verstrekt voor 
de bouw van 10 fabrieken die de thee zullen verwer-
ken, afkomstig van circa 10 000 kleine planters. 

In Malawi was een globaal krediet van 5 miljoen be-
stemd voor de Investment and Development Bank ter  
financiering van industriële en toeristische projecten 
van kleine omvang in het land. Bovendien is risico
dragend kapitaal tot een bedrag van 190 000 ter be-
schikking gesteld voor een Studie naar een eventuele 
cementfabricage. 

Voor de modernisering van een aluminiumfabriek te  
Fria-Kimbo in Guinee, alsmede ter verbetering van 
het produktieproces van deze fabriek is een krediet 
van 4,4 miljoen toegezegd. Voor een studie naar 
eventuele ontwikkeling van de metaalconstructiesec-
tor is een bedrag van 150 000 aan risicodragend kapi
taal ter beschikking gesteld. 

Risicodragend kapitaal is ook gebruikt voor steun tot 
een bedrag van 3,5 miljoen voor een reparatiewerf 
van vissersschepen en eventueel kleine handels-
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Scheper) aan de baai van Mindelo, de voornaamste 
haven van Kaapverdlë. Dit project zai circa 700 ar-
beidsplaatsen scheppen en bovendien een deviezen-
winst opieveren, die gelijk kan worden gesteld met 
bijna 80 % van de uitvoer van het land. 

De National Industrial Development Corporation in 
Swaziland heeft een krediet uit eigen middelen en 
een bedrag aan risicodragend kapitaal voor in totaal 
3 miljoen ontvangen ter financiering van industriële,  
agro-industriële en toeristische projecten van kleine  
omvang, alsmede van feasibility studies en deelne-
mingen van deze instelling in het midden- en klein-
bedrijf. 

In totaal 955 000 aan r isicodragend kapitaal was be-
stemd voor de financiering van verschillende studies 
in de Comoren, Gambia, Ghana, Somalia en Tanza
nia (eventuele ontwikkelingsbank, industrie, mijn-
bouw, energie). Bovendien wordt een onderzoek in-
gesteld naar een eventuele regionale aanpak van de  
Industriële ontwikkeling in West-Afrika, waarvoor een 
bedrag van 140 000 ter beschikking is gesteld. 

In Zaïre is deelgenomen in de kapitaalverhoging van  
de Société Financière de Développement (SOFIDE) 
door middel van een bedrag van 37 000 aan risicodra
gend kapitaal. 

Wat het Caribische gebled betreft heeft de Bank aan 
Barbados een krediet van 5 miljoen verstrekt voor de 
uitbreiding van de stroomproduktie en distributie, 
terwiji te Trinidad en Tobago een globaal krediet van 
5 miljoen is gegaan naar de Development Company 
Limited ter financiering van industriële en toeristische 
projecten van kleine omvang. 

In de Stille Oceaan is een krediet van 11,5 miljoen ter 
beschikking gesteld in Fiji ter financiering van een 

verdere uitbouw van de waterkrachtinstallaties op het 
grootste en volkrijkste eiland van deze groep. Viti  
Levu. Reeds in 1978 was de eerste aanzet van dit 
project gefinancierd, dat binnenkort 95% van de 
elektriciteitsbehoefte van het eiland zal dekken en al-
dus bijdraagt tot een vermindering van de invoer van 
stookolie. 

Tenslotte is nog steun geboden in twee Franse over-
zeese gebieden, te weten 

— NIeuw Caledonlë waar een krediet van 7 miljoen 
bijdraagt tot de aanieg van een waterkrachtcentrale 
met een geïnstalleerd vermögen van 7 MW in de rivier 
de Néaoua. 

— Frans Polyneslë waar een bedrag van 850 000  
aan risicodragend kapitaal bestemd was voor de So
ciété de Crédit et de Développement de l'Océanie ter 
financiering van industriële, ambachtelijke en toeristi
sche projecten van kleine omvang, alsmede van deel-
nemingen in dergelijke bedrijven en van feasibility  
studies. 

Uit reeds eerder aan ontwikkelingsbanken in de 
A.C.S.-landen en de L.G.O. toegekende globale kre-
dieten zljn in het versiagjaar 47 bedragen voor in to
taal 15,5 miljoen toegewezen. 

Bij de financiering van de meeste projecten in de 
A.C.S.-ianden heeft de Bank samengewerkt met di
verse andere insteliingen, met name de Wereidbank, 
de international Finance Corporation, het Europese 
Ontwikkelingsfonds, de Afrikaanse Ontwikkeiings-
bank, de Caisse Centrale de Coopération Économi
que, de Commonwealth Development Corporation en 
de Kreditanstalt für Wiederaufbau, alsmede verschei-
dene bilaterale en multilaterale financieringsinsteliin-
gen in de Arabische olie-producerende ianden. 
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Kredietverlening van de Bank buiten de Gemeenschap (') 
A. Uit eigen middelen 

Projecten gefinancierd in 1980 

In 1980 is voor een bedrag van 371,4 mlljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking hebbend 
op kredieten ult eigen middeien van de Bank voor projecten buiten de Gemeensctiap (zie biz. 53 tot 60 voor de economi-
sche aspecten van deze projecten). Hiervan was 247 miijoen bestemd voor de Middeiiandse-Zeeianden en 124,4 miijoen 
voor de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen), aismede de landen en gebieden over-
zee (L.G.O.). Deze kredieten vailen getieei in de normale boekhouding van de Bank. 

Voor sommige projecten is tevens een bedrag uit begrotingsmiddeien van de Gemeenschap toegekend (zie biz. 63 en 64);  
deze projecten zijn voorzien van een sterretje *. Wat de projecten in het Middeiiandse-Zeegebied betreft verwijst een 
voetnoot bij het kredietbedrag naar een rentesubsidie van 2 of 3 %, die voor het betrokken project uit begrotingsmiddeien 
van de Gemeenschap is verstrekt (zie biz. 53). Bij aile kredieten in de A.C.S.-ianden zijn rentesubsidies toegekend uit de 
middeien van het Europese Ontwikkeiingsfonds (zie biz. 57). 

1. Middellandse-Zeegebied 

GRIEKENLAND 

miijoen r.e.  

101,0 

drachme 6 019,7 

174. Waterkrachtcentrales van 
Sfikia en Assomata aan de Aliak-
mon (Zuid-Macedonië) 
Dimosia Epihirisi llektrismou 
drachme 1 031,2 miijoen 17,0 C") 

175. Modernisering van de ver-
keersregeling op de spoorlijn 
Athene-Saloniki 
Organismes SIdIrodromon Ella-
dos A.E. 
drachme 1 273,8 21,0 (' 

176. Aanleggen van rioleringen 
en bouw van een waterzui-
veringsinstallatie te Chalcis 
(Euboea) 
Heileense Republlek ten behoe-
ve van een o p te richten plaatse-
lijk watersyndicaat 
drachme 333,6 miijoen 5,5 (') 

177. Irrigatie van 37 760 ha met 
behulp van een stuwmeer In de 
Ardas en grondwater in het ge
bied van Evros (Thracië) 
Heileense Republlek 

179. Globaal krediet aan de Elll-
nlki Trapeze Ependiseon Vioml-
hanlkis Anaptixeos (ETEBA) ter 
financiering van industriële en 
toeristische projecten van kleine  
omvang 
drachme 1 101,3 miijoen 

180. Globaal krediet aan de 
Elllnikl Trapeze VIomlhanIkIs 
Anaptixeos (ETBA) ter financie 
ring van industriële projecten van 
kleine omvang 
drachme 333,6 miijoen 

TURKIJE 44,0 

PORTUGAL 

20,0 

5,5 

70,0 

drachme 1 668,1 27,5 (') 

escudo 4 912,1 miijoen 

181. Geautomatlseerd regel-
centrum voor de stroomproduk-
tie en distributie 
Electricidade de Portugal 
escudo 701,7 miijoen 10,0 (') 

182. Ultbreiding van de haven-
Installaties te Aveiro ten zuiden 
van Oporto  
Portugese Staat 
escudo 2 105,2 miijoen 30,0 (') 

183. Uitbrelding van de cement-
fabriek van Souselas bij Coimbra, 
aismede op- en overslagfacllltel-
ten bij Oporto 
Cimentos de Portugal E.P. 
escudo 1 052,6 mlljoen 15,0 

Turks e 4 957,2 

185. Papier- en kartonfabriek 
en afvaiwaterzuivering van dit be-
drijf te Dalaman (West-Anatolië) 
SEKA Oalaman Müessesesi via 
de Turkse Staat 
Turks E 450,7 miijoen 4,0 

186. Globaal krediet aan de 
Türklye Sinai Kalkinma BankasI 
— TSKB (Turkse industriële ont-
wikkelingsbank) via de Turkse 
Staat ter financiering van indus
triële projecten van kleine om
vang 
Turks £ 3 379,9 mlljoen 30,0 

187. Globaal krediet aan de Si 
nai Yatirim ve KredI BankasI 
SYKB (Industriële krediet- en In-
vesteringsbank) via de Turkse 
Staat ter financiering van indus
triële projecten van kleine om
vang 
Turks £ 1 126,6 mlljoen 10,0 

ALGERIJE 

188. Elektrische centrales in de 
Steden Adrar, Timimoun, El Go-
léa, Ain Salah en Tamanrasset in 
Zuid-Algerije 
Sonelgaz via de Banque Algé
rienne de Développement 
Algerijnse dinar 107,1 miijoen 20,0 

178. Uitbrelding en modernise-
ring van een cementfabriek bl] 
Fatras (Peloponnesus) 
Tsimenta TITAN A.E. via de Elll
nikl Trapeza VIomlhanIkIs Anap
tixeos (ETBA) 
drachme 278,1 miijoen 4,5 

184. Globaal krediet aan de 
Caixa Geral de Depositos 
(CDG) via de Portugese Staat ter 
financiering van industriële en  
toeristische projecten van kleine  
omvang 
escudo 1 052,6 15,0 0 

(') De geopende kredieten luiden in rekeneentieden 
wat transacties betraft in tiet kadervan de tinancie-
le samenwerking met ianden buiten de Gemeen-
sctiap. De bij deze posten aangegeven waarde in 
nationaie valuta's tieeft slecfits indicatieve bete-
kenls; deze waarde is geiijk aan de tegenwaarde 
van de bedragen in rekeneenheden op de datum 
van ondertekening van de betrokken overeen-
komsten. (zie biz. 8). 

(') Hierbij is een rentesubsidie van 3 % verstrekt. 
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TUNESIË IVOORKUST 10,0 BOTSWANA 6,5 

189.* Spoorweg voor met name  
het vervoer van fosfaaterts tus-
sen de mijnen te Gafsa en de ha 
ven te Gabes 
Tunesische Republiek 
(zie ook nr. 213) 
Tunesische dinar 2,7 miljoen 5,0 (' 

JORDANIË 

190. Uitbreiding van het 
stroomkoppelnet ten noordoos-
ten van Amman 
Jordanian Electric Power Co. 
Ltd via de Jordaanse Staat 
Jordaanse dinar 1,7 miljoen 4,0 (') 

LIBANON 

191. Uitbreiding van de thermi
sche centrale van Zouk bij 
Beiroet 
Electricité du Liban via de Liba
nese ontwikkelings- en weder-
opbouwraad 
Libanees £ 14,6 3,0 (') 

2. A.C.S.-landen en L.G.O. 
Bij alle hieronder vermelde kredieten 
zijn rentesubsidies verleend van 3 %,  
of méér indien de rentevoet van de 
Bank meer dan 11 % bedroeg (zie  
biz. 57). 

miijoen r.e. 
NIGERIA 

192. Uitbreiding van het 
stroomkoppeinet in het gebied 
van Lagos 
National Electric Power Auth 
ority (ΝΕΡΑ) 
naira 18,7 miljoen 

SENEGAL 

25,0 

12,0 

CFA-frank 3 528,7 miijoen 

193.* Fabrieken van fosforzuur 
te Taiba en van kunstmest te  
M'Bao 
Industries Chimiques du Séné
gal 
(zie ook nr. 215) 
CFA-frank 2 646,5 miijoen 9,0 

194. Fabriek van aardnoten- en  
katoenoiie te Ziguinchor, Casa- 
mance 
Société Nationale de Commer
cialisation des Oléagineux 
CFA-frank 882,2 miijoen 3,0 

FIJI 

195. Dam en waterkrachtcen-
traie op het eiiand Viti Levu 
Fiji Electricity Authority 
Fiji $ 13,3 miijoen 11,5 

BOVENVOLTA 

199.* Heropening van de goud-
mijn van Poura ten zuidwesten 
van Ouagadougou (zie ook 
nr. 216) 
SOREMI — Société de recher 
che et d'exploitation minière 
CFA-frank 2 352,5 miijoen 

MAURITIUS 

NIEUW CALEDONIË 

3,0 

CFA-frank 2 935,3 miijoen 

196. Bouw van een meeifa briek 
in de haven van San Pedro 
Moulin du Sud Ouest 
CFA-frank 876,9 miijoen 

197. Giobaaikredietaan het Cré
dit de la Côte-d'IvoIre (CCI) ter 
financiering van industriëie en 
toeristische projecten van kleine  
omvang 
CFA-frank 1 029,2 miijoen 

198. Giobaai krediet aan de 
Compagnie Financière de la 
Côte-d'IvoIre (COFINCI) ter fi 
nanciering van industriëie en toe
ristische projecten van kleine  
omvang 
CFA-frank 1 029,2 miijoen 

3,5 

3.5 

8.0 

ZAMBIA 

200. Modernisering van de pro-
duktie-instaiiaties van een kobait-
bedrijf te Chambeshi 
Roan Consolidated Mines Ltd 
kwacha 8,4 miijoen 8,0 

KENYA 

201. Tien fabrieken voor de ver-
werking van thee afkomstig van 
voikspiantages 
Kenya Tea Development Auth 
ority (KTDA) 
Kenyaanse shilling 77,3 miijoen 7,5 

202. Dam en waterkrachtcentra-
ie aan de oostkust 
Central Electricity Board 
roepie 78,1 miijoen 7,5 

203. Waterkrachtcentraie in de 
rivier de Néaoua aan de oostkust 
Société Neo-Caiédonlenne 
d'Énergie (ENERCAL) via de 
Caisse Centrale de Coopération 
(CCCE) 
CFP-frank 743,3 miijoen 

206. Uitbreiding van de stroom -
produktie en distributie 
Barbados Light and Power 
Company Limited (BLPC) 
Barbados $ 14,0 

MALAWI 

207. Giobaai krediet aan de In 
vestment and Development 
Bank of Malawi (INDEBANK) ter 
financiering van industriëie en 
toeristische projecten van kleine  
omvang 
kwacha 5,7 miijoen 

TRINIDAD EN TOBAGO 

GUINEE 

SWAZILAND 

4,0 

pula 7,2 miijoen 

204. Uitbreiding van de thermi 
sche centrale van Seiebi-Pikwe 
die binnenlandse steenkooi ver 
stockt 
Botswana Power Corporation 
(BPC) 
pula 4,4 miijoen 

205.* Laboratorium voor de fa-
bricage van vaccines tegen 
mond- en kiauwzeer te Gaborone 
(zie ook nr. 219) 
Botswana Vaccine Institute 
(Proprietary) Limited 
pula 2,8 miijoen 

BARBADOS 

2,5 

5,0 

5,0 

208. Giobaai krediet aan de Tri
nidad and Tobago Development  
Company Limited (TTDFC) ter fi 
nanciering van industriëie en toe 
ristische projecten van kleine  
omvang 
Trinidad & Tobago $ 17,3 miijoen 5,0 

209. Modernisering van een aiu-
miniumfabriek te Fria-Kimbo ten  
noorden van Conakry  
Frigula 
syii 117,3 miijoen 4,4 

210,* Giobaai krediet aan de 
National Industrial Development 
Corporation of Swaziland 
(NIDCS) 
ter financiering van kleine projec
ten betreffende de industrie, de 
mijnbouw en het toerisme 
(zie ook nr. 221) 
iilangeni 2,1 miijoen 2,0 

7,0 (') Hierbij is een rentesubsidievan2%verstrekt. 
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Β. Uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap 
Projecten gefinancierd in 1980 

in 1980 is voor een bedrag van 176,3 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking hebbend 
op transacties uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap, waarvan 155 miljoen aan len ingen legen bijzondere voor-
waarden in de Middeliandse-Zeelanden en 21,3 miljoen aan risicodragend kapitaai in de A.C.S.-landen en de L.G.O. (zie  
biz. 53 tot 60 voor de economische aspecten van deze projecten). Deze bedragen zijn door de Bank in opdracht en naam 
en voor rekening en risico van de Europese Economische Gemeenschap toegekend; zij vallen buiten de normale boek-
houding, maar verschijnen daarentegen in de Speciale Sectie (zie bIz. 74). De Bank is te dien aanzien uitsluitend verant-
woordelijk voor de goede uitvoering van het haar toevertrouwde mandaat. 
Voor sommige projecten zijn tevens kredieten uit eigen middelen van de Bank verstrekt; verwezen wordt telkens naar de 
corresponderende nummers op de bIz. 61 en 62. 

1. Leningen tegen bijzon
dere voorwaarden in de 
Middeliandse-Zeelanden 

BOVENVOLTA 

TURKIJE 
miljoen r.e. 

