




'H Ευρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδύσεων κατά τό 1981 

Βασικά στοιχεία (σέ έκατομ. ECU) 

Συνολικό ποσό τών χορηγηθέντων δανείων τό 1981 3 848,1 

άπό τά όποία — δάνεια άπό ιδίους πόρους καί έγγυήσεις 3 217,9 

— χορηγήσεις άπό άλλους πόρους (καταχωρούνται στό ειδικό 
τμήμα) 630,2 

Χορηγήσεις στό εσωτερικό της Κοινότητας 

Συνολικό ποσό 3 361,3 

άπό τό όποιο — δάνεια άπό ιδίους πόρους καί εγγυήσεις 2 821,5 

συμπεριλαμβανομένων 

τών δανείων πού χορηγήθηκαν μέ έπιδότηση επιτοκίου στό 
πλαίσιο του ENI στήν Ιταλία καί στην 'Ιρλανδία 911,4 

τών δανείων πού χορηγήθηκαν μέ έπιδότηση επιτοκίου γιά 
τήν άνασυγκρότηση τών περιοχών στήν Καμπανία καί στά 
Βασιλικάτα τίς όποιες έπληξαν οί σεισμοί 31,8 

— δάνεια άπό πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης καί 
χορήγησης δανείων (ΝΚΜ) 539,8 

συμπεριλαμβανομένων 

τών δανείων πού χορηγήθηκαν μέ έπιδότηση έπιτοκίου στό 
πλαίσιο του ΕΝΣ στήν 'Ιταλία καί στήν 'Ιρλανδία 113,7 

τών δανείων πού χορηγήθηκαν μέ έπιδότηση έπιτοκίου γιά 
τήν άνασυγκρότηση τών περιοχών στήν Καμπανία καί στά 
Βασιλικάτα τίς όποιες έπληξαν οί σεισμοί 296,4 

Χορηγήσεις έκτός της Κοινότητας 

Συνολικό ποσό 486,8 

άπό τό όποϊο — άπό Ιδίους πόρους 396,4 

— άπό τόν προϋπολογισμό της Κοινότητας 90,4 

Κατανομή μεταξύ: 

Χορηγήσεων στίς μεσογειακές χώρες 277,0 

άπό τίς όποιες — 'Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία 168,0 

— Χώρες του Μαγκρέμπ, τοϋ Μασράκ, Κύπρος καί 'Ισραήλ 109,0 

Χορηγήσεων στά κράτη της 'Αφρικής, της Καραϊβικής καί τοϋ Ειρηνικού (ΑΚΕ) 
καί στίς ύπερπόντιες χώρες καί έδάφη (ΥΧΕ) 209,8 

'Εκκρεμή δάνεια άπό Ιδίους πόρους καί έγγυήσεις στίς 31.12.1981 16 949,3 

Έκρεμοϋσες πιστώσεις πού καταχωρούνται στό ειδικό τμήμα στίς 31.12.1981 . 2 850,5 

Άναληφθέν κεφάλαιο στίς 31.12.1981 14 400,0 

άπό τό όποϊο καταβληθέν καί πρός καταβολή 1 465,715 

"Αντληση πόρων κατά τό 1981 2 309,7 

'Εκκρεμές ένοποιημένο ύπόλοιπο στίς 31.12.1981 13 481,8 

Σύνολο ισολογισμού στίς 31.12.1981 19 571,0 





Ευρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδύσεων 

Όροι παρέμβασης 

Ή Τράπεζα μπορεί νά χορηγεί δάνεια ή νά παρέχει εγγυήσεις σέ ιδιωτικές ή δημόσιες έπιχειρήσεις, άνε-
ξάρτητα άπό τή νομική τους μορφή, καθώς καί σέ δημόσιους φορείς γιά τή χρηματοδότηση επενδυτικών 
σχεδίων πού ανταποκρίνονται στά κριτήρια παρέμβασής της πού όρίζονται στό άρθρο 130 της Συνθήκης 
τής Ρώμης, στό Καταστατικό της. στίς άποφάσεις τοΰ Συμβουλίου τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων πού 
έφαρμόζονται στά δάνεια άπό πόρους του ΝΚΜ. ή στίς διατάξεις πού διέπουν τή χρηματοδοτική συνερ
γασία τής ΕΟΚ μέ ορισμένες τρίτες χώρες. Ή συνδρομή τής Τράπεζας δεν εξαρτάται άπό τήν εθνικότητα 
τού δανειολήπτη. 