135,0 

Turks e 11 878,7 miljoen 

211. Bruinkool stokende centra
le en ontginning van bruinkool in 
de nabijheid van Elblstan 
Türklye Elektrik Kurumu TEK 
(staatselektriciteitsbedrijf) en  
Türklye Kömür Isletmesl Kurumu 
— TKI (staatsmijnen) via de Re-
publlek Turklje 
Turks £ 5 118,9 miljoen 

212. Dam In de Eufraat en  
waterkrachtcentrale te Karakaya 
Republlek Turklje 
Turks £ 6 759,8 miljoen 

TUNESIË 

213.* Spoorweg Gafsa-Gabes 
(zie ook nr. 189) 
Republlek Tunesië 
Tunesische dinar 8,1 miljoen 

MAROKKO 

75,0 

60,0 

15,0 

214. Voorwaardelijke lening aan  
het Office pour le Développe 
ment Industriel (ODI) ter finan
ciering van deelnemingen In het 
industriele midden- en kleinbe-
drijf 
dirham 26,7 miljoen 5,0 

2. Risicodragende middelen  
(') uit het Europese Ontwik-
kelingsfonds in de A.C.S.-
landen en de L.G.O. 

miljoen r.e. 
SENEGAL 

215.* Chemische bedrijven te  
Taìba en M'Bao 
Voorwaardelijke lening aan de  
Republlek Senegal ter financie
ring van haar deelneming in het 
kapitaai van de Industries Clilml-
ques du Sénégal (zie ook 
nr. 193) 
CFA-Frank 1 882,0 miljoen 

216.* Heropening van de goud-
mijn te Poura ten zuidwesten van 
Ouagadougou (zie ook nr. 199) 
Voorwaardelijke lening aan de  
SOREMI — Société de recher 
ches et d'exploitation minière  
CFA-frank 1 029,2 miljoen 

KAAPVERDIË 

ZAMBIA 

BOTSWANA 

3.5 

217. Bouw van een reparatie-
werf voor vissersschepen te Por
to-Grande Mindelo 
Voorwaardelijke lening aan de 
Republiek Kaapverdië ter finan 
ciering van het eigen vermögen  
van dit bedrijf 
Kaapverdische escudo 189,5 mil
joen 3,5 

218. Modernisering van een ce-
mentfabriek bij Lusaka 
Voorwaardelijke lening aan de 
Industrial Development Corpor
ation Limited (INDECO) ter 
financiering van de deelneming 
van deze instelling in het kapitaal 
van de Chilanga Cement  
Company Limited 
kwacha 3,0 miljoen 2,8 

1,75 

6,4 

pula 2 miljoen 

219.* Laboratorium voor de fa-
bricage van vaccines tegen 
mond- en klauwzeer (zie ook 
nr. 205) 
Voorwaardelijke lening aan de 
Republiek Botswana ter finan 
ciering van haar deelneming in 
het kapitaal van de Botswana 
Vaccine Institute (Proprietary) 
Limited 
pula 1,7 miljoen 1,5 

220. Voorwaardelijke lening aan 
de Republiek Botswana ter 
financiering van een onderzoek  
naar de eventuale bouw van een 
koien stokende centrale 
pula 0,3 miljoen 0,25 

SWAZILAND 

221.* Voorwaardelijke lening 
aan de National Industriai Devel 
opment Corporation of Swazi 
land (NIDCS) ter financiering van 

SOMALIA 

MALAWI 

1,0 

0,85 

kleine projecten in de sectoren 
industrie, mijnbouw en toerisme 
(zie ook nr. 210)  
lilangeni 1,1 

FRANS POLYNESIË 

222. Voorwaardelijke lening aan 
de Société de Crédit et de 
Développement de l'Océanle 
(SOCREDO) ter financiering van  
onderzoek betreffende kleine  
industriele, ambachtelijke en toe-
ristische projecten door middel 
van achtergestelde leningen of  
deelnemingen in het kapitaal 
van de betrokken bedrijven 
CFP-frank 90,3 miljoen 

TANZANIA 

223. Voorwaardelijke lening aan 
het Ministry of Water Energy and 
Minerals ter financiering van een 
exploratief onderzoek naar het 
aardolieveld van Songo-Songo 
ten zuiden van Dar es Salaam  
Tanzaniaanse shilling 4,0 miljoen 

GHANA 

224. Voorwaardelijke lening aan 
de Ghana Consolidated Dia 
monds Limited ter financiering  
van het onderzoek naar de moge-
lijke opening van een diamant-
mijn te Akwatia 
cedi 1 miljoen 

0,35 

0,25 

225. Voorwaardelijke lening aan 
de Somalia Development Bank 
ter financiering van onderzoek 
naar eventuale industriele en  
agro-industriële projecten 
Somalische shilling 2,1 miljoen 0,25 

226. Voorwaardelijke lening aan 
de Republlek Malawi ter finan 
ciering van een onderzoek naar 
de mogelijke uitbreiding van de 
cementproduktie 
kwacha 0,2 miljoen 0,19 

(') Voor een verklaring zie bIz. 57. 
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GUINEE GAMBIA ZAÏRE 

227. Voorwaardelijke lening aan 
de Republlek Guinee ter finan 
ciering van een onderzoek naar 
de mogelijke ontwikkeling van 
staaiconstructiebedrijven en me 
tallurgische industrie 
syli 4,0 miljoen 

229. Voorwaardelijke lening aan 
de Gambia Produce Marketing 
Board ter financiering van een 
onderzoek naar de commerciali-
satie van aardnoten 
dalasi 0,2 miljoen 0,09 

231. Deelneming in de kapitaal-
verhoging van de Société 
Financière de Développement 
(SOFIDE) door overname van 
3 000 aandelen 
Zaïre 0,15 miljoen 0,04 

0,15 

WEST-AFRIKA 

228. Voorwaardelijke lening aan 
de Banque Ouest Africaine de 
Déveioppement ter financiering  
van twee onderzoeken naar de 
eventuale oprichting van een 
stormiampenfabriek en een fa-
briek van tweetaktmotoren 
CFA-frank 40,6 miljoen 

MAURITIUS 

0,14 

230. Voorwaardelijke lening aan 
de Staat Mauritius te financie 
ring van een onderzoek naar de 
eventuale produktie van ethanol 
op basis van melasse  
roepie 0,4 miljoen 0,04 

COMOREN 

232. Voorwaardelijke lening aan 
de Federale Islamitische Repu-
bliek de Comoren ter financie 
ring van een onderzoek naar de 
eventuele oprichting van een ont-
wikkelingsbank 
CFA-frank 4,4 miljoen 0,01 

Een van de taken van de Bank krachtens de overeenkomsten van Lomé is de stimuiering 
van de industrie en de agro-industrie. 
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Middelen 

In dit hoofdstuk wordt een overzlcht gegeven van de  
middeien die de Bank onder eigen verantwoordeiijk- 
heid gebruikt voor haar kredieten en garanties zoais  
die in haar baians verschijnen en zoais die voor 1980  
gedetaiiieerd worden weergegeven op de biz. 44 tot  
50 en 61 tot 62. Niet vermeid worden hier de midde
ien die de Bank in opdracht en voor rekening van 
derden beheert en die buiten haar baians worden 
geboekt in haar Speciaie Sectie. Dit betraft met name  
de kredieten uit het nieuwe leningsinstrument, ais-
mede de bedragen die in de Middeiiandse-Zeeianden 
en de A.C.S.-ianden ter beschikking zijn gesteid uit 
middeien van de Gemeenschap; deze operaties wor
den voor 1980 opgesomd op biz. 51 en 63 tot 64. 

Deze toeneming was voor 2 057,6 miljoen een gevolg 
van de netto-toeneming van de post leningen o/g 
(met inbegrip van aanpassingen in verband met  
koersschommelingen). Voorts is 208,7 miljoen af-
komstig van he t saldo van de verlies- en winstreke-
ning, terwijl 88,6 miljoen het bedrag betraft, dat de 
Lid-Staten hebben gestört uit hoofde van de kapitaal-
verhoging waartoe in 1978 was besloten. 

In 1980 heeft de Bank 2 466,8 miljoen op de kapitaal-
markten opgenomen tegenover 2 481,2 miljoen in 
1979 en 1 949,7 miljoen in 1978. Dit beroep omvatte 
2 383,5 miljoen aan openbare emissies en onder-
handse plaatsingen op de kapitaalmarkten en 83,3  
miljoen in de vorm van door de Bank gegarandeerde 
participatiecertificaten die aan derden zijn afgegeven. 

Op 31 december 1980 bedroeg het totaal der midde
len van de Bank (gestört kapitaal, reserves en voor-
zieningen, saldo van de verlies- en winstrekening, op
genomen leningen) 12 237,6 miljoen tegenover 
9 882,7 miljoen op 31 december 1979. 

De aandelen der communautaire en andere valuta's  
in de valutasamenstelling van het beroep op de kapi
taalmarkten zijn niet ingrijpend gewijzigd ten opzich-
te van het voorafgaande jaar. L eningen luidende in 
communautaire valuta's (1 317,1 miljoen tegenover 
1 160,8 miljoen in 1979) maakten ruim de helft uit van 
het totale opgenomen bedrag. 

Jabel 7: Geplaatste leningen van 1961 tot 1980 

Leningen 
Bedrag (mili. r.e.) 

•θθΙπθΓηίηρ van 

Aantal Onderhands Openbaar Totaal 

derden aan 
financieringen door  
de E.I.B, (milj. r.e.) 

Opgenomen 
middelen 
(milj. r.e.) 

1961 3 7,6 13,8 21,4 — 21,4 
1962 2 — 32,3 32,3 — 32,3 
1963 3 8,0 27,2 35,2 — 35,2 
1964 5 13,5 53,3 66,8 — 66,8 
1965 4 — 65,0 65,0 — 65,0 
1966 6 24,0 114,5 138,5 — 138,5 
1967 8 40,0 154,5 194,5 — 194,5 
1968 13 112,5 100,0 212,5 — 212,5 
1969 9 63,7 82,3 146,0 — 146,0 
1970 7 66,6 102,3 168,9 — 168,9 
1971 20 208,0 204,9 412,9 — 412,9 
1972 19 133,4 328,6 462,0 17,5 479,5 
1973 22 207,0 401,0 608,0 4,3 612,3 
1974 16 704,2 121,3 825,5 — 825,5 
1975 26 318,6 495,1 813,7 17,0 830,7 
1976 17 221,0 510,9 731,9 17,0 748,9 
1977 31 321,9 (J 707,6 1 029,5 132,0 1 161,5 
1978 43 509,0 (2) 1 353,9 1 862,9 86,8 1 949,7 
1979 59 983,2 (3) 1 453,4 2 436,6 44,6 2 481,2 
1980 73 874,5 1 509,0 2 383,5 83,3 2 466,8 

1961—1980 386 4 816,7 7 830,9 12 647,6 402,5 13 050,1 

(1) Waan/an 87 miljoen interbankoperaties op middellange termijn. 
(2) Waarvan 39.9 miljoen interbankoperaties op middellange termijn. 
(3) Waan/an 1.5 miljoen interbankoperaties op middellange termijn. 
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label δ: In 1980 opgenomen ieningen 

Geldsoort 
Bedrag in 
nationale Nominale 

Uitgifte in de waarin lening valuta (in Bedrag Looptijd rentevoet 
Afsluitdatum maand Land van uitgifte luidt milj.) in milj. r.e. (in jaren) % Aard van de uilgifte 

4. 1.1980 januari Luxemburg Luxfr. eoo 14,9 8 93/, Openbaar(') 
9. 1.1980 januari Verenigde Staten $ 150 104,3 7 11^/« Openbaar {ή 
9. 1.1980 januari Verenigde Staten $ 100 69,5 20 11 V3 Openbaar (3) 

24. 1.1980 januari Duitsiand DM 50 20,1 10 8V, Onderhands 
24. 1.1980 januari Duitsiand DM 50 20,1 10 8,30 Onderhands 
14. 2. 1980 februari Duitsiand DM 25 10,0 10 8V, Onderfiands 
15. 2. 1980 februari Duitsiand DM 75 30,1 10 8V, Onderhands 
19. 2. 1980 februari Duitsiand DM 100 40,2 10 8% Onderhands 
25. 2. 1980 februari Nederiand f 25 9,1 20 11 Ve Onderhands 
3. 3. 1980 maart Zwitseriand Zwfr. 80 34,8 10 6 

te herzien 
voor 1985/90,  
minimaal 5V2 

Openbaar (3) 

7. 3. 1980 maart Duitsiand DM 50 20,1 10 9 Onderhands 
11. 3.1980 maart Duitsiand DM 100 40,2 8 9 Onderhands 
24. 3. 1980 maart Duitsiand DM 100 40,2 10 93/, Onderhands 
1. 4.1980 aprii Nederiand f 75 27,1 15 11 Ve Onderhands 
1. 4.1980 aprii Nederiand f 70 25,3 20 11 Ve Onderhands 

15. 4. 1980 aprii Luxemburg $ 100 76,8 10 133/, Openbaar (") 
15. 4. 1980 aprii Nederiand f 50 18,0 15 10 Ve Onderhands 
18. 4.1980 aprii Duitsiand DM 100 39,5 6 9V, Openbaar (3) 
18. 4.1980 aprii Duitsiand DM 200 79,0 10 9V2 Openbaar (3) 
21. 4.1980 aprii Nederiand f 6 1,8 15 11 Ve Onderhands 
25. 4.1980 aprii Nederiand f 150 54,1 15 10 V, Openbaar (3) 
28. 4.1980 aprii Zwitseriand Zwfr. 15 6,2 10 6 3/, Onderhands 
29. 4. 1980 aprii Zwitseriand Zwfr. 50 20,8 6 7 Onderhands 
30. 4. 1980 aprii Italie Lire 50 000 42,7 15 13 V, Onderhands 

1. 5.1980 mei Nederiand f 10 3,6 15 11 Ve Onderhands 
8. 5. 1980 mei Nederiand f 10 3,6 15 11 Onderhands 

19. 5. 1980 mei Zwitzerland Zwfr. 50 20,8 5 6V, Onderhands 
22. 5. 1980 mei Duitsiand DM 100 39,5 10 8 Ve Onderhands 
29. 5. 1980 mei Luxemburg $ 10 7,7 19 10 3/, Onderhands 
30. 5. 1980 mei Nederiand f 20 7,2 15 11 Ve Onderhands 
30. 5. 1980 mei Nederiand f 10 3,6 15 11 Ve Onderhands 
30. 5. 1980 mei Duitsiand DM 100 39,5 10 8V, Onderhands 
10. 6. 1980 juni Luxemburg Luxfr. 500 12,3 8 12 V2 Onderhands 
10. 6. 1980 juni Luxemburg $ 100 76,8 8 11 Openbaar C) 
19. 6. 1980 juni Luxemburg $ 100 76,8 7 93/, Openbaar ì®) 
11. 7.1980 juii Zwitseriand Zwfr. 100 43,1 10 51/2 Openbaar P) 
14. 7. 1980 juli Verenigd Koninkrijk £ 7 11.5 7 13V, Onderhands 
16. 7.1980 juii Luxemburg Luxfr. 250 6,2 7 11 V, Onderhands 
18. 7.1980 juii Luxemburg Luxfr. 240 6,0 7 11 y 2 Onderhands 
22. 7.1980 juli Duitsiand DM 250 99,4 10 7 Ve Openbaar {'°) 
29. 8. 1980 September Japan yen 15 000 48,1 12 8,60 Openbaar {") 

8. 9. 1980 September Luxemburg $ 100 69,9 7 12 3/e Openbaar {'3) 
15. 9. 1980 September Duitsiand DM 60 23,8 10 8V2 Onderhands 
15. 9. 1980 September Duitsiand DM 30 11,9 10 8 Ve Onderhands 
15. 9. 1980 September Duitsiand DM 10 4,0 10 8 Ve Onderhands 
23. 9.1980 September Duitsiand DM 50 19,9 10 8 Ve Onderhands 
23. 9. 1980 September Duitsiand DM 50 19,9 10 8 Ve Onderhands 

3. 10. 1980 Oktober Nederiand f 150 54,5 13 10 3/, Openbaar C®) 
7. 10. 1980 Oktober Frankrijk Ffr. 400 68,0 10 14 Vj Openbaar C··) 
9. 10. 1980 Oktober Verenigde Staten $ 100 71,4 8 12 3/, Openbaar ('3) 
9. 10. 1980 Oktober Verenigde Staten $ 100 71,4 20 13Vj Openbaar ('3) 

10. 10. 1980 Oktober Duitsiand DM 200 78,9 10 8 Ve Openbaar ('3) 
13. 10. 1980 Oktober Luxemburg $ 10 7,1 5 13 Onderhands 
17. 10. 1980 Oktober Zwitseriand Zwfr. 50 21,6 6 6V, Onderhands 
23. 10. 1980 Oktober Luxemburg Ffr. 70 11,9 7 14V, Onderhands 
30. 10. 1980 november Zwitseriand Zwfr. 100 43,3 10 6 Openbaar (13) 
10. 11. 1980 november Verenigd Koninkrijk £ 20 34,1 IOV4 13 Openbaar C®) 
13. 11. 1980 november Luxemburg Luxfr. 250 6,2 7 113/, Onderhands 
13. 11. 1980 november Duitsiand DM 100 39,4 7 9 Onderhands 
18. 11. 1980 november Zwitseriand Zwfr. 50 21,6 5 6V, Onderhands 
20. 11. 1980 november Zwitseriand Zwfr. 50 21,6 10 6 3/e Onderhands 
25. 11. 1980 november Luxemburg Luxfr. 250 6,2 7 12 3/, Onderhands 
28. 11. 1980 november Dultsland DM 250 98,6 10 9 Ve Openbaar ('3) 
28. 11. 1980 november Luxemburg $ 8 5,7 8 12 Onderhands 

4. 12. 1980 december Luxemburg yen 15 000 50,8 10 8 3/, Openbaar (3°) 
13. 12. 1980 december Luxemburg Ffr. 11,1 1,9 7 13,30 Onderhands 
13. 12. 1980 december Luxemburg Ffr. 22,2 3,8 7 13,30 Onderhands 
19. 12. 1980 december Verenigde Staten $ 15 10,7 15 133/, Onderhands 
19. 12. 1980 december Luxemburg Ffr. 300 51,0 7 14 Ve Openbaar (31) 
29. 12. 1980 december Japan yen 15 000 50,8 15 8,80 Onderhands 
29. 12. 1980 december Japan yen 5 000 16,9 20 8,90 Onderhands 
31. 12. 1980 december Hong Kong $ 25 17,9 8 13,85 Onderhands 
31. 12. 1980 december Hong Kong f 50 18,2 7 10 3/, Onderhands 

Totaal 2 383,5 
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(') Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Kre- 
dietbank S.A. Luxembourgeoise, de Banque Générale du Luxem
bourg S.A., de Banque Internationale à Luxembourg S.A., de Cais
se d'Épargne de l'État Luxembourg, de Banque de Paris et des  
Rays-Bas pour le Grand-Ductié de Luxembourg S.A., het Crédit 
Industriel d'Alsace et de Lorraine, Luxembourg, de Société Géné
rale Alsacienne de Banque, Luxembourg, de Banque Commercia
le S.A., de Banque de Suez-Luxembourg S.A. en het Crédit Lyon
nais, Luxembourg; aangeboden ter openbare inschrijving a pari. 

(2) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit The First 
Boston Corporation, Merrill Lynch White Weld Capital Markets  
Group (Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated), Salo
mon Brothers, Lehman Brothers Kuhn Loeb Incorporated, Lazard 
Frères & Co.; aangeboden ter openbare inschrijving tegen 
99,15% voor de zevenjarige en 98,65% voor de twintigjarige 
lening. 

(3) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit Soditic 
S.A., de Nordfinanz-Bank Zürich en de Kredietbank (Suisse) S.A.,  
aangeboden ter openbare inschrijving tegen 98V2 %. 

C) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Flam-
bros Bank Limited, de Bank van Brüssel-Lambert N.V., de Banque 
Internationale à Luxembourg S.A., de Banque Nationale de Paris, 
Goldman Sachs International Corp., Lloyds Bank International 
Limited, Manufacturers Flanover Limited, Salomon Brothers Inter
national, Skandinaviska Enskilda Banken, Société Générale en 
S.G. Warburg & Co. Limited; aangeboden ter openbare inschrij
ving tegen 99V2 %. 

(5) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Deut 
sche Bank AG, de Dresdner Bank AG, de Commerzbank AG en  
de Westdeutsche Landesbank Girozentrale; beide leningen a pari 
aangeboden ter openbare inschrijving. 

(®) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Am
sterdam-Rotterdam Bank N.V., de Algemene Bank Nederland 
N.V., de Bank Mees & Flope NV, Pierson, Fleldring & Pierson N.V., 
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., de Neder-
landsche Middenstandsbank N.V. en de Bank der Bondsspaar-
banken N.V.; aangeboden ter openbare inschrijving a pari. 

(') Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit het Cré 
dit Suisse First Boston Limited, Abu Dhabi Investment Company, 
de Bank Brüssel Lambert N.V., de Banque de Paris et d es Pays- 
Bas, de Deutsche Bank AG, Kuwait International Investment Co. 
S.A.K., Morgan Guaranty Limited en Salomon Brothers Internatio
nal; aangeboden ter openbare Inschrijving tegen 100 %. 

(®) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit het Cré 
dit Suisse First B oston Limited, de Deutsche Bank AG, de Am
sterdam-Rotterdam Bank N.V., The Royal Bank of Canada (Lon
don) Limited, Salomon Brothers International en de Generale 
Bankmaatschappij N.V.; aangeboden ter openbare inschrijving te
gen 100 %. 

(9) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Socié
té de Banque Suisse, het Crédit Suisse en de Union de Banques 
Suisses; aangeboden ter openbare inschrijving tegen 99,75 %. 

(1°) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande de Deut
sche Bank AG, de Dresdner Bank AG, de Commerzbank AG  
en de Westdeutsche Landesbank Girozentrale; aangeboden ter  
openbare inschrijving tegen 99V2 %. 

('') Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit Yamai-
chi Securities Company Limited, The Nikko Securities Co. Lim
ited, Daiwa Securities Co. Limited, The Nomura Securities Co.  
Limited; aangeboden ter openbare inschrijving tegen 99,40 %. 

(12) Overgenomen door de Union Bank of Switzerland (Securities)  
Limited; aangeboden ter openbare inschrijving tegen 100 %. 

(13) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Am
sterdam-Rotterdam Bank N.V., de Algemene Bank Nederland 
N.V., de Bank Mees & Flope NV, Pierson, Fleldring & Pierson N.V., 
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. de Neder-
landsche Middenstandsbank N.V. en de Bank der Bondsspaar-
banken N.V.; aangeboden ter openbare inschrijving a pari. 

(") Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de 
Société Générale, de Banque Nationale de Paris, het Crédit Lyon
nais, de Banque de Paris et des Pays-Bas, de Caisse des Dépôts 
et Consignations en de Caisse Nationale de Crédit Agricole; aan
geboden ter openbare inschrijving a pari. 

(15) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit Merrill 
Lynch White Weld Capital Markets Group (Merrill Lynch, Pierce,  
Fenner & Smith Incorporated), Salomon Brothers, Lehman 
Brothers Kuhn Loeb Incorporated, The First Boston Corporation 
en Lazard Frères & Co.; aangeboden ter openbare inschrijving a 
pari voor de achtjarige en tegen 99,50 % voor de twintigjarige le
ning. 

(15) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de 
Deutsche Bank AG, de Dresdner Bank AG, de Commerzbank AG  
en de Westdeutsche Landesbank Girozentrale; aangeboden ter  
openbare inschrijving tegen 9972 %. 

(") Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit het Cré
dit Suisse, de Union de Banques Suisses en de Société de Ban
que Suisse; aangeboden ter openbare inschrijving a pari. 

(18) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit Klein 
wort, Benson Limited, de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Bar 
clays Bank International Limited, Chemical Bank International 
Limited, Kuwait Internat ional Investment Co. S.A.K., L.T.C.Β. Inter 
national Limited, The Nikko Securities Co. (Europe) Limited, de  
Norddeutsche Landesbank Girozentrale en de Svenska Flandels-
banken; aangeboden ter openbare inschrijving tegen 9972 %. 

(18) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de 
Deutsche Bank AG, de Dresdner Bank AG, de Commerzbank AG  
en de Westdeutsche Landesbank Girozentrale; aangeboden ter  
openbare inschrijving a pari. 

(20) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit Yamai-
chi Securities Company Limited, Kleinwort, Benson Limited, de 
Bank of Tokyo International Limited, de Banque Nationale de 
Paris, de Caisse des Dépôts et Consignations, Dal-lchi Kangyo 
Bank Nederland N.V., Daiwa Europe N.V., de DG BANK Deutsche 
Genossenschaftsbank, Fuji Inte rnational Finance Limited, IBJ In
ternational Limited, de Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Kuwait 
Investment Company S.A.K., L.T.C.B. International Limited, Manu 
facturers Flanover Limited, Samuel Montagu & Co. Limited, The 
Nlkko Securities Co.. (Europe) Ltd., Nippon Credit International 
(FIK) Ltd. en Nomura Europe N.V.; aangeboden ter openbare in
schrijving tegen 9972 %. 

(21) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit het Cré
dit Commercial de France, de Bank van Brüssel-Lambert N.V., de 
Banque de l'Indochine et de Suez, de Banque Nationale de Paris, 
de Banque de Paris et des Pays-Bas, de Banque de l'Union Euro
péenne, de Berliner Handels- und Frankfurter Bank, de Caisse 
des Dépôts et Consignations, het Crédit Lyonnais, Hambros Bank 
Limited, de Kredietbank International Group, de Rabobank Neder
land, de Generale Bankmaatschappij N.V. en de Westdeutsche  
Landesbank Girozentrale; aangeboden ter openbare inschrijving 
tegen 991/2 %. 
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Middelen 

Evenals in 1979 nam de Duitse mark onder da com 
munautaire vaiuta's de belangrijkste piaats in (21 ie-
ningen voor in totaai 814,3 miijoen). De Bank nam 
verder ieningen op, luidende in guldens (226,1 mi i
joen) en Franse franken (136,6 miijoen), terwiji voorts 
nog bedragen van geringere omvang werden opge-
nomen in Luxemburgse frank, pond sterling en lire. 

Met aandeei van de dollar is afgenomen ten opzichte  
van 1979 en maakte nog geen 30% uit van het in  
1980 door de Bank opgenomen bedrag (666 miijoen  
tegenover 1 006,7 miijoen in 1979). Leningen zijn ge- 
piaatst op de binnenlandse Amerikaanse markt voor  
buiteniandse ieningen en op de internationale markt. 
Op de internationale markt zijn openbare emissies 
verriebt en onderhandse leningen geplaatst voor een 
bedrag van in totaal 338,7 miijoen tegenover 456,5  
miijoen in het voorafgaande jaar. Op de Amerikaanse 
binneniandse markt is 327,3 miijoen verkregen —  
tegenover 550,2 miijoen in 1979 — door middei van 
twee openbare emissies en een onderhandse piaat-
sing. 
Drie openbare emissies en zes onderhandse piaat-
singen op de Zwitserse markt ieverden 233,8 miijoen 
op (tegenover 92,3 miijoen in 1979); de Zwitserse 
frank is zo voor de Bank tot de op een na beiangrijk-

ste niet-communautaire valuta geworden, in Japanse 
yen is voor een bedrag van 166,6 miijoen verkregen, 
door middei van o penbare emissies op de Japanse 
binneniandse markt voor buiteniandse ieningen en  
op de euroyen-markt, alsmede door onderhandse 
piaatsingen. 
in tabei 7 op biz. 65 worden bijzonderheden vermeid 
ten aanzien van de in het boekjaar afgesioten ienin
gen. Het saldo der opgenomen leningen onder aftrek 
van aflossingen en na aanpassing in verband met  
wisseikoersveranderingen, bedroeg op 31 decomber  
1980 10 598,3 miijoen, waarvan 188,4 miijoen nog te  
vorderen was ('). 

De rentetarieven van de Bank worden vastgesteid 
aan de hand van de kosten waartegen zijzeif de mid-
deien voor de gewenste iooptijd kan aantrekken en  
vormen dus siechts een weerspiegeling van de ont-
wikkeiing van de rentevoeten op de verschiilende ka-
pitaalmarkten. in verband met de omvangrijke rente-
schommeiingen op deze markten moesten de rente
tarieven, geidende voor nieuwe kredieten van de 
Bank, een groot aantai malen worden aangepast. 

(') Zie bljlage C blj de jaarrekeningen op biz. 79. 

Leningen ultgegeven In 1980 
(2383,4 mllj. r.e.) 

Op 31 december uitstaande leningen 
(10 598,3 mllj. r.e.) 
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Resultaten van het boekjaar 

De ontvangsten aan rente en provisies over verstrek-
te kredieten Stegen van 701,2 miljoen in 1979 tot 943  
miljoen in het versiagjaar. 

De toeneming van de te beieggen kasmiddeien bij in 
het aigemeen stijgende körte rente deden de op-
brengst van de beieggingen sterk toenemen van 99,1  
miijoen in 1979 tot 148,5 miijoen in het versiagjaar. 

ingekochte eigen obiigaties die de Bank reeds in 
1979 in portefeuiiie had en die pas na het versiagjaar 
afiosbaar zouden worden gesteid, zijn in 1980 voor 
de nominaie waarde afgeboekt van de post ieningen 
o/g; de hierbij ontstane boekwinst is ten goede ge-
komen van de overige baten. 

Rente en kosten van de ieningen o/g namen toe van 
618,3 miijoen in 1979 tot 859,1 miijoen in het versiag
jaar. De administratiekosten Stegen van 27,5 miljoen 
in het voorafgaande jaar tot 29,7 miijoen in 1980. 

Na afschrijving op emissiekosten en afiossingspre-
mies ad 21 miijoen (tegenover 17,5 miljoen in 1979)  
en na afboeking van overige kosten en andere af-

schrijvingen, alsmede bijboeking van de beheerspro-
visies en koersverschiiien, resteert een expioitatie-
overschot van 205,9 miljoen tegenover 139,5 miijoen 
in 1979. 

De Baad van Rewind heeft besioten aan de Baad van 
Gouverneurs voor te steilen het koersverschii ad 0,7  
miijoen, ontstaan door herwaardering van het eigen 
vermögen van de Bank, voor zover de waarde daar-
van niet is aangepast uit hoofde van artikei 7 van de 
Statuten, toe te voegen aan de voorziening koers-
schommeiingen van de rekeneenheid en het expioita-
tiesaido over het boekjaar 1980, vermeerderd met het 
bedrag van een vrijgevaiien reserve voor onvoorziene 
kosten ad 2,1 miijoen — d.w.z. in totaal 208 miijoen 
— toe te voegen aan de reserves na overboeking van 
een bedrag van 5 miijoen naar de bouwvoorziening 
die aidus op 65 miijoen wordt gebracht. Voorgesteid 
is 40 miijoen toe te voegen aan de statutaire reserve  
en de rest aan de aanvuiiende reserve. 

Het baianstotaai beiiep op 31 decomber 1980 15 121  
miljoen tegenover 12 215 miijoen per 31 december 
1979, hetgeen een stijging met 23,8 % impiiceert. 
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Balans van de Bank per 31 december 
(in miljoenen r e 

15000 : 

500 

I 

I 

I 

I 

Activa 

Verstrekte kredleten 

Beschikbare middelen 

Overige activa 

Passiva 

Opgenomen ieningen 

Kapitaal, reserves en voorzieningen 

Overige passiva 

Groei der verstrekte kredieten 
Groei der opgenomen middelen 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

70 



Personalia 

Raad van Rewind 

De Raad van Rewind heeft enkele wljzigingen ondergaan. In augustus 1980 is de heer A. BECKER overieden, 
Wiens grote ervaring en vakbekwaamheid sinds 1973 van zeer groot nut is geweest voor de Bank. Voorts heeft 
het piaatsvervangende iid, de heer E. A. J. GEORGE, zijn ontsiag aangeboden. De Raad van Rewind is dankbaar 
voor de waardevoile bijdrage die de heer George tot haar werkzaamheden heeft geieverd. 

Voor de resterende duur van hun ambtsperiode heeft de Raad van Gouverneurs in hun plaats benoemd de heer 
E. G. BRODER, iid van de directie van de Kreditanstalt für Wiederaufbau, en de heer I. PLENDERLEiTH, directeur  
van de Bank of England. 

Sinds de akte van toetreding van de Heiieense Repubiiek tot de Gemeenschap op 1 januari 1981 van kracht is  
geworden, bestaat de Raad van Rewind krachtens artikel 4 van het aan deze akte gehechte protocol nr. 1 uit 19  
gewone jeden en 11 piaatsvervangers. Ook de Raad van Gouverneurs is uitgebreid tot 10 ieden. 

De nieuwe Raad van Gouverneurs heeft aidus op aanwijzing van de Heiieense Repubiiek de heer I. SPENTZAS, 
lid van het bestuur van de Ethniki Ktimatiki Trapeza tis Eiiados (de Griekse nationale hypotheekbank) benoemd 
tot bewindvoerder en de heer 8. BOYER-S0GAARD, procuratiehouder van Danmarks Nationaibank, tot piaats-
vervanger, daartoe in onderiinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Denemarken, leriand en de 
Heiieense Repubiiek 

Comité ter contrôle van de boekhouding 

Zoals elk jaar heeft de Raad van Gouverneurs tijdens zijn jaarvergadering op 9 juni 1980 het Comité ter contrôle  
van de boekhouding gedeeiteiijk hernieuwd. De aftredende voorzitter, de heer C. BRÜCK, is herbenoemd als iid 
van het Comité voor de boekjaren 1980, 1981 en 1982. Tot de jaarvergadering van 1981, tijdens welke de baians 
en de verlies- en winstrekening over 1980 zuiien worden goedgekeurd, wordt het voorzitterschap van het Comité  
vervuid door de heer P. L. McDONNELL. 

Personeel 

De heer H. LENAERT, directeur Aigemeen Beheer en secretaris-generaai van de Bank tot 31 januari 1980 en 
sindsdien bijzonder adviseur van de directie, heeft de Bank in februari 1981 met pensioen veriaten. Hem is de titel 
honorair secretaris-generaai verleend. 

De heer D. J. FONTEiN die sinds 1979 directeur Juridische Zaken was en inmiddeis ontsiag heeft aangeboden, is 
met ingang van mei 1981 vervangen door de heer H. J. PABBRUWE. 

Het personeei omvatte op 31 decomber 1980 500 personen tegenover 437 op 31 decomber 1979. 

De Raad van R ewind zogt het personeel gaarne dank voor de omvang en de kwaiiteit van het gedurende 1980 
met zoveer toewijding verrichte werk. 

Luxemburg, 8 mei 1981 

Y. Le Portz  

Voorzitter van de Raad van Rewind 
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Balans per 31 december 1980 
in rekeneenheden — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Activa 31.12.1980 31. 12. 1979 

Door de Lid-Staten te störten kapitaal (zie bijiage A) 265 781 250 354 375 000 

Kas en banken | 
Direct of binnen hoogstens één jaar opeisbaar | 737412 918 
Opeisbaar na minstens één jaar | 236 058 

Schatklstpapier, Wissels en schuldbrieven (zie noot B) 
Met looptijden tot hoogstens één jaar 
Met looptijden langer dan één jaar 

19 975155 
259 484 177 

Vorderingen wegens leningen o/g 

Vorderingen op Lid-Staten wegens kapltaalverrekeningen (zie  
bijiage D) 

Verstrekte kredleten (zie bijiage B) 
Uitbetaald 
Nog te betalen 

Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten 
Wegen door derden verstrekte kredieten 
Wegens door de Bank gegarandeerde deelnemingen van d erden 
aan krediettransacties van de Bank 

Ill 413 366 388 
i 1312 772 693 

Terrelnen en gebouwen (zie noot C) 

Te ontvangen rente en provlsle 

737 648 976 

279 459 332 

188 394 611 

5 634 619 

12 726139 081 

72 079 780 
(148 944 266) 

(226 222 909) 

Te ontvangen wegens in het kader van het E.M.S. vooruitbetaai-
de rentesubsidies (zie noot H) 

Nog niet afgeschreven emlssiekosten i 136 266 376 

Nog niet afgeschreven afiossingspremies j 1 132 623 

Oeposito's voor de dienst der ieningen o/g (zie noot D) 

Diverse rekeningen (zie noot G)  

64 911 694 

250 608 827 

126 992 708 

137 398 999 

243 308 561 

22 336 507 
15 120 694 945 

792 372 263 
756 713 

108 946 028 
217 497 719 

8 830 496 800 
1 058 352 852 

(138 532 369) 

(191 687 528) 

108 630 811 

1 610 207 

793 128 976 

326 443 747 

166 921 779 

2 034195 

9 888 849 652 

106 838 997 

38 914 810 

182 389 718 

63 873 731 

110 241 018 

132 434 793 

48 370 062 
12 214 816 478 
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Passiva 31.12.1980 31. 12. 1979 

Kapitaal (zie bijiage A) 
Geplaatst JrÖ87 500 000 
Niet gestört oblige ^,176,250 000 

Statutaire reserve (zie noot N) . 

Aanvullende reserve (zie noot N) 

Voorzieningsfondsen (zie noot N) 
Voorziening voor koerssctiommeiingen van de rekenee nheid . . / 13 208 730  
Bouwvoorziening '• 60000 000 

Pensioenfonds van tiet Personeel (zie noot E)  

Versctiuldigd aan Lid-Staten wegens kapftaalverrekeningen (zie  
bijiage D)  

Leningen (zie bijiage C) 
Obiigaties »494 855 090 
Onderhandse leningen op middellange en lange t ermijn .... 103 404 340 

(W 598 200 042 
Afiossingspremies 5 901 296 

Diverse crediteuren (zie noot F)  

Nog te betaien op verstrekte kredieten ... 

Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten 
Wegens door derden verstrekte kredieten 1(148 944 260) 

Wegens door de Bank gegarandeerde deelnemingen van derden 
aan krediet-transacties van de Ba nk (220 222 909) 

Vooruitontvangen rentesubsidies (zie noot H) 442 305 909 

Voor rekening van derden vooruitontvangen rentesubsidies (zie  
noot H) 51 299 775 

Te betaien en vooruitontvangen rente en provisie  

Vervaiien en nog niet uitbetaaide coupons en obiigaties (zie  
noot D)  

S|i': 
Diverse rekeningen (zie noot G) . . . . 

Saldo verlies- en winstrekening (zie noot N) 

Pro meimohe rekeningen 
Speciale Sectie 
In betieer ontvangen middelen 
— voor rekening van de Lid-Staten  
— voor rekening van de Europese Gemeensctiappen  
Effecten in onderpand wegens in opdractit van d erden verstrekte 
kredieten  
Effecten in bewaarneming  

911 250 000 
270 000 000 

441 937147 

73 208 730 
24 873 507 

9 602 641 

10 004 161 338 
20 254 093 

( 1312 772 093 

72 079 780 

493 005 744 

397 201 925 

243 308 501 

31 728 257 

208 710 403 
15120 094 945 

329782 315 
1 199 330 559 

29 880 203 
103 082 550 

7 087 500 000 
6 176 250 000 

12 666 836 
45 000 000 

6 957 589 205 
1 583 118 943 
8 540 708 148 

Ç 351 451 

(138 532 369) 

(191 687 528) 

255 567 836 

8 360 477 

911 250 000 
230 000 000 

355 486 789 

57 666 836 
21 569 935 

1 815 795 

8 547 059 599 
52 553 872 

1 058 352 852 

106 838 997 

263 918 313 

303 412 099 

132 434 793 

30 464 340 

141 992 258 
12 214 816 478 

335 593 228 
681 052 411 

31 454 647 
104 283 261 
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Rekeningen van de Speciale Sectie (' )  
per31 december1980 
in rekeneenheden — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Debet 1980 1979 

Landen van de Gemeenschap 
Uit middelen van de E uro pese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Uitbetaalde kredieten Totaal (^) 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 
(nieuw communautair teningsinstrument) 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Totaal (3) 
Turklje 
Uit middelen van de Lid-Staten 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Totaal C) 
MIddellandse-Zeelanden 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Risicodragend kapitaal 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Totaal (5) 

496 082 852 316 289 768 

484 012 392 

8 348 506 
329 782 315 

184 295 721 
44 504 279 

228 800 000 

3 560 000 
1 440 000 
5 000 000 

484 012 392 

338 130 821 

ÎÎ 
233 800 000 

99 736 378 
173 726 013 

16 568 185 
335 593 228 

46 834 098 
31 965 902 
78 800 000 

273 461 391 

352 161 413 

78 800 000 

Afrilta, Carlbisch gebied, Stille Oceaan en landen en gebleden 
overzee 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 

Overeenkomsten van Jaoende I en II 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen 12 966 323 
— uitbetaald 115 461 547 

128 427 870 
Risicodragend kapitaal, uitbetaald 1 431179 

Totaal (®) 

Overeenkomst van Lomé I 
Risicodragend kapitaal 
— nog te betalen 38 875 534 
— uitbetaald 56 404 310 

Totaal (') 
Totaal generaal 

129 859 049 

95 279 844 
1777 164 958 

20 956 788 
114 177 218 
135 134 006 

1 467 258 

31 927 585 
43 427 252 

136 601 264 

75 354 837 
1 232 668 673 

Pro memorie: 
Door de Gommissie verstrekte leningen legen bijzondere voorwaarden krachtens de overeenkomst van Lomé I 
de Bank; uitbetaald en nog η jet afgelost bed rag : 31, 12. 1980: 123 728 737 ; 31. 12. 1979 : 74 718 493. 

waarvan de invordering door de E.E.G. is opgedragen aan 

{') De Speciale Sectie is op 27 mei 1963 ingesteld door de Raad 
van Gouverneurs; sinds zijn besluit van 4 augustus 1977 is tiet 
doel ervan verruimd tot het beheer van transacties die voor reke-
ning en in opdracht van de Lid-Staten, die E.E.G. en Euratom  
worden verrictit. 

(2) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op-
dractit van de Europese Gemeensctiap voor Atoomenergie ver
strekte kredieten in het kader van het besluit van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen (77/270/Euratom) van 29 maart 
1977 betreffende de financiering van kerncentrales: 502 894 842  
af: koersaanpassingen: — 6 811990 

496 082 852 
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Credit 1980 1979 

In beheer ontvangen middelen 
Voor rekening van de Euro pese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 496 082 852 
Europese Economische Gemeenschap: 
— Nieuw communautair instrument 484 012 392 
— Financiële protocollen met de MIddellandse-Zeelanden ... 45 944 279 
— Overeenkomsten van Jaoende I en II 116 892 726 
— Overeenkomst van Lomé 56 404 310 

Voor rekening van de Lid-Staten  
Totaal 

Nog te ontvangen middelen 
Nieuw communautair instrument — 
Tweede protocol Turkije 8 348 506 
Protocollen MIddellandse-Zeelanden (kredieten an risicodragend 
kapitaal) 187 855 721 
Overeenkomsten van Jaoende I en II 12 966 323 
Overeenkomst van Lomé I (kre dieten en risicodragend kapitaal) 38 875 534 

Totaal 
Totaal generaal 

1 199 336 559 
329 782 315 

1 529118 874 

248 046 084 
1 777 164 958 

316 289 768 

173 725 013 
31 965 902 

115 644 476 
43 427 252 

99 736 378 
16 568185 

46 834 098 
20 956 788 
31 927 585 

681 052 411 
335 593 228 

1 016 645 639 

216 023 034 
1 232 668 673 

(3) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op-
dracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrekte 
kredieten in het kader van het besluit van de Raad van de Euro
pese Gemeenschappen (78/870/E.E.G.) van 16 Oktober 1978 ter  
bevordering van de investeringen in de Gemeenschap (nieuw 
communautair leningsinstrument): 474 648 872 

bij: koersaanpassingen 

af: annuleringen 

-t- 13 953 200 

— 4 589 680 
484 012 392 

C) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op-
dracht van de Lid-Staten verstrekte kredieten ter financiering van 

370 215 000 

+ 2 126 904 

215 000 
33 996 083 — 34 211 083 

projecten in Turkije: 

bij: koersaanpassingen 

af: annuleringen 
aflossingen 

338 130 821 

(3) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap ver
strekte kredieten ter financiering van projecten in de Maghreb-
landen, de Machrak-Ianden, Malta, Cyprus, Griekenland en  
Turkije: 233 800 000 

(®) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op
dracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrekte 
kredieten ter financiering van projecten in de geassocieerde Afri-
kaanse staten, Madagaskar en Mauritius en landen en gebieden 
overzee (G.A.S.M.—L.G.O.): 

— leningen tegen bijzon-
dere voorwaarden 

— risicodragend kapitaal 

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

139 483 056 
2 502 615 141 985 671 

1 178 272 
3 550 144 + 4 728 416 

1 466 279 
15 388 759 — 16 855 038 

129 859 049 

C) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op
dracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrekte 
middelen ter financiering van projecten in de landen in Afrika, het 
Caribische gebied en de Sti lle Oceaan, alsmede in de landen en  
gebieden overzee (A.C.S.-landen—L.G.O.): 

voorwaardelijke en ach-
tergestelde leningen 
deelnemingen 
overname van conver-
tibele obligaties 

af: 
annuleringen 
koersaanpassingen 
aflossingen 

91 343 000 
4 318 087 

2 499 606 

2 581 869 

209 316 
89 664 

98 160 693 

— 2 880 849 

95 279 844 
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Verlies- en winstrekening 
over het boekjaar 1980 
in rekeneenheden — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Inkomsten 1980 1979 

Rente en provisie over verstrekte kredieten  942 992 401 701 235 061 

Rente en provisie over beieggingen  148 508 544 99 082 358 

Beheersprovisie (zie noot 1) 5 697 803 
Î · 

4 397 294 

Overige baten (zie noot M)  ί 35 208 649 8 762 088 

Koersverschliien (zie noot J)  i 1 373 585 
V 

— 
f- ·:· · 

1 133 780 982 813 476 801 

Uitgaven 

Administratlekosten (zie noot L)  29 727 435 • P: 27 543 719 

Rente en kosten van leningen o/g  859 137 571 618 260 310 

Afschrijving op emissiekosten en afiossingspremles .... 20 964 134 17 523 479 

Overige lasten (zie noot M)  16123 620 9 361 562 

Afschrijving op netto aangeschafte inventaris  1 950 744 300 022 

Koersverschliien (zie noot J)  1 037 351 

927 903 504 674 026 443 

Exploitatiesaldo 

Koersverschil ontstaan door herwaardering van het eigen ver
mögen van de Bank, voorzover de waarde daarvan niet Is aan-
gepast uit hoofde van artlkel 7 van de Statuten (zie noot K) 

BIJboeking van een vrijgevalien voorziening voor administratie-
kosten  

205 877 478 

+ 712 998 

139 450 358 

-I- 541 900 

+ 2 000 000 

BIjboeking van een vrijgevalien voorziening voor eventuele an
dere kosten  

Saldo (zie noot N) 

+ 2119 987 

208 710 463 141 992 258 
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Overzicht van de herkomst en besteding der middelen gedurende 
het boekjaar 1980 
in rekeneenheden — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

1980 1979 

Herkomst der middelen 
Exploitatiesaido  
Posten zonder gevolgen voor de liquiditeit: 
Afschrijving op netto aangeschatte inventaris  
Afschrijving op emissiekosten en afiossingspremies  
Toeneming van de post „Te betalen en vooruitontvangen rente en 
provisie"  
Toeneming van de post ,,Te ontvangen rente en p rovisie" . . .  

Overige posten: 

Opgenomen leningen  
Daling (toeneming) van de posten „Kas en banken" en „Sctiatkist-
papier, Wissels en sctiuldbrieven"  
Afiossing op verstrekte kredieten  
Door de Lid-Staten gestört kapitaal  
Netto toeneming wegens kapitaaiverrekeningen met de Lid-Staten 
Toeneming van de posten „Diverse crediteuren", „Diverse rekenin-
gen (passief)" en „Pensioenfonds van tiet pe rsoneel", aismede van 
tiet saldo betreffende rentesubsldles  
Daling (toeneming) van de post „Diverse rekeningen (actief)" . . 
Koersaanpassingen op leningen o/g 

Totaal 

Besteding der middelen 
Netto ultbetalingen op kredieten 
Aflossingen van leningen o/g 
Emissiekosten 
Terrelnen, gebouwen en inventaris 
Koersaanpassingen op uitstaande kredieten 

208 710 463 

1 950 744 

20 964 134 

93 789 826 

68 219 109 

141 992 258 

300 022 

17 523 479 

82 118 693 

42 331 489 

257 196 058 

2 362 015 049 

102 464 415 

553 946 144 
88 593 750 
4 186 422 

144 836 224 
26 033 555 
354 687 504 

199 602 963 

2 482 703 572 

— 451 723 769 

512 116 985 

37 968 750 
11 821 151 

145 411 842 
— 33 934 578 

— 226 714 955 

3 893 959 121 2 677 251 961 

2 770 685 538 
681 073 646 

48 122 115 

27 947 628 
366 130 194 

2 463 567 894 
377 970 514 

30137109 

14 554 880 
— 208 978 436 

Totaal 3 893 959121 2 677 251 961 

Bijiage A — Overzicht van de kapitaalrekening 
per 31 december 1980 
In duizenden rekeneenfieden — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Gestort kapitaal 
Geplaatst Voldaan op 

kapitaal (h Niet gestört Obligo (g) 31. 12. 1980 Nog te voldoen (1) 

Dultsland 1 575 000 1 372 500 143 437,5 59 062,5 
Frankrijk 1 575 000 1 372 500 143 437,5 59 062,5 
Verenigd Koninkrijk .... 1 575000 1 372500 143437,5 59062,5 
Italie 1 260 000 1 098 000 114 750 47 250 
België 414 750 361 425 37 771,875 15 553,125 
Nederland 414 750 361 425 37 771,875 15 553,125 
Denemarken 210 000 183 000 19 125 7 875 
lerland 52 500 45 750 4 781,25 1 968,75 
Luxemburg 10 500 9 150 956,25 393,75 

Totaal 7 087 500 6176 250 645 468,75 265 781,25 
(') Bij besluit van de Raad van Gouverneurs van 19 juni 1978 is bet geplaatste kapitaai van de Bank verhoogd van 3 543 750 tot 7 087 500. 

De Lid-Staten störten 10% van deze vertioging in tiun eigen valuta — d.w.ζ. de tegenwaarde van 354 375 — en wet in actit getijke termijnen van 
31 Oktober van de jaren 1980/1983. Het bedrag dat nog te voidoen is ad 265 781,25 tieeft betrekking op de zes termijnen 1981/1983. 

(2) Storting kan door de Raad van Rewind worden verlangd, indien dit noodzakelijk is om aan de verptichtingen van de Bank ten opzictite van tiaar 

Totaai 

202 500 

202 500 

202 500 
162 000 
53 325 

53 325 
27 000 

6 750 

1 350 

911 250 

44 296,875 op 30 aprii en 

geldgevers te voldoen. 
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Bijiage Β — Onderverdeling van de verstrekte kredieten 
per 31 decem ber 1980 
in rekeneenheden — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Land of gebied waar de kredielen zi|n verstrekt C) (?) Aantal Nog te betalen Totaal (3) 

1 Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap en daarmee geiijkgesteide projecten * 
Duitsland 45 376 855 907 — 376 855 907 2,96 
Frankrijk 122 1 735 005 611 83 656 611 1 818 662 222 14,29 
Verenigd Koninkrijk . . . 180 2 854 625 231 125 657 883 2 980 283 114 23,42 
Italie  344 4 200 017 767 269 516 142 4 469 533 909 35,12 
België  15 349 605 641 — 349 605 641 2.75 
Nederland 8 59 500 366 — 59 500 366 0,47 
Denemarken 47 241 721 382 21 503 113 263 224 495 2,07 
lerland 67 801 872 154 44 634 410 846 506 564 6,65 
Luxemburg 2 3 010 700 — 3 010 700 0,02 
Elders 8 167 810 272 — 167 810 272 1,32 

Totaal 838 10 790 025 031 544 968 159 11 334 993 190 89,07 

2. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap: 
Middellandse-Zeelanden (met inbegrip van Portugal) 

Algerlie 1 — 20 000 000 20 000 000 0,16 
Egypte  3 7 746 387 57 231 207 64 977 594 0,51 
Griekenland 29 135 505 639 151 530 617 287 036 256 2,25 
Joegoslavie 2 34 181 444 17 333 600 51 515 044 0,40 
Jordanlë  3 1 675 769 13 326 000 15 001 769 0,12 
Libanon  4 22 975 496 — 22 975 496 0,18 
Malta 1 2 963 577 — 2 963 577 0,02 
Marokko  1 2 471 589 23 759 100 26 230 689 0,21 
Portugal 19 154 856 370 134 906 751 289 763 121 2,28 
Syrië  1 — 15 700 000 15 700 000 0,12 
Tuneslë  3 11 026 844 18 298 000 29 324 844 0,23 
Turklje 8 39 929 799 61 545 177 101 474 976 0,80 

A.C.S.-Landen/L.G.O. 
Barbados 2 379 220 7 126 313 7 505 533 0,06 
Botswana 2 — 6 500 000 6 500 000 0,05 
Bovenvolta 2 124 971 8 000 000 8 124 971 0,06 
Carlblsch gebied . . . 1 — 3 000 000 3 000 000 0,02 
Fiji 2 5 730 013 18 297 527 24 027 540 0,19 
Gabon 2 2 360 340 — 2 360 340 0,02 
Ghana 2 3 450 212 12 613 879 16 064 091 0,13 
Guinee  1 — 4 400 000 4 400 000 0,03 
Ivoorkust 17 58 951 169 22 376 920 81 328 089 0,64 
Kameroen 10 20 016 496 15 470 997 35 487 493 0,28 
Kenya 8 31 042 544 20 786 211 51 828 755 0,41 
Liberia 2 6 083 872 1 502 294 7 586166 0,06 
Malawi 3 9 466 975 5 170 000 14 636 975 0,11 
Mauritanie  1 — 25 000 000 25 000 000 0,20 
Mauritius 4 4 441 541 9 395 200 13 836 741 0,11 
Nieuw Caledonië , , . 3 5 703 796 5 290 047 10 993 843 0,09 
Niger 2 2 364 892 3 641 346 6 006 238 0,05 
Nigeria 2 4 779 247 45 175 000 49 954 247 0,39 
Papua-Nieuwguinea 1 4 371 055 2 700 000 7 071 055 0,06 
Senegal 3 943 404 12 000 000 12 943 404 0,10 
Swaziland 2 10 293 675 2 000 000 12 293 675 0,10 
Tanzania 1 — 5 000 000 5 000 000 0,04 
Togo 3 22 069 812 238 437 22 308 249 0,17 
Trinidad en Tobago 2 4 579 220 5 513 000 10 092 220 0,08 
Zaïre  1 10 738 126 4 596 911 15 335 037 0,12 
Zambia 2 2 117 863 8 380 000 10 497 863 0,08 

Totaal 156 623 341 357 767 804 534 1 391 145 891 10,93 

Totaai generaai 994 11 413 366 388 1 312 772 693 12 726 139 081 100,00 
* Transacfies krachtens arlikel 18. lid I. 2e alinea, van de Statuten, betreuende proiecten in de Noorse territoriale wateren, Oostenrijk en Tunesié 

(1) Geldsoorten waerin vorderlngen ult hoofde van veratrekta kradiatan luidan: 

Geldsoorî: Bedrag: 
Geldsoorten van de Lid-Slaten 5 914 123 658 
Geldsoorten van de oorspronkelijke Lid-Stalen naar 
keuze van de Bank  
Andere geldsoorten  
Uitbetaaid bedrag der verstrekte kredieten  
Bij; nog te betalen  

2 117 500 
5 497 125 230 

11 413 366 388 
1 312 772 693 

12 726 139 081 

(2) Ondarvardallng van da varstrakta kradiatan naar da voornaamsta, arop gagavan 
garantlas par 31 dacembar 1980 * 

A. Kredielen voor projecien binnen de Gemeenschap (en daarmee 
geiijkgesteide projecten ) 

Kredieten aan Lid-Staten of door 
hen gegarandeerd 8 617 219 783 

Kredieten aan overheidsinstellin 
gen in Lid-Staten of door hen ge 
garandeerd 1410 758 693 
Kredieten aan of garanties van fi 
nanciële inslellingen (banken, in 
Stellingen voor kredietverlening 
op lange termijn, verzekerings 
maatschappijen) 469 961 365 
Kredieten onder garantie van 
overheids- of semi-overheidsbe-
drijven m Lid-Staten (met uitzon-
dering van financiële instellingen) 215 297 809 
Kredieten onder hypothecair ver 
band 70 280 014 
Kredieten onder garantie van par 
ticuliere ondernemingen (met uit 
zondering van financiële instellin 
gen) 292 308 020 
Overige 259 167 506 11 334 993 190 
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Β. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 

1. Kredieten toegekend krach-
tens de overeenkomst van Jaoen-
de I 

Kredieten aan de deelnemende 
landen of door hen gegarandeerd 
Kredieten onder garantie van een 
overheidsinsteiiing, onderneming 
of bank van de Lid-Staten . , . 

2. Kredieten toegekend 
krachtens de overeenkomst van 
Jaoende II 

Kredieten aan de deelnemende 
landen of door hen gegarandeerd 
Overige 

3. Kredieten toegekend krach
tens de overeenkomst van Lomé I 

Kredieten aan de deelnemende 
A.C.S.-landen of d oor hen gega
randeerd 
Overige  

4. Kredieten toegekend krach
tens de financiële samenwer-
kingsovereenkomsten van de  
E.E.G. met de landen in het Mld- 
dellandse-Zeegebied (ind. Portu 
gal) 

Kredieten onder garantie van de 
oorspronkelijke zes Lid-Staten 
van de E.I.B  
Kredieten onder E.E.G.-garantie 
Kredieten aan de deelnemende  
landen of onder hun directe of in
directe garantie  

8160 070 

168 005 

57 293 987 
3 836 821 

8 328 075 

61 130 808' 

384 734 624 
9 989 018 

81 430 241 
138 778 743 

706 754 382 * 926 963 366 
12 726 139 081 

' Sommige kredieten zijn voorzien van verscheidene soorten garanties tege-
lljkertiid. 

" De door de zes oorspronkelijke Lid-Staten afgegeven borgtochten ter dek-
king van aile risico's in verband met deze verbintenissen belogen 24 430 695. 

De door de Lid-Staten afgegeven borgtochten ter dekking van aile risico's 
in verband met deze verbintenissen belogen 119 098 500. 
"" De door de E.E.G. afgegeven borgtocht ter dekking van aite risico's in ver 
band met deze verbintenissen beloogt 527025000. tegenover 341 775000 eind 
1979. 
De borgen zijn gehouden hun eventuale verglichtingen te voldoen og basis van 
de koersen voor de omrekening van de rekeneenheid in de geldsoorten waarin 
de kredieten aan geidnemers zijn uitbetaaid. geldende og de dagen der uitbeta-
ling. 

(3) Oorepronkelljk bedrag van de ver-
strekte kredieten, berekend tegen 
de koersen die golden op de data 
van ondertekenlng van de betref* 
fende overeenkomsten: 
Af: 

koersverschillen  
opzeggingen en annuleringen 
afiossingen op de hoofdsom .  
aandeel van derden in kredieten 
Verstrekte kredieten . , , . 

95 003 241 
107 440 933 

2 653911 900 
226 222 909 

15 808718 064 

3 062 578 983 
12 726 139 081 

De som van de uiîstaande kredieten en garanties, door de Bank verstreki, die 
Velgens artikel 18. lid 5, van de Statuten 250% van het geplaatste kapitaal niet 
le boven mag gaan, bedroeg op31. 12, 1980: 

uiîstaande kredieten  

garanties: 
wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten 
wegens door derden verstrekte kredieten . , , 
wegens deelnemingen van derden aan krediettrans 
acties van de Bank  

Totaal garanties  

Tolaal  

12 726 139 081 

72 079 780 
148 944 266 

226 222 909 

447 246955 

13 173 386036 

Bijiage C - - Overzicht van de gevestigde schuld 
per 31 december 1980 
in rekeneenheden — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Transacties gedurende het boekjaar Per 31 december 1980 uitstaande schuld 

Gewogen 
Per 31 december 1979 gemiddelde 

Geldsoort uitstaande schuld Leningen Afiossingen Koersverschillen Bedrag (i) rentevoet Vervallermijnen 

eurco (2) . . 89 705 945 391 294 - 89 314 651 8,13 1981/1989 
DM ... . 1 997 098 817 814 057 724 224 510 582 70 143 597- 2 516 502 362 7,69 1981/1999 
Ffr  470 222 816 136 588 933 31 647 444 12 546 830- 562 617 475 11,22 1981/1996 
£ 134 100 268 45 686 400 14 603 756 26 017 394 + 191 200 306 11,25 1981/1992 
lire .... 127 272 790 42 711 314 14 035 774 7 569 212- 148 379 118 8,60 1981/1995 
Bfr  384 415 436 — 21 835 652 9 066 668 - 353 513 116 8,27 1981/1993 
f  772 667 603 226 164 518 26 625 065 15 729 188- 956 477 868 8,86 1981/2004 
Luxfr, . . . 167 621 986 51 680 006 29 347 441 4 562 475 - 185 392 076 8,81 1981/1991 
$ 3 522 196 345 665 954 997 254 342 200 364 577 425 + 4 298 386 567 9,62 1981/2000 
Zwfr. . . . 565 751 165 234 013 773 47 555 662 2 674 765 - 749 534 511 5,85 1981/1994 
Libanees £ 7 517 354 — 1 025 296 150 778- 6 341 280 7,13 1981/1985 
yen .... 232 223 980 166 630 216 15 322 702 88 402 236 + 471 933 730 8,16 1981/2000 
0. scfi. . . . 69 913 643 — 1 246 661 - 68 666 982 7,92 1981/1989 

Totaal . . . 8 540 708 148 2 383 487 881 680 851 574 354 915 587 + 10 598 260 042 
Aflossings-
premies . . 6 351451 — 222 072 228 083 - 5 901 296 

Totaal generaal 8 547 059 599 2 383 487 881 681 073 646 354 687 504 + 10 604 161 338 

(1) Uit onderstaande tabel blijkt, welke bedragen gedurende elk der vijf eerstvolgende jaren nodig zijn voor de afiossingen op leningen o/g : 
Jaar 1981 1982 1983 1984 
Bedrag 530 963 784 795 703 803 719 203 118 888 772 071 

1985 
776 639 173 

(2) Een eurco is de som van bepaaide onveranderlijke bedragen die luiden in geldsoorten van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap. te weten: 1 eurco 
+ Ffr. 1.2 -F £ 0,075 + lire 80 + fO.ZS + Bfr. 4.5 -F Deense kr. 0.2 -F lers £ 0,005 -F Luxfr. 0,5. 