Οΐ χορηγήσεις τής Τράπεζας καλύπτουν μέρος μόνο τού κόστους ενός σχεδίου, συμπληρώνουν δηλαδή 
τά ίδια κεφάλαια ή τά μέσα πού προέρχονται άπό άλλες πηγές. Κατά κανόνα, τά κεφάλαια πού χορηγεί 
ή Τράπεζα άπό τούς ιδίους της πόρους δέν ύπερβαίνουν τό 50 % τού κόστους τών παγίων επενδύσεων. 

Τά δάνεια τής Τράπεζας προορίζονται γιά τή χρηματοδότηση καθορισμένων προγραμμάτων. Μπορούν 
νά χορηγηθούν είτε άπ' εύθείσς, ή μέσω πιστωτικού ιδρύματος. 'Εκτός άπό τά «άτομικά δάνεια», ή Τρά
πεζα χορηγεί επίσης «συνολικά δάνεια» σέ πιστωτικά ιδρύματα, τά όποία κατανέμουν τό ποσό μεταξύ 
έπενδύσεων μικρού καί μεσαίου μεγέθους μέ τήν έγκριση τής Τράπεζας (πιστώσεις άπό συνολικά δά
νεια). 

Ή Τράπεζα προσφέρει στούς δανειολήπτες της τις άκόλουθες μορφές δανείων; 

— δάνεια σέ περισσότερα νομίσματα πού έχουν τυποποιημένη μορφή καί πού ή διάρκεια, ή σύνθεση 
καί τ6 επιτόκιο τους προκαθορίζονται. 

— δάνεια σέ περισσότερα νομίσματα πού ή μορφή τους καθορίζεται σύμq>ωvα μέ τίς προτιμήσεις τοΰ 
δανειολήπτη καί τά διαθέσιμα τής Τράπεζας, 

— δάνεια σέ ένα μόνο νόμισμα μή κοινοτικό, κυρίως σέ δολλάρια ΗΠΑ, έλβετικά φράγκα καί ιαπωνικά 
γιέν ή γιά ορισμένες σημαντικές χορηγήσεις καί πράξεις «ταυτόχρονης σύναψης καί χορήγησης δα
νείων- σέ κοινοτικά ή άλλα νομίσματα. 

Ή ECU άποτελεί ένα άπό τα νομίσματα καταβολής τών δανείων είτε χρησιμοποιείται μόνη της είτε ώς 
καλάθι νομισμάτων. 

Τά έπιτόκια τών χορηγούμενων δανείων είναι συνάρτηση τών επιτοκίων πού καθορίζει τό Διοικητικό 
Συμβούλιο τής Τράπεζας γιά κάθε καταβαλλόμενο νόμισμα καί τού ποσοστού συμμετοχής κάθε νομίσμα
τος στό δάνειο, λαμβανομένης ένδεχομένως ύπόψη τής διάρκειας τού δανείου. "Επειδή ή Τράπεζα δέν 
είναι κερδοσκοπικός όργανισμός, τά έπιτόκια τών δανείων της άκολουθούν στενά τίς διακυμάνσεις τών 
κεφαλαιαγορών, άπό τίς όποίες άντλεί τό μεγαλύτερο μέρος τών πόρων της. Τό επιτόκιο ενός δανείου 
είναι εκείνο πού ισχύει κατά τήν ήμερομηνία ύπογραφής τής σύμβασης, ή σέ όρισμένες περιπτώσεις 
κατά τήν ήμερομηνία εκταμίευσης τού δανείου καί δέν ύπόκειται σέ άναθεώρηση. Τά δάνεια εκταμιεύο
νται στό άρτιο. Τά τοκοχρεωλύσια καταβάλλονται στό νόμισμα ή στά νομίσματα πού χορηγήθηκε τό 
δόινειο καί συνήθως σέ ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Ή διάρκεια τών δανείων καί ή περίοδος χάριτος 
προσαρμόζονται στά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τού κάθε προγράμματος. Ή Τράπεζα έξαρτά τήν 
χορήγηση τών δανείων είτε άπό τήν έγγύηση ένός κράτους μέλους ή άπό άλλες έγγυήσεις πρώτης 
τάξης. 

Τά επιτόκια τών δανείων πού χορηγούνται άπό πόρους τού ΝΚΜ είναι έπίσης συνάρτηση τού κόστους 
άντλησης τών κεφαλαίων. Τά νομίσματα καταβολής, οί δροι άποπληρωμής καί οι άπαιτούμενες έγγυή-
σεις είναι ανάλογες μέ έκείνες πού έφαρμόζονται γιά τά δάνεια άπό ιδίους πόρους τής Τράπεζας. 

"Ορισμένα δάνεια άπό ιδίους πόρους ή άπό πόρους τού ΝΚΜ πού χορηγούνται στίς λιγότερο άναπτυγμέ-
νες χώρες μέλη. οί οποίες συμμετέχουν πλήρως στό Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (στό παρόν στά
διο στην Ιρλανδία καί στήν Ιταλία), ή χορηγούνται ώς έκτακτη ένίσχυση στίς περιοχές τής Νότιας Ιταλίας 
καί τής "Ελλάδας τίς όποίες έπληξαν οΐ σεισμοί τού 1980 καί τού 1981. μπορούν νά χορηγούνται μέ έπι-
δότηση έπιτοκίου κατά 3 % έντός τού ορίου τών πιστώσεων πού προβλέπονται στόν προϋπολογισμό 
τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Οί δροι παρέμβασης τής Τράπεζας έκτός τής Κοινότητας καθορίζονται άπό τίς διατάξεις τών ισχυουσών 
συμφωνιών, συμβάσεων ή ειδικών άποφάσεων. 

— ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1981 -



Ευρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδύσεων 

Γ ενικά Στοιχεία 

Ή Ευρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδύσεων δημιουργήθηκε από τήν Συνθήκη της Ρώμης «περί ιδρύσεως της 
Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας», πού άρχισε νσ ισχύει τήν 1η Ιανουαρίου 1958, 

Μελη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας είναι τά 10 κράτη μέλη της Κοινότητας πού έχουν άναλάβει άπό κοινού 
τό κεφάλαιο της Τράπεζας πού έφθανε τήν 31η Δεκεμβρίου 1981 τά 14 400 έκατομ. ECU, άπό τά όποια 
τά 1 465,715 έκατομ. αποτελούν τ6 κεφάλαιο πού έχει πραγματικά καταβληθεί ή πού πρόκειται νά 
καταβληθεί. 

Ή Τράπεζα άντλεί τό μεγαλύτερο μέρος τών πόρων πού χρειάζεται γιά τη χρηματοδότηση τών δανείων 
της άπό τίς κεφαλαιαγορές τής Κοινότητας και τών τρίτων χωρών, καθώς καί άπό τή διεθνή άγορά. 

Ή Τράπεζα σάν Αύτόνομο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου τής Κοινότητας έχει ώς άποστολή, 
σύμφωνα μέ τό άρθρο IX τής Συνθήκης τής Ρώμης, νά συμβάλει — χωρίς τήν έπιδίωξη κέρδους —  
στήν ίσόρροττη ανάπτυξη τής Κοινότητας. 