DM 0,9 
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Bijiage D — Vorderingen  
op Lid-Staten en bedragen, 
verschuldigd aan Lid-Staten 
wegens kapitaalverrekeningen 
per 31 december 1980 

in rekeneenheden — zie de noten bij de jaarrekeningen in 
bijiage E 

Vorderingen op; Duitsiand . . . 1 477 941 
Frankrijk . . . 1 748 165 
Italie  893 186 
België .... 815 033 
Nederland . . . 372 058 
Denemarken , . 159 479 
lerland .... 147 807 
Luxemburg . . 20 950 

5 634 619 

Verenigd Koninkrijk 9 602 641 

Toepassing van de in noot A bed oelde wisselkoersen leidt over-
eenkomstig artikel 7, leden 1 en 2, van de Statuten, tot aanpas-
sing van de bedragen die de Lid-Staten in tiun eigen geldsoor-
ten tiebben gestört uit tioofde van tiun deelneming in het kapitaal 
van de Bank. 

De door de Bank te vorderen of ve rsctiuldigde bedragen zijn de  
volgende: 

Overeenkomstig tiet besluit van de Baad van Gouverneurs van 
30 december 1977 geschiedt de betaling van deze bedragen met 
ingang van 1980 tel kens op 31 Oktober, voor zover tiet versctiil 
tussen de wisselkoers die voor de boektiouding wordt gebruikt 
en de koers die geldt voor de aanpassing, meer dan 1,5% be-
draagt. Is dit verscliil geringer dan 1,5 % — in positieve of nega-
tieve zin — dan blijven de aanpassingsbedragen geboekt op de  
niet-rentedragende aanpassingsrekeningen. 

Bijiage E — Noten bij de jaarrekeningen 
per 31 december 1980 — in rekeneentieden 

Noot A — Grondslagen vo or de boekhoudlng van de Bank 

1. De voor de jaarrekeningen gebruikte rekeneentieid. 
De Bank gebruikt de rekeneenheid voor tiet bijhouden van de  
kapitaalrekeningen der Lid-Staten en voor het opmaken van haar  
jaarrekeningen. 
Velgens artikel 4, lid 1, van de Statuten van de Europese Investe-
ringsbank is de waarde van de rekeneenheid gelijk aan de som  
van de volgende bedragen in nationale valuta's van de Lid-
Staten: 

DM 
£ 
Ffr. 
lire 

0,828 
0,0885 
1,15 

109,0 

f 0,286 
Bfr. 3,66 
Luxfr. 0,14 
Deense kr. 0,217 
lers £ 0,00759 

Deze definitie van de rekeneenheid is gelijk aan die van de Euro
pese rekeneenheid en de Ecu. 

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

De Bank past deze koersen bovendien toe bij de omrekening 
van alle andere valuta's welke zij bij haar werkzaamheden ge
bruikt. 

Voor het op maken van de balans per 31 december 1980 en 1979 
zijn dientengevolge de volgende wisselkoersen toegepast: 

Bij de omrekening van de activa en passiva van de Bank in re 
keneenheden kunnen verliezen of winsten ontstaan, die worden  
geboekt in het credit of debet van de verlies- en winstrekening. 
Bij deze herwaardering worden niet de bedragen in aanmerking 
genomen, die van de Lid-Staten worden ontvangen of aan deze 
verschuldigd zijn wegens kapitaalverrekeningen overeenkomstig 
artikel 7 van de Statuten. 

2. Schatkistpapler, Wissels en schuldbrieven 

Schatkistpapier, kasobligaties en obligaties zijn gewaardeerd fe 
gen aankoopkoers, doch niet hoger dan de nominale waarde, 
dan wel beurswaarde. 

3. Terreinen en gebouwen 

Terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen hun aan-
schaffingswaarde. Inventaris wordt afgeschreven in het jaar van 
aanschaffing. 

4. Emissiekosten en afiossingspremies 

Emissiekosten en afiossingspremies worden afgeschreven over  
de gehele looptijd van de betrokken leningen o/g. 

5. Vooruitontvangen rentesubsidies 

Bij bepaaide kredieten worden rentesubsidies toegekend, waar-
van de gekapitaliseerde waarde b ij vooruitbetaiing wordt ontvan
gen. Deze subsidies worden overgeboekt naar de verlies- en 

1 rekeneenheid = 1980 1979 winstrekening naar gel ang de rentebedragen worden ontvangen, 

Duitse mark 2,56556 2,49057 
waarop ze betrekking hebben. 

Franse frank 
Pond Sterling 

5,93916 
0,549110 

5,79312 
0,646904 6. Pensioenfonds van het p ersoneel 

Italiaanse lire 1 217,30 1 157,19 De door de Bank en het personeel gestorte bijdragen aan het 
Belgische frank 41,3351 40,3181 pensioenfonds worden belegd in de activa van de Bank. Het 
Nederlandse gulden 2,79081 2,74085 fonds wordt elke drie jaar ond erworpen aan actuariele revisie. 
Deense kroon 7,88723 7,71697 

fonds wordt elke drie jaar ond erworpen aan actuariele revisie. 

Drachme 61,2587 55,0659 7. Belastingen 
lers pond 0,690185 0,670579 

7. Belastingen 

Luxemburgse frank 41,3351 40,3181 Krachtens artikel 3 van het protocol betreffende de voorrechten 
US dollar 1,30963 1,43839 en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, voortvloei-
Zwitserse frank 2,31477 2,29783 ende ult artikel 28 van het verdrag van 8 aprii 1965 tot instelling 
Libanees pond 4,77033 4,68915 van één Baad en één Commissle welke de Europese Gemeen
Japanse yen 265,461 344,495 schappen gemeen hebben, zijn de bezittingen, inkomsten en 
Oostenrijkse schilling 18,2038 17,8792 andere eigendommen van de Bank vrijgesteld van alle directe 
CFA-frank 296,958 289,656 belastingen. 
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Moot Β — Schatkistp apler, Wissels en schuldbrieven 

Onder dit hoofd vallen 1980 1979 

schatkistpapier, kasobligaties 
en obligaties, gewaardeerd 
tagen aankoopkoers, doch  
niet hoger dan de nominale 
waarde, dan wel beurswaarde 
(beurswaarde 1980: 
259 779 468 
beurswaarde 1979: 
196 244 527) 258 814 108 194 157 931 
ingekochte eigen obligaties, 
gewaardeerd tagen inkoop-
koers* 20 263 437 98 216 046 

Wissels en bankaccepten, op-
genomen voor de nominale 
waarde 381 787 34 069 770 

279 459 332 326 443 747 

De splitsing naar looptijd is als volgi:  

hoogstens drie maanden . . 5 126 264 

tussen drie en zes maanden 5 246 427 

tussen zes en twaaif maan
den  

langer den twaaif maanden 

9 602 464 
259 484 177 
279 459 332 

64 689 447 
19 533 320 

24 723 261 
217 497 719 
326 443 747 

Met ingang van 1980 steit de Bank ingekochte eigen obligaties onmiddellijk 
afiosbaar voor zover de leningsvoorwaarden dit mogeiijk maken. Eind 1979 wa 
ren dergelijke obligaties voor een bedrag van 97 764 890 in porteteuilie; zij zijn 
afgeboekt van de post ..ieningen o/g". De h ieruit voortvioeiende boekwinst is  
verantwoord onder,,overige baten" (zie noot M). 

Noot C — Terrelnen en gebouwen 

Het onder dit hoofd vermelde bedrag ad 64 911 694 heeft betrek-
king op de aanschaffingswaarde van het stuk grond voor het 
nieuwe kantoor van de Bank te Luxemburg en op de sinds 1976  
verrichte uitgaven voor de nieuwbouw. Daar de eindafrekening 
hiervan nog niet is opgemaakt, kunnen de kosten nog niet defini-
tief worden vastgesteld. 

Noot D — Deposito's voor Ieningen o/g 

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

Noot E — Pensloenfonds van het personeel 
De kosten van het pensioenfonds over 1980, met inbegrip van 
voor rekening van de Bank komende interest, bedroegen 
3 562 597 (in 1979: 3 281 467). 

Noot F — Diverse crediteuren 

Onder dit hoofd vallen: 

deviezenschulden ult hoofde 
van swap-operatles .... 

bankkredieten op zeer korte 
termijn  

speciale rekening van de Euro- 
pese Economische Gemeen-
schap uit hoofde van Ieningen 
legen speciale voorwaarden en 
daarop betrekking hebbende  
bed ragen  

overlopende kosten .... 

1980 1979 

6 642 004 

31 420 845 

7 462 530 

17 512 382 

2 099 707 
26 254 093 

12 185 409 

1 485 088 
52 553 872 

Noot G — Diverse rekenlngen 
Onder dit hoofd vallen: 
als debetpost 
devlezenvorderingen ult hoofde 
van swap-operaties .... 
de post diverse debiteuren . . 

als creditpost 
bij afsluiting van het boekjaar 
nog te betalen kosten en ande 
re administratieve uitgaven, als-
mede de post diversen . . . 

1980 1979 

22 336 507 
22 336 507 

31 318132 
17 051 930 
48 370 062 

31 728 257 30 464 340 

Noot H — Voor ultontvengen rentesubsldles 
a) Deze post betraft de rentesubsidies bij kredieten voor projec-
ten buiten de Gemeenschap, alsmede de rentesubsidies welke  
de Bank kan toekennen in het kader van het Europese Monétaire  
Stelsel overeenkomstig de verordening 79/1736/E.E.G. van de  
Baad van de Europese Gemeenschappen van 3 augustus 1979. 

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

c) Onder het hoofd „voor rekening van derden vooruitontvangen 
rentesubsidies" zijn de bedragen geboekt, die zijn ontvangen 
wegens rentesubsidies bij kredieten welke uit de middelen van 
de E.E.G. zijn verstrekt in het kader van het besluit van de Raad  
van de Europese Gemeenschappen 78/870/E.E.G. van 16 Okto 
ber 1978 (nieuw communautair leningsinstrument). 

Noot I — Beheersprovisie 
Onder dit hoofd zijn provisiebaten opgenomen uit hoofde van het 
beheer van v oor rekening en risico en in opdracht van de Lid-
Staten en de Europese Gemeenschappen verstrekte kredieten 

Noot J — Koersverschlllen 
Onder dit hoofd zijn de boekwinsten gedurende 1980 ad 
1 373 585 opgenomen (1979: boekverlies van 1 037 351), die 
voortvioeien uit de boeking van kasverrichtingen tegen de omre-
keningskoersen die gelden gedurende het kwartaal waarin deze 
verrichtingen hebben plaatsgevonden. 

Noot Κ — Koersverschll ontstaan door herwaardarlng van het 
eigen vermögen van de Bank, voor zover de waarde daarvan 
niet Is aangepast ult hoofd van artikel 7 van de Statuten 
Toepassing van de in noot A bedoeide wisseikoersen bij de op-
steiling van d e balans per 31 december 1980 leidt tot een posi-
tief herwaarde ringsverschil van 712 998 (in 1979: positief verschil 
van 541 900). Bij deze herwaardering blijft buiten beschouwing 
het netovermogen, voor zover luidende in de geldsoorten van de 
Lid-Staten en overeenkomende met hun in nationale valuta's ge 
storte aandelen in het kapitaal van de Bank, waarop de perio-
dieke aanpassing krachtens artikel 7 van de Statuten van toepas
sing is (zie bijiage D). 

Noot L — Administratlekostan 
Onder dit hoofd zijn geboekt: 
Personeelskosten 

Salarissen  

Sociale voorzieningen . . . 

Overige  

1980 1979 

Algemene onkosten 

Totaal 

19 818 748 18 902 557 

3 863137 3 971 586 

1 026 048 1 040 656 

24 707 933 23 914 799 
5 019 502 3 628 920 

29 727 435 27 543 719 

Op 31 december 1980 omvatte het personeel 500 personen (op 
31 december 1979: 437 personen). 
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Noot M — Overige baten en lasten 
Het hoofd „Overige baten" omvat: 
boekwinsten op transacties met  
sctiatkistpapier, Wissels en  
sctiuldbrieven in portefeuille . .  
koerswinsten op sctiatkistpapier, 
Wissels en sctiuldbrieven in porte 
feuille   
andere baten  

Het tioofd „Overige lasten" omvat: 
boekverliezen op transacties met  
sctiatkistpapier, Wissels en  
sctiuldbrieven in portefeuille . .  
koersverliezen op sctiatkistpapier, 
Wissels en schuldbrieven In porte 
feuille   
andere kosten  

1980 1979 
Overzictit van de overboekingen naar de reserves en voorzle-
nlngen gedurende tiet boekjaar 1980 

24 491 543 

10 694 705 
22 401 

35 208 649 

6 399 369 

9 602 138 
122 113 

16 123 620 

6 277 474 

2 448 344 
36 270 

8 762 088 

1 481 545 

7 787 069 
92 948 

9 361 562 

Noot Ν — Reserves en voorzieningen; verdeling van het saldo 
van de verlies- en winstrekening 
De Baad van Gouverneurs tiad op 9 juni 1980 besloten tief 
koersverschil ad 541 900, onststaan door tierwaardering van tief 
eigen vermögen van de Bank, voor zover de waarde daarvan niet 
was aangepast uit tioolde van artikei 7 van de Statuten, toe te  
voegen aan de voorziening voor koerssctiommelingen van de re-
keneentieid en tief exploitatiesaldo over tief boekjaar 1979 als 
volgi te verdelen: 

40 000 000 naar de statutaire reserve  
86 450 358 naar de aanvullende reserve  
15 000 000 naar de bouwvoorziening 

Stand per Overboekin-
31. 12. 1979 gen van en  

naar de 
verlies- en  
winstreke
ning over  

1979 

Statutaire reserve 

Aanvullende re
serve .... 

Voorziening voor 
koerssctiomme
lingen van de re-
keneentieid . . 

Bouwvoorziening 

230 000 000 

355 486 789 

12 666 836 

45 000 000 

Stand per  
31. 12. 1980 

40 000 000 

86 450 358 

541 900 

15 000 000 

270 000 000 

441 937 147 

13 208 736 

60 000 000 
643 153 625 141 992 258 785 145 883 

De Baad van Bewind tieeft besloten aan de Baad van Gouver
neurs voor te stellen het koersverschil ad 712 998, ontstaan door  
herwaardering van het eigen vermögen van de Bank, voor zover 
de waarde daarvan niet is aangepast uit hoofde van artikei 7 van 
de Statuten, toe te voegen aan de voorziening voor koersschom-
melingen van de rekeneenheid en het exploitatiesaldo over het 
boekjaar 1980, alsmede het bedrag van de naar de verlies- en  
winstrekening overgeboekte voorziening voor eventuele andere 
kosten — d.w.z. in totaal 207 997 465 — toe te voegen aan de 
reserves en de bouwvoorziening. 

Accountantsverklaring van Price Waterhouse & Co. 

De President van de Europese Investeringsbank 
Luxemburg 

Wij hebben de financiële overzichten betreffende de jaren 1980 en  
1979 van de Europese Investeringsbank gecontroleerd. 

Onze contrôles zijn verriebt volgens algemeen aanvaarde contro-
lebeginselen en omvatten derhalve een onderzoek van de admi-
nistratie tot e en zodanige omvang en zodanige andere controle-
maatregelen als wij in de gegeven omstandigheden nodig oor-
deelden. Naar ons oordeel geven de financiële overzichten een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermö
gen op 31 decomber 1980 en 1979 van de Europese Investerings
bank, alsmede van de resultaten over en de herkomst en beste-
ding der middelen in de op die data geëindigde boekjaren, op ba 
sis van algemeen aanvaarde administratieve beginselen die op 
bestendige wijze zijn toegepast. 

Onze verklaring heeft betrekking op de volgendo financiële over
zichten. 
Balans 
Verlies- en winstrekening 
Bekeningen van de Speciale Sectie 
Overzicht van de herkomst en besteding der middelen 
Overzicht van de kapitaalrekening Bijlage A 
Onderverdeling van de verstrekte kredieten Bijlage Β 
Overzicht van de gevestigde schuld Bijlage C 
Vorderingen op Lid-Staten en bedragen, verschul-
digd aan Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen Bijlage D 
Noten bij de jaarrekeningen Bijlage E 

Brüssel, 27 februari 1981 PBICE WATEBHOUSE & Co. 
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Verklaring van hat Comité ter contrôle van de  
boekhouding 

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

— na inzage van alle boeken en bescheiden waarvan het Comité het voor de uitoefening van zijn mandaat nodig 
oordeeide om kennis te nemen, 

— na kennisneming van het rapport van de heren Price Waterhouse & Co. d. d. 27 februari 1981. 

gezien het jaarversiag over 1980, de baians en de rekeningen van de Speciale Sedie per 31 december 1980, 
alsmede de verlies- en winstrekening over het op die datum afgesioten boekjaar, zoals die door de Raad van 
Bewind in zijn vergadering van 8 mei 1981 zijn vastgesteld, 

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

verkiaart bij deze: 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1980 hebben piaatsgevonden met inachtneming van de  
voorschriften van de Statuten en het règlement van orde, 

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

Luxemburg, 12 mei 1981 

Het Comité ter controie van de boekhouding 

P. L. MCDONNELL J. BREDSDORFF C. BRÜCK 
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Openingsbalans per 1 januari 1981 C) 
in Ecu (2) 

Activa 
Door de LId-Staten te störten kapitaal 

Te vorderen als bijdrage aan de reserves en voorzleningen . . 

Kas en banken 
Direct of binnen hoogstens één jaar opeisbaar 737 412 918 
Opeisbaar na mi nstens één jaar 236 058 

Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven 
Met iooptijden tot hi oogstens één jaar 19 975 155 
Met iooptijden ianger dan één jaar 259 484 177 

Vorderingen wegens leningen o/g  

Vorderingen op Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen . . 