Πρός τό σκοπό αύτό ή Τράπεζα χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια άπό τούς ιδίους της πόρους καί παρέ
χει εγγυήσεις σέ επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς καί πιστωτικά ιδρύματα γιά τήν χρηματοδότηση προ
γραμμάτων πού συμβάλλουν στήν περιφερειακή άνάπτυξη, πού άποβλεπουν στή μετατροπή τών έπι-
χειρήσεων ή στή δημιουργία νέων δραστηριοτήτων ή άκόμη πού παρουσιάζουν κοινό ένδιαφέρον γιά 
περισσότερα κράτη μέλη ή γιά την Κοινότητα στό σύνολο της (βλ. σελ. 23). 

Άπό τό 1979, ή Τράπεζα χορηγεί έπίσης ένεργώντσς ώς έντολοδόχος της Κοινότητας — καί άφού ή 
Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει αποφασίσει γιά τή δυνατότητα έπιλογής κάθε σχεδίου —  
δάνεια άπό πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης καί χορήγησης δανείων (ΝΚΜ) γιά τή χρηματο
δότηση έργων ύποδομής καί ενεργειακού έξοπλισμού πού συμβάλλουν στή μείωση τών περιφερειακών 
άνισοτήτων, στήν αύξηση τής άνεξαρτησίας ή στόν άσφαλή ένεργειακό έφοδιασμό τής Κοινότητας ή στή 
δημιουργία υποδομών κοινού ένδιαφέροντος. Στό τμήμα τού ΝΚΜ πού εγκρίθηκε τό 1982, ό τομέας τών 
παρεμβάσεων επεκτάθηκε καί στις παραγωγικές έπενδύσεις τών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τά δάνεια 
αύτά καταχωρούνται έκτός ισολογισμού στό ειδικό τμήμα (βλ. σελ. 68). 

Ή Τράπεζα ενεργεί έπίσης ώς άντιπρόσωπος γιά τήν άξιολόγηση καί διαχείρηση τών δανείων Εύροτόμ, 

τή χορήγηση τών όποιων άποφασίζει ή Επιτροπή. 

Σύμφωνα μέ τό άρθρο 18 τού Κατασταπκού της, πού άποτελεϊ πρωτόκολλο προσαρτημένο στή Συνθήκη 
τής Ρώμης, ή Τράπεζα μπορεί να χορηγεί μετά άπό ειδική άδεια τού Συμβουλίου τών Διοικητών της 
δάνεια έκτός τής Κοινότητας, Ή διάταξη σύτή έφαρμόζεται χωριστά γιά κάθε περίπτωση γιά τή δανειο
δότηση όρισμένων έξωτερικών έπενδύσεων πού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τήν Κοινότητα, 
οπως π.χ. γιά τόν ένεργειακό της έφοδιασμό. Εφαρμόζεται δέ συνολικά καί μέχρις ένός ορίου πού καθο
ρίζεται κατά χώρα ή κατά όμάδα χωρών στό πλαίσιο συμφωνιών, συμβάσεων ή άποφάσεων πού ρυθμί
ζουν τή χρηματοδοπκή συνεργασία τής Κοινότητας μέ διάφορες τρίτες χώρες ή χώρες ύποψήφιες γιά 
ένταξη. Μέ τόν τρόπο αύτό οί δραστηριότητες τής Τράπεζας έπεκτάθηκαν βαθμιαία στήν Ελλάδα (πού 
έγινε μέλος τής Κοινότητας τήν 1η Ιανουαρίου 1981), στήν Τουρκία, σέ 61 κράτη τής 'Αφρικής, τής Καραϊ
βικής καί τού Ειρηνικού πού ύπέγραψαν τίς συμβάσεις τής Λομέ, στήν Πορτογαλία, στή Γιουγκοσλαβία, 
στή Μάλτα, στίς χώρες τού Μαγκρέμπ ΓΑλγερία, Μαρόκο, Τυνησία), στίς χώρες τού Μασράκ (Αίγυπτος, 
Ιορδανία, Λίβανος, Συρία), στό Ισραήλ, στήν Κύπρο καί άπό τό Μάϊο τού 1981 στήν Ισπανία. Εκτός τών 
δανείων πού χορηγούνται άπό τούς ίδιους πόρους τής Τράπεζας, ή χρηματοδοπκή συνεργασία άφορο 
τή χορήγηση κεφαλαίων ύπό ειδικούς δρους άπό πόρους τού προϋπολογισμού πού διαχειρίζεται ή 
Τράπεζα ώς έντολοδόχος τής Κοινότητας. Οί πράξεις ούτές καταχωρούνται έκτός ισολογισμού στό ειδικό 
τμήμα. 