Verstrekte kredieten 
Uitbetaald 11 413 366 388 
Nog te betalen 1 312 772 693 

Garanties 
Wegens in opdracfit van derden verstrekte kredieten  
Wegens door derden verstrekte kredieten (148 944 266) 
Wegens door de Bank gegarandeerde deeinemingen van derden 
aan krediettransacties van de Ban k (226 222 909) 

Terreinen en gebouwen  

Te ontvangen rente en provisle  

Te ontvangen wegens in het kader van het E.M.S. voorultbe-
taalde rentesubsidles  

Nog niet afgeschreven emlssiekosten 136 266 376 

Nog niet afgeschreven aflosslngsprem ies 1 132 623 

Deposito's voor de dienst der leningen o/g  

Diverse rekeningen  

1.1.1981 31. 12. 1980 

280 246 250 

15 504 159 

265 781 250 

737 648 976 

279 459 332 
188 394 611 

5 634 619 

737 412 918 
236 058 

19 975155 
259 484 177 

12 726139 081 

72 079 780 

64 911 694 

250 608 827 

126 992 708 

137 398 999 

243 308 561 

22 336 507 

15 150 664 104 

737 648 976 

279 459 332 
188 394 611 

5 634 619 

11 413 366 388 
1 312 772 693 

(148 944 266) 

(226 222 909) 

136 266 376 

1 132 623 

12 726139 081 

72 079 780 

64 911 694 

250 608 827 

126 992 708 

137 398 999 

243 308 561 

22 336 507 

15 120 694 945 

Pro memorie rekeningen 
Speciale Sectie 
In befieer ontvangen middelen 
— voor rekening van de Lid-Staten  
— voor rekening van de Europese Gemeenschappen  
Effecten in onderpand wegens in opdracht van derden verstrekte 
kredieten  
Effecten in bewaarneming  

329 782 315 
1 199 336 559 

29 886 263 
103 082 550 

329 782 315 
1 199 336 559 

29 886 263 
103 082 550 

(1) Tengevolge van de toetreding van de Helleense Republlek tot de Europese Gemeenschappen is het gepiaatste kapitaal per 1 januari 1981 verhoogd van 7 087 500 000 tot 
7 200 000 000 en het gestorte kapitaal van 911 250 000 tot 925 715 000. 
De nieuwe Lid-Staat draagt eveneens bij tot de statutaire reserve, de aanvullende reserve en de met reserves gelijk te stellen voorzieningen, alsmede aan het saldo van 
de verlies- en winstrekening, zoals deze voorkomen in de balans per 31 december 1980, en zulks voor 1,56%, 
De openingsbalans per 1. 1, 1981. onder voorbehoud van de deiinitieve vaststelling van de Griekse bijdrage tot de reserve en de voorzieningen. en de kapitaalrekenin-
gen van de Lid-Staten per die datum luiden derhalve zoals hier weergegeven 

(2) Ingevolge het besluit van de Raad van Gouverneurs van 13 mei 1981, zie biz. 8. 
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Passiva 1.1. 1981 31. 12. 1980 

Kapitaal 
Geplaatst . . .  
Niet gestört oblige 

Statutaire reserve 

Aanvuilende reserve 

Voorzieningsfondsen 
Voorziening voor koersschommelingen van de rekeneenheid 
Bouwvoorziening 

Pensioenfonds van het personeel 

Verschuldigd aan Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen 

Leningen 
Obligaties 
Ondertiandse leningen op middellange en lange termijn . . 

Aflossingspremies 

Diverse crediteuren 

Nog te betaien op verstrekte kredieten 

Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten 
Wegens door derden verstrekte kredieten .... 

Wegens door de Bank gegarandeerde deelnemingen van derden 
aan krediettransacties van de Bank 

Vooruitontvangen rentesubsidies 

Voor rekening van derden vooruitontvangen rentesubsidies 

Te betaien en vooruitontvangen rente en provisie . . 

Vervallen en nog niet uitbetaaide coupons en obiigaties 

Diverse rekeningen 

Bijdrage aan het saldo van de verlies- en winstrekening  
Saldo verlies- en winstrekening  

7 200 000 000 
6 274 285 000 

7 087 500 000 
6 176 250 000 

13 414 792 
60 936 000 

925 715 000 
274 212 000 

448 831 367 

74 350 792 
24 873 567 

9 602641 

13 208 736 
60 000 000 

8 494 855 696 
2 103 404 346 
10 598 260 042 

5 901296 

ïtBI 
8 494 855 696 
2 103 404 346 
10 598 260 042 

5 901 296 
10 604 161 338 

26 254 093 

1 312 772 693 

72 079 780 
(148 944 266) 

(226 222 909) 

442 305 969 

51 299 775 

(148 944 266) 

(226 222 909) 

442 305 969 

51 299 775 
493 605 744 

397 201 925 

243 308 561 

31 728 257 

3 255 883 

208 710 463 

15150 664104 

911 250 000 
270 000 000 

441 937 147 

73 208 736 
24 873 567 

9 602 641 

10 604 161 338 

26 254 093 

1 312 772 693 

72 079 780 

493 605 744 

397 201 925 

243 308 561 

31 728 257 

208 710 463 

15 120 694 945 

Overzicht van de kapitaalrekening per 1 januari 1981 
In duizenden Ecu (') 

Gestört kapitaal 
Geplaatst Niet gestört Voldaan op Nog te voldoen  

kapitaal Obligo (2) 31. 12. 1980 in 1981 m 1982 in 1983 Totaal 

Duitsiand 1 575 000 1 372 500 143 437,5 19 687,5 19 687,5 19 687,5 202 500 
Frankrijk 1575 000 1 372 500 143 437,5 19 687,5 19 687,5 19 687,5 202 500 
Verenigd Koninkrijk . . 1575 000 1 372 500 143437,5 19687,5 19687,5 19687,5 202 500 
Italie 1 260 000 1 098 000 114 750 15 750 15 750 15 750 162 000 
België 414 750 361 425 37 771,875 5 184,375 5 184,375 5 184,375 53 325 
Nederland 414 750 361 425 37 771,875 5 184,375 5 184,375 5 184,375 53 325 
Denemarken 210 000 183 000 19 125 2 625 2 625 2 625 27 000 
Griekenland 112 500 98 035 — 5 504,75 5 504,75 3 455,5 14 465 
lerland 52 500 45 750 4 781,25 656,25 656,25 656,25 6 750 
Luxemburg 10 500 9 150 956,25 131,25 131,25 131,25 1350 

Totaai 7 200 000 6 274 285 645 468,75 94 098,5 94 098,5 92 049,25 925 715 
(1) Ingevolge het besluit van de Raad van Gouverneurs van 13 mei 1981, zie biz. 8. 
(2) storting Iran door de Raad van Bewind worden veriangd, indien dit noodzakeiijk is om aan de verplichtingen van de Bank ten opzichte van haar geidgevers te voidoen. 
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Kredietverlening van 1958 tot 1980 

Sinds haar oprichting in 1958 heeft de Europese investerlngsbank een bedrag van In tot aal 17 263,6 mlljoen 
verstrekt. Ultgedrukt In prijzen van 1980 kan dit worden gesteld op ongeveer 27 mlljard. Van het totale bedrag 
had 92,4 % of 15 944,9 mlljoen betrekking op kredleten uit eigen middelen en garanties en de rest of 1 318,7 
mlljoen op toezeggingen ult middelen van de Lid-Staten of van de Gemeenschap. Hierdoor Is bijgedragen tot 
investerlngen van in totaal circa 69,3 miljard — overeenkomend met 113 mlljard In prijzen van 1980 — waar-
van de E.I.B, gemiddeld 24 °/o heeft geflnanclerd. 

Voor projecten In de Gemeenschap zljn kredieten 
verleend voor 14 882,3 mlljoen (In prijzen van 1980: 
circa 23 mlljard), hetgeen 86,2% van h et totale be
drag ultmaakt. Zlj hebben bijgedragen tot de finan
ciering van Investerlngen (') van In totaal ongeveer 
56,3 mll jard (In prijzen van 1980: 93 mlljard) ('), die 
naar raming direct rulm 237 000 nieuwe arbeldsplaat-
sen scheppen en circa 102 000 andere velllgstellen. 
Daarbovenult gaat In omvang nog het niet te ramen 
werkgelegenheldseffect van de geflnanclerde Inves
terlngen In vooral de energie- en Infrastructuursec-
tor, die Immers Indirect bevorderlljk zljn voor de stl-
mulerlng van produktleve actlvltelten en die tevens 
tijdelljke werkgelegenheld creëren tijdens de bouw-
perlode van de betrokken projecten. 

Bülten de Gemeenschap heeft de Bank sInds 1963 
2 381,3 mlljoen ter beschlkking gesteld, waarvan blj-
na twee derde ult eigen middelen. 

De bedragen per jaar zljn weergegeven In de grafiek 
op biz. 20 en de tabel hieronder. De tabellen op biz. 

28, 42 en 96 geven de onderverdeling naar doelstel-
llng van economlsch beleld, lokallsatle der projecten 
en sector. 

Op de actlvltelt van de Bank sInds haar oprichting Is 
dieper Ingegaan In een boekwerkje dat In 1978 Is ge-
publlceerd naar aanlelding van het twintlgjarig be-
staan van de Bank. Hier zai nog slechts een korte 
schets worden gegeven van de ontwikkellngen in de  
verschlllende LId-Staten sInds de Gemeenschap In 
1973 Is ultgebreld en van de actlvltelten krachtens de  
verschlllende financlële samenwerklngsovereenkom-
sten met derde landen. 

(1) Dit is het bedrag van investeringen in vaste activa op grond van projecten 
waaraan de Bank steun heeft verleend. Het is berekend aan de hand van 
de gegevens die ten grondsiag lagen aan de financieringsplannen van de  
promoters ten tijde van de goedkeuring van de kredieten door de Baad  
van Bewind. 

(2) De bedragen in prijzen van 1980 zijn bepaald op basis van nationale prijsin-
dexcijfers voor investeringen in vaste activa, gecorrigeerd voor koers-
schommelingen tussen nationale valuta's en rekeneenheden en gewogen  
met behulp van het aandeel van de verschiliende Lid-Staten in de krediet-
activiteit van de Bank. 

label 9: Jaarlljkse kredietverlening van 1959 tot 1980 (^) 
Onderverdeeld naar herkomst der middelen (zie grafiek op biz. 20) 

In de Gemeenschap Bülten de Gemeensctiap 

Kredieten Kredieten 
Kredieten In opdracht uit het nieuwe Kredieten Transacties in 
uit eigen van derden en communautaire uit eigen het kader van 

Totaal middelen garanties leningsinstrument middelen de Speciale Sectie 

1959 34,1 34,1 
1960 25,5 25,5 — — — — 
1961 86,5 86,5 — — — — 
1962 66,4 66,4 — — — — 
1963 71,2 56,2 — — 15,0 — 
1964 120,4 112,4 — — 8,0 — 
1965 109,1 88,1 — — 16,0 5,0 
1966 197,0 104,2 — — 31,2 61,6 
1967 212,6 148,2 — — 20,0 44,4 
1968 214,0 172,5 — — 12,4 29,1 
1969 321,8 247,9 — — 15,5 58,4 
1970 354,4 282,6 56,0 — 2,2 13,6 
1971 502,2 432,1 36,9 — 22,5 10,7 
1972 526,8 488,7 17.2 — 12,8 8,1 
1973 815,8 696,8 — — 10,9 108,1 
1974 996,4 849,7 — — 61,0 85,7 
1975 1 006,5 917,5 — — 48,9 40,1 
1976 1 273,3 967,9 118,1 — 142,4 44,9 
1977 1 571,5 1 401,3 — — 152,0 18,2 
1978 2 188,3 1 966,5 — — 173,9 47,8 
1979 3 071,1 2 281,2 — 277,0 420,9 92,0 
1980 3 498,5 2 739,0 14,2 197,6 371,4 176,3 

Totaal 17 263,6 14165,3 242,4 474,6 1 537,2 844,1 

(1 ) Zie noot 3 bij tabel 1 op biz. 21. 
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Kredietverlening binnen de Gemeenschap (1973—1980) 
Van 1973 tot eind 1980 heeft de Bank voor een totaal 
van 11 952,2 miljoen aan kredleten ult eigen middelen 
en garanties binnen de Gemeenschap verstrekt, het-
geen ruim vier vijfde uitmaakt van de totale krediet
verlening in de Lid-Staten sinds 1958. Hierbij is in de 
laatste twee boekjaren nog een bedrag van 474,6 mil
joen aan kredleten uit het nieuwe Instrument geko-

men (zie biz. 24) voor projecten in Italië, lerland, het 
Verenigd Koninkrijk en Denemarken. In 1979 en in 
1980 is bij kredleten uit eigen middelen van in totaal 
1 681,2 miljoen en kredleten uit het nieuwe Instru
ment van in totaal 252,1 miljoen een rentesubsidie 
toegekend in het kader van het E.M.S. (zie bIz. 25). In 
het volgende hoofdstuk zai geen ondersoheid meer 

Kredietverlening binnen de Gemeenschap (1973 - 1980) 
Onderverdeiing naar doelstelling van economisch beleid 
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De dikke lijn vertegenwoordigt de kredietverlening uil eigen middelen en de dünne lijn de totale kredietverlening met inbegrip van het nieuwe instrument. 

Jabel 10: Kredietverlening In de Gemeenschap van 1973 tot 1980 
Onderverdeeld naar land, economische doelstelling, sector en herkomst der middelen 

Totaal 
Uit eigen 
middelen 

Uit het nieuwe 
instrument 

miljoen r.e. miljoen r.e. miljoen r.e. % 
Totaal 11 952,2 474,6 12 426,8 100,0 

Onderverdeiing naar land 
Beiglë  318,5 — 318,5 2,6 
Denemarken  288,9 18,2 307,1 2,5 
Duitsland  547,4 — 547,4 4,4 
Frankrijk  1 739,7 — 1 739,7 14,0 
lerland  948,5 128,4 1 076,9 8,7 
Italië  4 530,0 222,7 4 752,7 38,2 
Luxemburg  — — — — 
Nederland  62,3 — 62,3 0,5 
Verenigd Koninkrijk  3 316,1 105,3 3 421,4 27,5 
Buiten de Gemeenschap J)  200,8 — 200,8 1,6 

Onderverdeiing naar economische doelstelling 
Regionale ontwikkeling  8 264,4 297,9 8 562,3 68,9 
Modernisering en omschakeling van bedrijven  182,8 — 182,8 1,5 
Gemeenschappeiijk Europees belang  4 884,4 232,8 5 117,2 41,2 
waarvan: energie  4 056,9 232,8 4289,7 34,5 
— af wegens dubbeltellingen van k redieten die aan meer dan één 

doelstelling voldoen  - 1 379,4 -56,1 - 1 435,5 -11,6 

Onderverdeiing naar sector 
Energie, verbindIngen en overige infrastructuur  9 282,6 474,6 9 757,2 78,5 
Energie  4 514,7 257,5 4 772,2 38,4 
Verbindingen  2 858,0 114,4 2 972,4 23,9 
Waterprojecten  1 759,5 90,2 1 849,7 14,9 
Overige  150,4 12,5 162,9 1,3 
Industrie, landbouw, diensten  2 669,6 — 2 669,6 21,5 

(1) Kredieten van direct belang voor de Gemeenschap, verstrekt krachtens artikel 18. lid 1. 2e alinea, van de Statuten, op grond waarvan de Raad van 
Gouverneurs de Bank kan machtigen kredieten buiten de Gemeenschap te verlenen. 
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worden gemaakt naar herkomst der middelen en  
wordt siechts de totale activitelt van d e Bank sinds 
1973 beschreven, met inbegrip van de kredletverle-
ning vallende onder de Speciale Beetle (zie tabel 10  
op biz. 88). 

Onderverdeling naar doelstelling 
van economisch beleid 
Gedurende de laatste acht jaar Is de steun aan pro-
jecten van regionaal belang vijf maal zo groot gewor
den. Uitgedrukt In prijzen van 1980 Is deze gestagen  
met gemiddeld 12 % per jaar, zodat nu circa 70 % van 
de kredietverlening in de Gemeenschap voor dit doel 
is bestemd. De k redietverlening voor projecten voor 
gemeenschappelljk belang betrof voor 83,7 % Inves-
teringen die de energievoorziening van de Gemeen
schap dienen te verbeteren, hoofdzakelijk door ont-
ginning van interne energiebronnen. Ook voor de 

Intracommunautaire verblndingen zijn omvangrijke 
bedragen ter beschikking gesteid. 

Onderverdeling naar sector 

De snelle stijging van de kredietverlening sinds 1973  
is hoofdzakelijk een gevolg van de toegenomen om-
vang van de gefinancierde projecten in de sectoren 
energie, vervoer, telecommunicatie en waterbeheer-
sing. De conjunctuurgevoelige kredietverlening aan 
de industrie, de landbouw en de dienstensector ver-
toonde een onregelmatiger verloop maar i egde des-
ondanks met 2 689,6 miljoen besiag op 21,5 % van de 
steun die in de Gemeenschap sinds 1973 is verleend. 
Dit betraft 210 individuale kredieten, vooral in de ba-
sisindustrie en in toenemende mate ook de automo-
biel-, de machine- en de voedingsmiddelenindustrie-
en, alsmede 74 globale kredieten van in totaal 907,8  
miljoen, waarult 1 639 toewijzingen zijn verriebt voor 

Onderverdeling naar sector (1973 - 1980) 
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De dikke hin verlegenwoordigt de kredietverlening uit eigen middelen en de dünne lijn de totale kredietverlening met inbegrip van tiel nieuwe instrument. 
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592,4 miljoen ten behoeve van investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf. Deze investeringen vonden 
plaats in diverse bedrijfstakken waar de arbeidsinten-
siteit gemiddeld veel hoger lag dan bij de grote pro-
jecten (30 500 per nieuwe arbeidsplaats in plaats van 
74 400). 

Onderverdeling naar land 
De kredietverlening is voor bijna drie Vierde gecon-
centreerd geweest in de landen van de Gemeen-

schap met de ernstigste regionale Problemen, te we-
ten Itallë, het Verenigd Koninkrijk en lerland (zie tabel 
4 op biz. 42). Alleen al in Zuid-ltalië is circa 28 % van 
de kredietverlening in de Lid-Staten ter beschikking 
gesteld. De kredietverlening in het Verenigd Konin
krijk en in lerland heeft eveneens een grote omvang 
bereikt, mede in verband met de financiering van 
energieprojecten — dikwijis samenhangend met de 
ontginning van binnenlandse energiebronnen — en  
van g rote waterprojecten. In Frankrijk zijn grote be-
dragen ter beschikking gesteld voor energieprojec
ten en verbindingen. 

Kredietverlening buiten de Gemeenschap (1963—1980) 
In het kader van de economische en financiële sa-
menwerking van de Gemeenschap met een toene-
mend aantal landen levert de Bank sinds 1963 een 
bijdrage tot de tenuitvoerlegging van de overeen-
komsten, financiële protocollen en besluiten betref
fende enerzijds de Middellandse-Zeelanden — Grie-
kenland, Portugal, Turkije, Joegoslavië, de Maghreb-
landen (Algerije, Marokko en Tunesië), de Machrak-
landen (Egypte, Jordanlë, Libanon, Syrië), Cyprus,  
Malta en Israël — en anderzijds de landen in Afrika, 
het Caribische gebied en de Stille Oceaan. aismede  
de landen en gebieden overzee. 

In deze landen is van 1963 tot 1980 een bedrag van in 
totaal 2 381,3 miljoen toegezegd, waarvan 1 537,2 mil

joen uit de eigen middeien van de Bank (') en 844,1  
miljoen uit begrotingsmiddeien van de Lid-Staten of 
— deels via het Europese Ontwikkelingsfonds 
(E.O.F.) — van de Gemeenschap (') (zie de tabelien 
op bIz. en 54 en 95). 

Middellandse-Zeegebied 
Van 1963 tot 1980 zijn in het Middellandse-Zeegebied 
— met inbegrip van Portugal — bedragen toegezegd 

(1) Deels vergezeld gaande van rentesubsidies. 
(2) Leningen tegen bijzondere voorwaarden en risicodragend kapitaai, toege-

kend voor rekening en in opdracht van de Lid-Staten of van de Europese 
Economische Gemeenschap (Europees Ontwikkelingsfonds) en beheerd 
in de Speciale Sectie (zie bIz. 74). 

Kredietverlening in het Middellandse-Zeegebied (1963 - 1980) 

Onden/erdeeld naar gebied Onderverdeeld naar sector 

1 Griekeniand 
2 Portugal 
3 Joegoslavië 
4 Turkije 
5 Malta 
6 Maghreb-Machrak-landen 

1 Energie 
2 Irrigatie 
3 Overige infrastructuur 
4 Industrie 

uit middeien van de Speciale Sectie 
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van i n totaal 1 597,9 mlljoen, waarvan 994,1 m iljoen 
uit eigen middelen (zie tabel op biz. 54). Dit gebied 
nam aldus 67 % van de kredietverlening buiten de  
Gemeenschap voor zijn rekening. 

Van dit bedrag was 85 % b estemd voor projecten in 
het noordelijk deel van h et Middellandse-Zeegebied 
— hoofdzakelijk in de twee landen waar de Bank 
reeds sinds 1963 werkzaam is: Griekenland (351,4 
miljoen waarvan 341,4 miljoen uit eigen middelen) en 
Turkije (656 miljoen waarvan 105 miljoen uit eigen  
middelen). Bovendien is in Portugal 301 miljoen en in 
Joegoslavië 50 miljoen aan kredieten uit eigen midde
len verleend. In de overige landen is uit eigen midde
len 196,7 miljoen en uit begrotingsmiddelen 42,8 mil
joen toegekend. 