Οί επιχειρήσεις, οί δημόσιοι φορείς ή τά πιστωπκά ιδρύματα πού έπιθυμουν νά έλθουν σέ έπαφή μέ τήν 
Εύρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορούν νά άπευθυνθοΟν στά κεντρικά της γραφείο, ή στήν πε

ρίπτωση πού οι έπενδύσεις θά πραγματοποιηθούν στήν Ιταλία ή στό 'Ηνωμένο Βασίλειο στά άντίστοιχα 
γραφεία της στή Ρώμη ή στό Λονδίνο. Οί έπενδυτές μπορούν έπίσης νά έπικοινωνήσουν μέ τήν Εύρω
παϊκή Τράπεζα μέσω τής τράπεζάς τους. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
100, boulevard Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg 
Γραφείο Ιταλίας: Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma 
Γραφείο σύνδεσης γιά τό Ηνωμένο Βασίλειο: 
23 Queen Anne's Gate, Westminster — London SW1H 9BU 
Γραφείο Άνππροσωπείας στίς Βρυξέλλες: Rue de la Loi, 227 — B-1040 Bruxelles 

- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1981 -
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Λογιστική μονάδα Σύμφωνα μέ τό άρθρο 4(1) τοΟ Καταστατικού, τό Συμβούλιο των Διοικητών της 
Τράπεζας αποφάσισε στις 13 Μαίου 1981 νά υιοθετήσει τόν ακόλουθο όρισμό τής 
λογιστικής μονάδας τής Τράπεζας πού θά έφαρμόζεται άπό την 1η Ιανουαρίου 
1981 ('Επίσημη'Εφημερίδα των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων L 311 τής 31.10, 1981): 

«Ώς λογιστική μονάδα όρίζεται ή ECU πού χρησιμοποιούν οί Εύρωπαϊκές 
Κοινότητες». 

Ή αξία τής ECU ύπάρχει στό Παράρτημα Ε, Σημείωση Α επί των χρηματοοικονο
μικών καταστάσεων, σελίδα 75. 

Οί τιμές μετατροπής πού χρησιμοποιεί ή Τράπεζα επί ένα τρίμηνο γιά τήν τήρηση 
τών στατιστικών της στοιχείων σχετικά μέ τή δανειοδοτική καί τή δανειοληπτική 
της δραστηριότητα είναι αύτές πού 'ίσχυαν κατά τήν τελευταία εργάσιμη ήμέρα τού 
προηγούμενου τριμήνου. Γιά τό 1981, οί τιμές μετατροπής ήταν: 

κατά τό κατά τό κατά τό κατά τό 
1ο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο 4ο τρίμηνο 

lECU» 

Γ ερμανικό 
μάρκο 2,585.58 2,538.30 2,52553 2,48117 
Λίρα 'Αγγλίας 0,549110 0,539065 0,544118 0,589653 
Γαλλικό φράγκο 5,93916 5,98420 6,02647 5,94741 
Ιταλική λιρέτα 1 217,30 1 266,82 1 256,97 1 256,16 
'Ολλανδικό 
φιορίνι 2,79081 2,81186 2,80814 2,76195 
Βελγικό φράγκο 41,3351 41,5836 41,4071 40,6184 
Φράγκο 
Λουξεμβούργου 41,3351 41,5836 41,4071 40,6184 
Δανική κορόνα 7,88723 7,99284 7,92879 7,80098 
Ιρλανδική λίρα 0,690185 0,695808 0,691839 0,681140 
Δραχμή 61,2587 62,0798 61,5987 61,2184 
Δολλάριο Η.Π.Α 1,30963 1,20966 1,05450 1,06680 
Ελβετικό 
φράγκο 2,31477 2,31445 2,15118 2,10853 
Ιαπωνικό γιέν 265,461 253,969 238,317 248,031 
Αύστριακό 
σελίνι 18,2038 17,9393 17,8211 17,3995 
Λίρα Λιβάνου 4.77033 4,80235 4,53435 4,93395 

Ό ισολογισμός καί οί χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν μέ βάση 
τις τιμές μετατροπής τής 31ης Δεκεμβρίου τού αντίστοιχου οικονομικού έτους 
(βλ. σελ. 75). 
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Τό νέα δάνεια πού χορήγησε ή Ευρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδύσεων κατά τό 1981 έφθασαν συνολικά τά 3 848,1 έκα· 
τομμύρια ECU (') έναντι 3 498,5 εκατομμυρίων κατά τό 1980 καί 3 071,1 κατά τό 1979, άπό τά όποια 3 217,9 εκατομ
μύρια χορηγήθηκαν άπό τούς ιδίους της πόρους καί 630,2 εκατομμύρια άπό τούς πόρους πού διαχειρίζεται ή 
Τράπεζα κατόπιν εντολής της Κοινότητας (βλ. σελ. 21). 

Άπό τό ποσό αυτό 3 361,3 εκατομμύρια διατέθηκαν γιά έπενδυπκά προγράμματα στίς χώρες μέλη της Κοινότη
τας άπό τά όποϊα 2 821,5 εκατομμύρια χορηγήθηκαν άπό τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας καί 539,8 εκατομμύ
ρια άπό τούς πόρους τοϋ νέου κοινοπκοϋ μέσου σύναψης καί χορήγησης δανείων — ΝΚΜ (βλ. σελ. 23), ενώ 486,8  
εκατομμύρια (396,4 εκατομμύρια άπό ιδίους πόρους καί 90,4 εκατομμύρια άπό πόρους τής Κοινότητας) διατέθη
καν γιά επενδυτικά προγράμματα πού συμβάλλουν στήν άνάτττυξη τών μεσογειακών χωρών καί τών χωρών 
πού έχουν ύπογράψει τίς συμβάσεις τής Λομέ. 

Οΐ κοινοτικές πολιτικές 

Κατευθύνσεις της οικονομικής 
πολιτικής 

Τα δάνεια πού χορήγησε ή Τράπεζα στίς χώρες μέλη 
από τούς ιδίους της πόρους ανταποκρίνονται στους στό
χους πού καθορίζονται στό άρθρο 130 τής Συνθήκης τής 
Ρώμης (βλ. σελ. 23), ενώ τά δάνεια πού χορηγήθηκαν 
άπό τούς πόρους του ΝΚΜ άνταποκρίνονται στούς στό
χους πού καθορίζονται στίς άποφάσεις τής 16ης Οκτω
βρίου 1978, τής 14ης Μαίου 1979 καί τής 22ας'Ιουλίου καί 
25ης Νοεμβρίου 1980 του Συμβουλίου τών Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (βλ. σελ. 23). Οί χορηγήσεις έκτός τής Κοι
νότητας αφορούσαν επενδυτικά προγράμματα πού 
ανταποκρίνονται στούς στόχους πού καθορίζονται στίς 
συμφωνίες καί στά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα πού τίς 
αφορούν. 

Ή διατήρηση τής δραστηριότητας τής Τράπεζας σέ 
ύψηλό επίπεδο ανταποκρίνεται στίς κατευθύνσεις πού 
χάραξε τό Εύρωπαϊκό Συμβούλιο — ή συνάντηση τών 
'Αρχηγών κρατών καί κυβερνήσεων τών χωρών μελών 
τής Κοινότητας — καί καθόρισε ακριβώς στη συνέχεια τό 
Συμβούλιο τών Εύρωπάικών Κοινοτήτων, ύστερα άπό 
πρόταση τής 'Επιτροπής, καί τό Συμβούλιο τών 
Διοικητών τής Τράπεζας, 