De Bank heeft in deze landen steun geboden aan de  
financiering van energieprojecten (530,9 miljoen, 
hoofdzakelijk voor waterkracht- en bruinkoolcentra-
les) vervoersprojecten (319,7 miljoen) en de verbete-
ring van de landbouw (191,8 miljoen). Voor de indus-
Irie en dienstensector is in totaal 550 miljoen ter be-
schikking gesteld, d.w.z. bijna 35 % van de krediet
verlening in deze landen. HIervan was 200 miljoen 
bestemd voor grote projecten in de Chemie, de pa-
pierpulpindustrie en de produktie van bouwmateria-
len. Een bedrag van 284,9 miljoen is verstrekt in de  
vorm van globale kredieten aan ve rschillende finan-
cieringslnstellingen in Griekenland, Portugal, Turkije, 
Tunesië, Egypte, Jordanië en Marokko. Hieruit zijn  
276 bedragen toegewezen voor projecten van het  
midden- en kleinbedrijf en de industrie, de diensten 
sector en het toeristenwezen en zulks tot een bedrag  
van in totaal 193,1 miljoen. 

Afrika, Caribisch gebied 
en Stille Oceaan 

Sinds 1964 is de Bank actief geweest in een toene-
mend aantal landen In Afrika, het Caribische gebied 
en de Stille Oceaan, In het kader van de twee over-
eenkomsten van Jaoende, de eerste overeenkomst 
van Lomé en de besluiten betreffende de landen en  
gebieden overzee. 

De Bank heeft in deze landen middelen toegezegd 
tot een bedrag van i n totaal 783,4 mlljoen, hetgeen 
33 % uitmaakt van de kredietverlening buiten de Ge
meenschap. De kredieten uit eigen middelen belie-
pen 543,1 miljoen. Uit de middelen van het E.G.F. zijn 
voorts ieningen tegen bijzondere voorwaarden krach-
tens de twee overeenkomsten van Jaoende (142 mil
joen) toegezegd, alsmede risicodragend kapitaal 
krachtens de eerste overeenkomst van Lomé (98,3  
miljoen). In tabel 6 op biz. 58 is weergegeven hoe 
deze bedragen zijn verdeeld over de landen en de di
verse overeenkomsten. 

De financlële samenwerking met de A.C.S.-landen 
zoals deze voor vijf jaar was vastgelegd in de over
eenkomst van Lomé I, heeft sinds de overeenkomst 
op 1 aprii 1976 van kracht werd, wat de Bank betreft, 
geresulteerd in de toezegging van het gehele bedrag 
dat Velgens deze overeenkomst beschikbaar was 
voor kredietverlening uit eigen middelen van de 
Bank, d.w.z. 390 miljoen. Wat het risicodragend kapi
taal betreft is een bedrag van in totaal 97,4 miljoen 
toegezegd, hetgeen met Inbegrip van de bedragen, 
gereserveed voor feasibility studies — waarvan nog  
een deel kan worden toegewezen — overeenkomt 
met het maximum dat hiervoor in de overeenkomst 
was voorzien (99 miljoen). 

Voordat Griekenland het tiende lid van de Gemeen
schap werd, heeft de Bank in dit land activiteiten ont-
ploold op grond van de twee financlële protocollen 
de gehecht waren aan de in 1962 met de Gemeen
schap afgesloten associatie-overeenkomst. De be-
doellng was de bevordering van een aanpassing van 
de Griekse economische structuur aan de eisen van 
de gemeenschappelijke markt met het oog op een 
volledige integratie. De geflnancierde projecten had-
den voornamelljk betrekking op verbetering van de 
Infrastructuur en op de stimulering van de industriali-
satie. Wat de infrastructuur betreft zijn de grootste 
bedragen ter beschikking gesteld voor een verbete
ring van de produktiviteit in de landbouw — met  
name door middel van irrigatie — en de bosbouw 
(144,3 miljoen), alsmede voor de produktie en het 
transport van elektriciteit (41 miljoen) en de moderni-
sering van het wegen- en spoorwegnet (38 miljoen). 
Wat de industriële sector betreft (138,1 miljoen) is  
bijgedragen tot de financiering van basisindustrieën  
(cement, aluminium enz.) en van een groot aantal in 
dustriële en toeristlsche projecten van beperkte om-
vang in het gehele land door middel van 6 globale 
kredieten aan drie financieringsinstellingen. Uit deze 
globale kredieten zijn 82 bedragen toegewezen voor 
in totaal 64,2 miljoen voor projecten die 2 700 ar-
beidsplaatsen hebben geschapen. 

Bijna 60 % van het risicodragend kapitaal is gegaan 
naar 20 van de minst ontwikkelde A.C.S.-landen, 
zoals die worden opgesomd in artlkel 48 van de over
eenkomst van Lomé; dit financieringsinstrument 
blijkt juist voor deze landen bijzonder opportuun te  
zijn. Daarentegen is 75 % van de kredietverlening uit 
eigen middelen bestemd geweest voor de overige 
A.C.S.-landen. 

De activiteiten van de Bank in de A.C.S.-landen zijn 
ten goede gekomen van de energievoorzlening 
(131,9 miljoen), agro-industriële nljverheid (95,4 mil
joen), de produktie van bouwmaterialen (35,5 mil
joen), chemische industrie (32 miljoen), de metallur
gische industrie (31,5 miljoen), de mljnbouw (29,2  
miljoen), overige industriële projecten (23,5 miljoen), 
het toerisme en de dienstensector (19,3 miljoen). 
Voorts zijn 20 globale kredieten toegekend voor in 
totaal 86,5 miljoen (82,5 miljoen uit eigen middelen en  
4 miljoen uit risicodragend kapitaal) ter financiering  
van projecten betreffende het midden- en kleinbe
drijf. Hieruit zijn 94 bedragen toegewezen voor in to
taal 39,6 miljoen, waarvan een kwati bestemd was 
voor de voedingsmiddelenindustrie en eveneens een 
kwart voor de textiel-, leer-, papier- en machine-indus 
trie. Bovendien zijn aan vijf ontwikkelingsbanken risi-
codragende middelen voor in totaal 1,6 miljoen toe
gezegd ter financiering van deelnemingen van deze 
banken in het bedrijfsleven. 
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Kredietverlening krachtens de overeenkomst van 
Lomé I 
al naar bruto binneniands produkt per hoofd van de 
bevolking {b.b.p./hoofd) (') 

Kredietverlening in de A.C.S.-landen en de 
L-GO. (1964 - 1980) 
Onderverdeeld naar sector 

Uit eigen middelen Uit risicodragende middelen 
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b.b.p./tioofd < 250 $ 

J Energie 

Infrastructuur 

Industrie 

uit middelen van de Speciale Beetle 

(') Klassificatie O.E.S.O. (1979): b.b.p. 1978 omgerekand in $ volgens de Atlas van de B.I.R.D, 

Op grond van het besluit van de Raad van de Ge-
meenschappen van 29 juni 1976 zijn bovendien twee  
bedragen van in totaal 7,9 miljoen toegezegd in de 
L.G.O. Dit betreft in de eerste plaats een krediet van 
7 miljoen uit eigen middelen van de Bank ten behoe-
ve van een waterkrachtcentrale en vervolgens een 
globaal krediet uit risicodragend kapitaal, toegekend 
aan een ontwikkelingsbank, waaruit drie bedragen 
zijn toegewezen voor industriële en toeristische pro-
jecten. Het betrokken besluit voorzag voor de 
L.G.O. in 10 miljoen aan k redieten uit eigen midde
len van de Bank en 2 miljoen aan ris icodragend ka
pitaal. Van deze maxima is aldus 70, respectievelljk 
95 % effectief toegezegd. 

In de grafiek tilerboven wordt een verband gelegd 
tussen de financieringsactiviteiten van de Bank 
krachtens de overeenkomst van Lomé en het ont-
wikkelingspeil van de verschillende landen. Ruim ne-
gen tiende van de kredietverlening uit eigen midde
len van de Bank blijkt gegaan te zijn naar projecten 
in 18 A.C.S.-landen, waarvan 5 met een betrekkelijk 
hoog inkomen per hoofd en 13 in de middengroep. 
Daarentegen was negen tiende van het risicodra
gende kapitaal bestemd voor projecten in 14 van de 
ärmste A.C.S.-landen en voorts in 16 landen van de 
middengroep. 
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label 11 : Kredietverlening in het MIddellandse Zeegebied (^) van 1963 tot 1980 (^) 
Onderverdeeid naar sector 

Aantal (milj. r.e.) 

Totaal 

waarvan 
toewijzingen 

uit globale  
kredieten Totaal 

waarvan 
toewijzingen 

uit globale  
kredieten 

Energie, verblndlngen en overlge infra-
structuur 63 1 047,9 65,6 

Energie  25 530,9 33,2 
Produktie 19 458,3 28,7 
Thermische centrales   10 255,0 16,0 
Waterkrachtcentraies 9 203,3 12,7 
Transport 6 72,6 4,5 
Eiektriciteitsieidingen 6 72,6 4,5 

Verblndingen 25 319,7 20,0 
Vervoer 25 319,7 20,0 
Spoorwegen 7 91,9 5,8 
Wegen en kunstwerken 8 81,2 5,1 
Scheepvaart 8 127,0 7,9 
Luchtvaart 2 19,6 1.2 

Waterprojecten 13 197,3 12,4 
Verbetering van de landbouw , , . . 12 191,8 12,0 
Watervoorziening en waterzuivering , , 1 5,5 0,4 

Industrie, landbouw en diensten , . , 362 276 550,0 193,1 34,4 

Industrie 309 252 423,7 177,3 26,5 
Mijnbouw 6 6 4,0 4,0 0,2 
Raffinage en eerste bewerking 
van metalen 16 8 41,0 6,6 2,6 
Produktie van bouwmaterialen , , . 27 17 59,4 15,9 3,7 
Houtindustrie 20 18 15,6 13,8 1,0 
Glas- en aardewerkindustrie . , , , 17 15 22,4 19,1 1,4 
Ghiemische industrie  41 28 76,7 12,8 4,8 
Metaal- en machine-industrie . , , 50 50 31,4 31,4 2,0 
Automobielindustrie en de produktie 
van transportmaterieel  6 6 4,7 4,7 0,3 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie  18 16 15,6 10,4 1,0 
Voedingsmiddelenindustrie . . , , 49 49 31,4 31,4 2,0 
Textiel- en leerindustr ie  22 15 16,9 11,8 1,0 
Papierpulp- en Papierindustrie . . . 16 6 83,5 5,8 5,2 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  14 13 7,5 7,0 0,5 
Overige industrieën  2 2 0,7 0,7 
Bouwnijverheid  3 3 1,9 1,9 0,1 
Industrieterreinen en industriehallen 2 — 11,0 — 0,7 

Landbouw, bosbouw  9 7 23,9 4,0 1,5 
Diensten  17 17 11,8 11,8 0,7 

Toerisme  4 4 7,5 7,5 0,5 
Overige  13 13 4,3 4,3 0,2 

Globale kredieten (niet toegewezen 
bedrag) (3) 27 — 90,6 — 5,7 

Totaal generaal  425 276 1597,9 193,1 100,0 

(1) Gewone kredieten uit de eigen middelen van de Bank (994,1 miljoen) en transacties legen bijzondere voorwaarden uit de middelen van de Lid-Staten of van de  
Gemeensctiap, welke de Bank betieert in het kader van haar Speciale Sedie (603.8 miljoen). 

(2) zie noot 3 van label 1 op biz. 21. 
(3) Het nog toe te wijzen bedrag is in leite 91,8 miljoen. Rekening is gehouden met een verschil tussen het oorspronkelijke bedrag van een globaal krediet aan de Griekse 

National Investment Bank for Industrial Development — te weten $ 10 miljoen, d.w.z. 7,7 miljoen rekeneenheden — en het totale bedrag der 18 daaruit verrichte  
toewijzingen voor 8,9 miljoen; dit verschil vloeit voort uit wisselkoerswijzigingen tussen de datum van atsluiting van dit krediet en de data der toewijzingen. 
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label 12; Kredietverlening in de landen In Afrika, het Carlblsche gebled en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de  
landen en gebleden overzee (LG.O.) (^) van 1964 tot 1980 (^) 
Onderverdeeld naar sector 

Aantal Bedrag (milj. r.e.) 

waarvan waarvan 
toewijzingen toewijzingen 

uit globale uit globale 
Toiaai kredieten Totaal kredieten % 

Energie, verbindingen en overige infra-
structuur 51 1 272,7 0,2 34,8 

Energie  21 1 157,4 0,2 20,1 
Produktie 15 1 95,4 0,2 12,2 
Thermische centrales   5 13,7 1.8 
Waterkrachtcentrales W 1 81,7 0,2 10,4 
Transport 6 62,0 7,9 
Elektriciteitsleidingen 6 62,0 7.9 

Verbindingen 26 103,2 13,2 
Vervoer 25 102,4 13,1 
Spoorwegen 7 43,7 5,6 
Wegen en kunstwerken a 38,7 4,9 
Scheepvaart 9 15,6 2,0 
Luchtvaart 1 4,4 0.6 
Telecommunicatie 1 0,8 0,1 

Waterprojecten 4 12,1 1,5 
Verbetering van de landbouw .... 2 5,3 0,7 
Watervoorziening en waterzuivering . . 2 6,8 0,8 

Industrie, landbouw en diensten . . . 251 98 510,7 39,9 65,2 

industrie  184 89 426,5 37,8 54,4 
Mijnbouw 15 6 95,8 2,5 12,3 
Raffinage en eerste bewerking van 
metaien 12 5 30,8 2,6 3,9 
Produktie van bouwmaterialen . . . 17 5 46,3 2,6 5,9 
Houtindustrie 8 7 5,1 1,9 0,7 
Glas- en aardewerkindustrie . . . , 2 2 1,0 1,0 0,1 
Chemische industrie  13 3 36,9 1,9 4,7 
Metaal- en machine-industrie .... 8 7 4,1 3,6 0,5 
Automobielindustrie en de produktie 
van transportmateheel  5 3 6,2 1,3 0,8 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie  1 1 0,4 0,4 0,1 
Voedingsmiddelenindustrie . . . . 53 17 147,6 9,5 18,8 
Textiel- en leerindustrie  31 15 41,7 4,5 5,3 
Papierpulp- en Papierindustrie . . . 10 10 4,1 4,1 0,5 
Rubber en kuns tstof verwerkende 
industrie  9 8 6,5 1,9 0,8 

Landbouw  2 — 9,3 — 1,2 
Diensten  38 9 25,1 2,1 3,2 

Toerisme  15 8 19,2 2,1 
Speurwerk en technische bijstand . . 23 1 5,9 0,1 

Globale kredieten (niet toegewezen 
bedrag {^)  22 — 48,2 — 6,2 
Ontwikkelingsbanken  5 — 1,6 — 0,2 

Totaal generaal 302 99 783,4 40,1 100,0 

(1) Gewone kredieten uit de eigen middelen van de Bank (543,1 miljoen r.e.) en transacties tegen bijzondere voorwaarden uil de middelen van de Lid-Staten via het 
Europese Ontwikkelingsionds, welke de Bank beheert in het kader van haar Speciale Sectie (240,3 miljoen r.e.). 

(2) zie noot 3 bij tabel 1 op biz. 21, 
(3) Verschil tussen het bedrag der tweeëntwintig toegekende kredieten (θθ,3 miljoen r.e.) en het uil deze kredieten reeds toegewezen bedrag (40,1 miljoen r.e.). 
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Tabel 13: Kredietverlening in de landen In Afrika, het Carlblsche gebled en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de  
landen en gebleden overzee (L.G.O.) van 1964 tot 1980 (') 
Onderverdeeld naar land en herkomst der middelen 

(in milj. i.e.) 

Gewone kredieten uii de eigen middelen van de 
E.I.B. Bijzondere transacties (2) 

Overeenkomsten Overeenkomst van Overeenkomsten Overeenkomst van 
van Jaoende Lomé van Jaoende (3) Lomé C) 

Totaai Tolaal 
Aantal Bed rag Aantal Bedrag bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag bedrag 

33 139,1 60 390,0 529,1 35 129,7 63 97,4 227,1 
33 139,1 52 338,5 477,6 34 127,8 59 91,2 219,0 
15 72.5 25 192,5 265,0 16 53,2 26 40,1 93,3 
— — — — — 1 3,3 — — 3,3 

1 0.5 1 8,0 8,5 1 5,0 3 8,0 13,0 
— — — — — — — 2 2,4 2,4 
— — 2 16,0 16,0 — — 2 2,25 2,25 
— — 1 4,4 4,4 — — 1 0,15 0,15 
10 51,2 10 47,4 98,6 10 35,6 4 3,0 38,6 
— — — — — — — 2 3,6 3,6 
— — 2 7,4 7,4 — — 1 0,3 0,3 
— — — — — — — 2 6,1 6,1 
1 11.0 1 25,0 36,0 1 2,8 — — 2,8 

— — 2 6,0 6,0 — — 1 0,9 0,9 
— — 2 50,0 50,0 
2 3.9 2 12,0 15,9 3 6,5 4 8,1 14,6 
1 5.9 2 16,3 22,2 — — 3 

1 
5,2 
0,1 

5,2 
0,1 

17 64.9 6 32,6 97,5 17 72,7 11 24,0 96,7 

waarvan waarvan 
Jaoende Lomé 

A.C.S. 
AFRIKA . 
West-Afrika  
Benin 
Bovenvolta 
Gambia . 
Ghana . 
Guinee  
Ivoorkust 
Kaapverdië  
Liberia 
Mail . . 
Mauritanie  
Niger . . 
Nigeria 
Senegal . 
Togo . . 
Regionaai 
f^idden-Afrika 
Burundi . 
Gabon 
Kameroen 
Kongo 
Rwanda 
Tsjaad 
Zaire . . 
Oostetijk en 
zuidetijk Afrika  
Botswana 

CARIBISCH 
GEBIED . . . 
Carib. gebied 
(muitiregionaai) 
Barbados . , 
Guyana . . . 
Jamaica . . . 
Suriname . . 
Trinidad en 
Tobago . . . 
STILLE 

4 4,4 
9 17,3 
1 9,0 

32,6 
4,4 

49,9 
9,0 

3 10,3 
6 23,9 
3 6,7 

3 34,2 

1 1.7 

— — 34,2 

21 
2 

113,4 115,1 

1,2 
30,6 

1,9 

Comoren . . 
Djibouti . . . 
Kenya . . . — — 8 52,4 52,4 — — 
Madagaskar . — — — — — 1 1,9 
Malawi . . , — — 3 14,5 14,5 — — 
Mauritius . . 1 1,7 3 12,5 14,2 — — 
Seychellen . , — — — — — — — 
Somalia . . . — — 
Sudan . . . — 
Swaziland . . — — 2 12,0 12,0 — — 
Tanzania . , — — 1 5,0 5,0 — — 
Zambia . . , — — 2 10,5 10,5 — — 

— — 5 20,5 20,5 

1 3,0 3,0 
— — 2 7,5 7,5 

2 10,0 10,0 

191 756,2 
178 696,6 
82 358,3 

1 0,5 0,5 
— — 10,3 
2 4,6 28,5 
1 3,1 9,8 
1 3,0 3,0 
1 7,5 8,7 
5 5,3 35,9 

22 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 

27,2 
1,75 
0,02 
1.0 
1.2 
2.3 
1,2 
0,07 
0,6 
0,25 
6,5 
1.1 
7,75 
3.4 

29,1 
1,75 
0,02 
1.0 
1,2 
4,2 
1,2 
0,07 
0,6 
0,25 
6,5 
1.1 
7,75 
3,4 

268.8 
266.9 
125,7 

487,4 
429,7 
232,6 

1 3,3 3,3 — 
6 21,5 5,5 16,0 
2 2,4 — 2,4 
4 18,25 — 18,25 
2 4,55 — 4,55 

34 137,2 86,8 50,4 
2 3,6 — 3,6 
3 7,7 — 7,7 
2 6,1 — 6,1 
3 38,8 13,8 25,0 
3 6,9 — 6,9 
2 50,0 — 50,0 