Οί εργασίες τού ΕύρωπαϊκοΟ Συμβουλίου κατά τό 1981  
άφιερώθηκαν κατά μεγάλο μέρος στή λήψη μέτρων γιά 
τήν αποκατάσταση πάνω σέ ύγιεϊς καί σταθερές βάσεις 
τών σταθερών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης καί ενός 
Ικανοποιητικού επιπέδου άπασχόλησης. Ή έξέλιξη της 
γενικής οικονομικής κατάστασης άνάγκασε τό Ευρωπαϊ
κό Συμβούλιο νά εκφράσει κατά τίς συνόδους του τής 

Ο "Ολα τά άναφερόμενα στήν παρούσα έκθεση ποσά εκφράζονται σέ 
ECU (βλ. σελ. 8), έκτός έάν ύπσρχει αντίθετη ένδειξη. Οΐ τιη(όν διαφορές 
πού θα προέκυπταν άπό τή σύγκριση τών συνολικών ποσών μιέ τά άθροι-
οματα τών έπί μέρους ποσών οφείλονται σέ στρογγυλοποιήσεις. 

23ης καί 24ης Μαρτίου στό Μάαστριχ, τής 29ης καί 30ης 
Ιουνίου στό Λουξεμβούργο καί τής 26ης καί 27ης Νοεμ
βρίου στό Λονδίνο σοβαρές άνησυχίες γιά τό ύψηλό επί
πεδο καί τήν αύξηση τής άνεργίας. 'Αναγνωρίστηκε οπ 
γιά νά βελτιωθεί ή κατάσταση αύτη άπαιτεΐται διαρθρω
τική ενίσχυση τής εύρωπαϊκής οικονομίας μέ μείωση τού 
κόστους, μετριασμό τών ρυθμών πληθωρισμού καί 
αύξηση τών παραγωγικών έπενδύσεων καί τής πα
ραγωγικότητας. 

Τό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τήν άνάγκη συντονισμού τών 
κυβερνητικών ενεργειών σέ κοινοτικό πλαίσιο καί κατα
βολής μεγάλων προσπαθειών σέ κοινοτικό έπίπεδο γιά 
τήν αύξηση τών έπενδύσεων πού θά τονώσουν τήν 
οικονομική άνοδο καί τήν άπασχόληση. Οί επενδύσεις 
θά πρέπει νά πραγματοποιούνται ιδιαίτερα σέ επιχειρή
σεις πού έχουν μεγάλες δυνατότητες καινοτομίας καί θά 
επιτρέψουν στήν Κοινότητα νά καταλάβει στίς προσε
χείς δεκαετίες τή θέση πού τής άνήκει στό βιομηχανικό 
κόσμο. 

'Εξέφρασε τήν πεποίθησή του ότι ή εφαρμογή συ
ναφούς ενεργειακής πολιτικής είναι πρωταρχικής σημα
σίας γιά τήν ενίσχυση τής ευρωπαϊκής οικονομίας καί οπ 
ή μείωση τής εξάρτησης τής Κοινότητας άπό τίς εισαγω
γές πετρελαίου καί ή χρήση εναλλακτικών ενεργειακών 
πόρων είναι ζωτικής σημασίας γιά τήν άπασχόληση καί 
τό ισοζύγιο πληρωμών. 

Τό Συμβούλιο τών Υπουργών άπό τήν πλευρά του επι
βεβαίωσε τήν άνάγκη νά δοθεί προτεραιότητα στίς 
έπενδύσεις στόν ενεργειακό τομέα καί ιδιαίτερα σ' αύτες 
πού βοηθούν στόν άναπροσανατολισμό τής ζήτησης 
καί νά εφαρμοσθεί ή κατάλληλη πολιτική τιμών. 

Τό Εύρωπαϊκό Συμβούλιο ύπογράμμισε έπί πλέον τή 
σημασία τών μικρομεσαίων επιχειρήσεων οί όποιες 
έχουν μεγάλες δυνατότητες άνάπτυξης. 