11 30,5 10,4 20,1 
6 27,4 5,9 21,5 
1 0,1 — 0,1 

51 194,2 137,6 56,6 
1 0,5 — 0,5 
7 14,7 14,7 — 

23 78,4 41,2 37,2 
5 18,8 15,7 3,1 
1 3,0 — 3,0 
2 8,7 1,2 7,5 

12 70,1 64,8 5,3 

45 144,2 3,6 140,6 
4 8,25 — 8,25 
1 0,02 — 0,02 
1 1,0 — 1,0 

10 53,6 — 53,6 
3 4,2 1,9 2,3 
5 15,7 — 15,7 
5 14,27 1,7 12,57 
1 0,6 — 0,6 
1 0,25 — 0,25 
1 6,5 — 6,5 
4 13,1 — 13,1 
4 12,75 — 12,75 
5 13,9 — 13,9 

1 1,9 3 4,3 6,2 9 26,7 1,9 24,8 

1 1,0 1,0 2 4,0 4,0 
2 7,5 — 7,5 

1 3,2 3,2 1 3,2 — 3,2 
1 0,1 0,1 1 0,1 — 0,1 

1 1,9 — — 1,9 1 1,9 1,9 — 

2 10,0 — 10,0 

OGEAAN . . — — 3 31,0 31,0 — — 1 1,9 1,9 4 32,9 — 32,9 
Fiji — — 2 24,0 24,0 2 24,0 — 24,0 
Papua-Nieuw-
guinea . . . — 1 7,0 7,0 — — 1 1,9 1,9 2 8,9 8,9 
L.G.O. . , 2 7,0 1 7,0 14,0 3 7,8 1 0,9 8,7 7 22,7 14,8 7,9 
Franse over-
zeese departe-
menten . , , — — — — — 5 4,5 — — 4,5 5 4,5 4,5 — 
Totaai 35 146,1 61 397,0 543,1 43 142,0 64 98,3 240,3 203 783,4 288,1 495,3 

(1) Zie nool 3 bij tabel 1 op biz. 21. 
(2) Transacties tagen bijzondere voorwaarden uit de middelen van de Lid-Staten via het Europese Ontvrikkelingsfonds, welke de Bank beheert in het kader van haar  

Speciale Beetle. 
(3) Leningen legen bijzondere voorwaarden en risicodragend kapitaal. 
C) Ristcodragend kapitaal. 
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Tabel 14: Kredietverlening in de Gemeenschap van 1958 tot 1980 (^) 
Onderverdeeld naar sector 

14.1 Ult eigen middelen van de Bank 
Aantal Bedrag (milj. r e.) 

waarvan toewijzingen waarvan toewijzingen 
Totaal uit globale kredieten Tolaal uit globale kredieten % 

Energie, verbindingen en overige 
Infrastructuur 574 50 10 730,6 42,7 74,5 

Energie  241 16 4 939,8 20,8 34,3 
Prcduktie 166 3 679,6 25,5 
Kernenergie  56 1 861,3 12,9 
Thermische centrales 32 512,6 3.5 
Waterkrachtcentraies 27 716,6 5.0 
Geothermische centrales en 
warmtecentrales 6 69,9 0.5 
Gas- en otiewinning 39 478,6 3.3 
Winning van vaste brandstoffen . . 6 40,6 0,3 
Transport 75 16 1 260,2 20,8 8,8 
Etektriciteitsieidingen 35 16 417,4 20,8 2,9 
Olie- en gasleidingen 40 8428 5.9 

Verbindingen 209 34 3 742,7 21,9 26,0 
Vervoer 142 1 778,3 21,9 12,3 
Spoorwegen 18 335,3 2,3 
Wegen en kunstwerken .... 79 21 999,9 4,8 6.9 
Scheepvaart 36 13 294,0 17,1 2.1 
Luchtvaart 8 144,2 1.0 
Overige  1 4,9 • 
Telecommunicatie 67 1 964,4 13,7 

Waterprojecten 106 1 881,4 13,0 
Verbetering van de landbouw . . 25 615,1 4,3 
Watervoorziening en waterzuivering 81 1 266,3 8,7 

Diverse infrastructuur 13 137,6 1,0 
Globale kredieten (niet toegewezen 
bed rag (2) 5 29,1 0,2 

Industrie, landbouw en diensten . . 2 254 1 755 3 677,1 644,3 25,5 

Industrie 2 038 1 632 3 243,0 617,2 22,5 
Mijnbouw 33 30 21,3 14,9 0,1 
Raffinage en eerste bewerking van 
metalen 114 55 801,3 35,2 5,6 
Bouwmaterialen 149 117 155,0 51,0 1,1 
Houtindustrie 152 148 56,4 37,3 0,4 
Glas- en aardewerkindustrie . . . 49 32 90,9 13,6 0,6 
Cfiemiscfie Industrie 171 90 530,4 41,2 3,7 
Metaal- en macftine-indusfrie . . . 443 389 352,9 123,1 2,4 
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieel 76 50 395,6 20,1 2,7 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie  113 89 138,5 34,0 1,0 
Voedingsmiddelenindustrie . . . 315 263 295,8 106,2 2,0 
Textiel- en leerindusthe 122 109 65,1 44,5 0,5 
Papierpulp- en Papierindustrie . . 114 104 82,3 43,3 0,6 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  124 104 125,5 37.1 0,9 
Overige  45 41 18,4 12,3 0,1 
Bouwnijverheid 11 11 3,4 3,4 • 
Industrieterreinen en industriehallen 7 — 110,2 — 0,8 

Landbouw, bosbouw, visserij . . . 108 105 58,9 20,2 0,4 
Diensten 23 18 21,7 6,9 0,1 

Toerisme 11 9 12,2 4,2 0,1 
Onderzoek en ontwikkeling . . . 2 — 4,4 — • 
Overige diensten 10 9 5,1 2,7 • 

Globale kredieten (niet toegewezen 
bed rag f^) 85 — 353,5 2,5 

Totaal 2 828 1 805 14 407,7 687,0 100,0 
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14.2. Uit het nieuwe leningslnstruinent 

Totaal 

Aantal Bedrag (milj. r.e.) 

waarvan toewijzingen 
uit globale kredieten 

waarvan toewijzingen 
Totaal uit globale kredieten 

Energie, verblndlngen en overige 
infrastructuur 20 
Energie 11 

Produktie  
Thermische centrales  
Waterkrachtcentrales  
Geothermische centrales en 
warmtecentrales  
Gas- en oiiewinning  
Winning van vaste brandstoffen . . 
Transport  
Etektriciteitsteidingen  
die- en gasleidingen  

Verbindingen 5 
Vervoer  
Wegen en kunstwerken .... 
Telecommunicatie  

Waterprojecten 3 
Watervoorziening en waterzuivering 

Diverse infrastructuur 1 

Totaai 20 

9 
2 
2 

2 
1 
2 
2 
1 
1 

2 
2 
3 

474,6 
257,5 

114,4 

90,2 

12,5 

198,7 
33.6 

114,3 

19.7 
16.7 
14,4 
58.8 
17.1 
41,7 

56,7 
56,7 
57,7 

90.2 

100,0 
54,3 

24,1 

19,0 

2,6 

41,9 
7.1 

24.1 

4.2 
3.5 
3,0 

12,4 
3.6 
8,8 

11,9 
11,9 
12.2 

19,0 

474,6 100,0 

14.3 Uit eigen middelen van de Bank en uit het nieuwe ieningsinstrument 

Energie, verbindingen en overige 
infrastructuur  594 50 11 205,2 42,7 75,3 
Energie  252 16 5 197,3 20,8 34,9 

Produktie  175 3 878,3 26,0 
Kernenergie  56 1 861,3 12,5 
Thermische energie  34 546,2 3,6 
Waterkrachtcentrales  29 830,9 5,6 
Geothermische centrales en 
warmtecentrales  8 89,6 0,6 
Gas- en oiiewinning  40 495,3 3,3 
Winning van vaste brandstoffen . . 8 55,0 0,4 
Transport  77 16 1 319,0 20,8 8,9 
Etektriciteitsteidingen  36 16 434,5 20,8 2,9 
die- en gasleidingen  41 884,5 6,0 

Verbindingen  214 34 3 857,1 21,9 25,9 
Vervoer  144 34 1 835,0 21,9 12,3 
Spoorwegen  18 335,3 2,2 
Wegen en kunstwerken .... 81 21 1 056,6 4,8 7,1 
Scheepvaart  36 13 294,0 17,1 2,0 
Luchtvaart  8 144,2 1,0 
Overige  1 4,9 . 
Telecommunicatie  70 2 022,1 13,6 

Waterprojecten  109 1 971,6 13,3 
Verbetering van de landbouw . . 25 615,1 4,2 
Watervoorziening en waterzuivering 84 1 356,5 9,1 

Diverse infrastructuur  14 150,1 1,0 
Globale kredieten (niet toegewezen 
bedrag)  5 29,1 0,2 

industrie, landbouw en diensten . . 
(zie onder 14.1) 

2 254 1 755 3 677,1 644,3 24,7 

Totaal  2 848 1 805 14 882,3 687,0 100,0 
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label 15: Globale kredleten In de Gemeenschap van 1968 tot 1980 (^) 
Onderverdeeld naar bemiddelende insteiiing (2) 

Globale kredieten 

Bedrag 
Aantal (milj. r.e.) 

Italie 
Uitstaande globale kredleten 15 272,0 
istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) 3 133,4 
Mediocredito Centrale 3 42,6 
Istituto Mobiliare Italiano (IMI) 1 17,5 
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia 
(IRFIS) 2 25,4 
Banca Centrale di Credito Popolare 3 17,7 
Banca Nazionale del Lavoro ,,Sezione Speciale" per il Credito 
Industriale (BNL) 1 13,0 
Cassa per il Mezzogiorno 1 14,1 
Banco di Napoli 1 8,3 
Per 31. 12. 1979 voltooide operaties 20 244,5 

Totaal Italie 35 516,5 

Frankrijk 
Uitstaande globale kredieten 4 51,4 
Caisse d'Aide à l'Équipement des Collectivités Locales (CAECL) . 4 51,4 
Per 31. 12. 1979 voltooide operaties 10 100,0 

Totaal Frankrijk 14 151,4 

Verenigd Koninkrijk 
Uitstaande globale kredieten 3 84,4 
Britse Staat (lastgevingsovereenkomsten) 2 75,9 
Industriai and Commercial Finance Corporation Ltd 1 8,5 
Per 31. 12. 1979 voltooide operaties 3 56,5 

Totaal Verenigd Koninkrijk 6 140,9 

lerland 
Uitstaande globale kredieten 9 101,3 
Industriai Credit Company (ICC) 6 79,1 
Agricultural Credit Corporation (ACC) 2 7,4 
Industriai Development Authority (IDA) (lastgevingsovereenkomst) 1 14,8 
Per 31. 12. 1979 voltooide operaties 5 24,2 

Totaal lerland 14 125,5 

Denemarken 
Uitstaande globale kredieten 4 30,5 
Deense staat 3 10,0 
Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaitning .... 1 20,5 
Per 31. 12. 1979 voltooide operaties 10 28,2 

Totaal Denemarken 14 58,7 

België 
Uitstaande globale kredieten 1 6,2 
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN) 1 6,2 
Per 31. 12. 1979 voltooide operaties 2 24,1 

Totaal Belglë 3 30,3 

Duitsland 
Per 31. 12. 1979 voltooide operaties 4 46,3 

Totaal — Uitstaande globale kredieten 36 545,8 
waarvan energiebesparing 4 41,6 
Totaal — Per 31. 12. 1979 voltooide operaties 54 523,8 

Totaal generaal 90 1 069,6 (3) 

(1) Zie noot 3 bij label 1 op biz. 21. 
(2) Zie jaarverslag 1979 voor voltooide operaties. 
(3) Waarvan: annuleringen 95,8 miljoen, koersaanpassingen 16,8 miljoen en nog toe le wijzen 270.0 miljoen, 

Toewijzingen 

Bedrag 
Aantal (milj. r.e.) 

315 
126 
58 
34 

16 
9 

72 

392 

114,6 
54,2 
17,4 
16,6 

8.5 
6.6 

11.3 

214,4 

707 329,0 

50 
50 
170 

42,7 
42,7 
70,4 

220 113,1 

85 
85 

57 

44,5 
44,5 

37,2 

142 81,7 

372 
351 
21 

143 

46,4 
41.6 
4,8 

16.7 

515 63,1 

18 

74 

5,3 
5,3 

28,2 

92 33,5 

6 
6 
35 

6,2 
6,2 

24,4 

41 30,6 

88 36,0 

846 
1 

959 

259,7 
1,2 

427,3 

1 805 687,0 
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label 16: Toewijzingen uit globale kredleten In de Gemeenschap In 1980 en van 1969 tot 1980 ( ) 
Onderverdeeld naar gebied en doeisteiiing van economisch beleid 

19Θ0 1969-1980 
Bedrag Bedrag 

Aantal mitj. r.e. % Aantal mil), r.e. % 
REGIONAAL België  6 6.2 3,6 41 30,6 4,4 
BELANG Ρ) Antwerpen  2 2,8 1,6 6 5,6 0,8 

Henegouwen 1 0,3 0,2 7 3,7 0,5 
Limburg  — — — 3 1,1 0,2 
Luik 1 0,4 0,2 10 7,1 1,0 
Luxemburg 1 0,8 0,5 1 0,8 0,1 
Namen  — — — 1 0,8 0,1 
Oost-Viaanderen — — .— 5 5,6 0,8 
West-Viaanderen 1 1,9 1,1 8 5,9 0,9 
Denemarken 10 3,4 2,0 92 33,5 4,9 
Ten oosten van de Grote Belt (zonder 
Kopenhagen)  — — — 9 5,4 0,8 
Ten westen van de Grote Belt .... 10 3,4 2,0 83 28,1 4,1 
Duitsland — — — 88 36,0 5,2 
Baden-Württemberg  — — — 2 0,5 0,1 
Beieren — — — 16 4,3 0,6 
Hessen  — — — 15 6,0 0,9 
Neder-Saksen — — — 19 6,8 1,0 
Noord-Rijniand-Westfalen — — — 18 8,7 1,2 
Rijniand-Palts — — — 8 2,9 0,4 
Sleeswijk-Holstein — — — 10 6,8 1,0 
Frankrijk 47 38,3 22,5 220 113,1 16,5 
Aquitanië  1 1.2 0,7 11 6,7 1,0 
Auvergne  5 3,2 1,8 9 6,4 0,9 
Bourgogne  — — — 3 2,3 0,3 
Bretagne  6 16,6 9,7 34 28,2 4,1 
Gentraal-Frankrijk  1 0,5 0,3 3 1,2 0,2 
Champagne-Ardennen  — — — 2 0,5 0,1 
Corsica 1 0,3 0,2 1 0,3 0,1 
Elzas  — — — 27 8,3 1,2 
Franche-Comté  — — — 2 0,4 0,1 
Languedoc-Rousillon  21 4,9 2,9 23 5,4 0,8 
Limousin  4 0,5 0,3 11 2,7 0,4 
Loire-regio  2 2,5 1,5 22 9,9 1,4 
Lotharingen  — — — 24 13,3 1,9 
Midi-Pyrénées  — — — 18 7,9 1,1 
Neder-Normandië  2 5,1 3,0 5 7,9 1,1 
Nord-Pas-de-Calais  3 2,5 1,5 10 5,5 0,8 
Picardië  — — — 2 1,1 0,2 
Poitou-Charentes  1 1,0 0,6 6 2,6 0,4 
Rhône-Alpen  — — — 7 2,5 0,4 
lerland  307 38,3 22,5 515 63,1 9,2 
Italie  161 66,9 39,4 706 327,8 47,7 
Abruzzen  18 8,1 4,8 85 37,5 5,5 
Apulië  22 6,1 3,6 91 33,5 4,9 
Basilicata  6 1,6 1,0 18 7,2 1,1 
Calabrië  6 2,8 1,6 33 10,6 1,5 
Campanië  31 15,7 9,2 127 66,0 9,6 
Friuli-Venezia Giulia  8 1,9 1,1 26 7,9 1,1 
Latium  14 10,7 6,3 110 64,9 9,4 
Marken  7 2,5 1,5 23 13,0 1,9 
Molise  4 0,3 0,2 15 6,9 1,0 
Sardinië  7 1,2 0,7 65 28,3 4,1 
Sicilië  16 8,5 5,0 67 33,8 4,9 
Toscane  10 1,6 0,9 19 3,8 0,6 
Trentino-Alto Adige  11 5,4 3,2 23 10,7 1,6 
Umbrië  1 0,5 0,3 4 3,7 0,5 
Verenigd Koninkrijk  33 15,6 9,2 142 81,7 11,9 
Schotland  3 2,9 1,7 32 16,0 2,3 
Noord-Engeland  9 4,2 2,5 47 30,0 4,4 
Noordwest-Engeland  1 0,3 0,2 4 2,2 0,3 
Zuidwest-Engeiand  3 0,7 0,4 12 9,0 1,3 
Yorkshire en Humberside  6 4,1 2,4 10 8,8 1,3 
Wales 10 3,0 1,8 35 15,0 2,2 
Noord-lerland  1 0,4 0,2 2 0,7 0,1 
Totaal  564 168,7 99,3 1 804 685,8 99,8 

ENERGIE- lerland  — — — — — — 
BESPARINGP) Italië  1 1,2 0,7 1 1,2 0,2 

Totaal  1 1,2 0,7 1 1,2 0,2 
Totaal generaal  565 169,9 100,0 1 805 687,0 100,0 

(1) Zie noot 3 bij tabe! 1 op biz. 21. 
(2) Zie biz. 23 e.v. 
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Voor nadere inlichtingen wende men zieh tot de 

EUROPESE INVESTERINGSBANK 
100, Bd Konrad Adenauer— L-2950 Luxemburg 
Tel. : 43 79-1 — Telex 35 30 bnkeu lu  
Telefax; 43 77 04 

of tot haar Kantoren elders 

Afdeling Kredietverlening Italië  
Via Sardegna 38 — 1-00187 Rome 
Tel.: 483651 —Telex 611130 bankeu i 
Telefax 474 58 77 

Contactbureau te Brüssel  
Wetstraat 227 — Β-1040 Brüssel  
Tel.: 735 21 38 — Telex 21721 bankeu b  
Telefax: 230 58 27 

Verbindingsbureau voor het Verenigd Koninkrijk 
23, Queen Anne's Gate, Westminster — GB-Londen SW1H 9BU 
Tel. : 222 29 33 — Telex 919159 bankeu g 

Aidaar kunnen ook de volgende pubiikaties worden verkregen: 

Statuten en andere bepalingen betreffende de E.I.B. 
1981, 36 biz.; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Jaarverslag 
vanaf 1958 
(DE, EN, FR, IT, NL, vanaf 1972 in het Deens en vanaf 1980 ook In het 
Grieks) 

E.I.B.-MededelIngen 
(vier maal per jaar) 
(DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Leningen en garanties in de LId-Staten van de Europese Economl-
sche Gemeenschapp 
1981, 24 biz. (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

De rol van de Europese Investeringsbank bij de tweede overeenkomst 
van Lomé 
1980, 24 bIz. (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Kredietverlening buiten de Gemeenschap: MIddellandse-Zeegebied 
1978, 12 bIz. (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Europese Investeringsbank: basisgegevens (vouwblad) 
1981 (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

De Europese Investeringsbank betuigt haar dank aan de promoters van 
de projecten, die toestemming hebben gegeven voor het maken van de 
In dit verslag gebruikte foto's. Een foto Is afkomstig van aaa photo te  
Parijs. 

Druk: Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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