Όσον άφορα στά μέσα, επιβεβαίωσε τό ενδιαφέρον 
μιας άριστης χρήσης τών χρηματοδοτικών μέσων τής 
Κοινότητας καί τών δυνατοτήτων πού προσφέρει ή 
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Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γιά π^ν ενίσχυση των 

παραγωγικών έπενδύσεων. 

Τό άναληφθέν κεφάλαιο της Τράπεζας, ύστερα άπό από

φαση τού Συμβουλίου των Διοικητών της στίς 15 'Ιουνίου 

1981, διπλασιάστηκε και εφθασε τά 14,4 δισεκατομμύ

ρια. Έάν ληφθούν ύπόψη οί διατάξεις τού Καταστατικού 

της Τράπεζας σύμφωνα με τίς όποιες οί δανειοδοτικές 

καί έγγυοδοτικές της πράξεις δεν μπορούν νά ξεπερά

σουν τό 25% τού άναληφθέντος κεφαλαίου, τότε ή 

αύξηση αύτη φέρνει τό άνώτατο όριο τών χορηγήσεων 
σε 36 δισεκατομμύρια. 

Τό Συμβούλιο τών Κοινοτήτων πιστεύει οτι, παράλληλα 

μέ τά ύφιστάμενα κοινοπκά χρηματοδοτικά όργανα τών 

όποιων ή δράση πρέπει νά διευρυνθεί, είναι άνάγκη νά 

συνεχιστεί ή δραστηριότητα τού νέου κοινοτικού μέσου. 

Μέ τίς αποφάσεις της 15ης Μαρτίου καί της 26ης 'Απρι

λίου 1982, τό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τήν 'Επιτροπή 

νά συνάψει συμπληρωμαπκά δάνεια μέχρι τού ποσού 

τού 1 δισεκατ, ECU τά όποϊα θά χρησιμοποιηθούν γιά 

τή χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων πού 

άνταποκρίνονται στούς στόχους προτεραιότητας πού 

έθεσε ή Κοινότητα στόν ενεργειακό τομέα, στόν τομέα 

τών ύποδομών περιφερειακού ή κοινοτικού ενδιαφέρο

ντος καί στόν τομέα τών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Ή 'Επιτροπή θά διαπραγματεύεται τή σύναψη τών δα

νείων καί θά άποφασίζει γιά τίς δυνατότητες επιλογής 

για χρηματοδότηση τών προγραμμάτων. "Οπως καί στό 

πλαίσιο της πρώτης εγκριτικής άπόφασης έτσι καί τώρα 

δόθηκε εντολή στήν Τράπεζα νά χορηγεί δάνεια. Ή Τρά

πεζα θά εξασφαλίζει επίσης καί τήν προσωρινή τοπο

θέτηση σέ περίπτωση ανάγκης τού προϊόντος τών συ-

ναφθέντων δανείων. 

Τό Συμβούλιο τών Κοινοτήτων άποφάσισε στίς 14 Δε

κεμβρίου 1981 νά έξουσιοδοτήσει τήν 'Επιτροπή νά συ

νάψει στό πλαίσιο της άπόφασης τού Συμβουλίου περί 

δημιουργίας τού ΝΚΜ δάνεια γιά τή χρηματοδότηση 

έπενδύσεων γιά τήν άνασύσταση τών μέσων πα

ραγωγής καί τήν άνσσυγκρότηση τών ύποδομών. συ

μπεριλαμβανομένης τής άνέγερσης νέων κατοικιών, στίς 

περιοχές της 'Ελλάδας τίς όποιες έπληξαν οί σεισμοί τού 

Φεβρουαρίου-Μαρτίου 1981 μέχρι ποσού 80 εκατομμυ

ρίων, πέραν τών δανείων πού θά μπορούσε νά χορηγή

σει ή Τράπεζα άπό τούς ιδίους της πόρους γιά τόν ϊδιο 

σκοπό. Τά δάνεια αύτά πού χορηγεί ή Τράπεζα άπό 

τούς ιδίους της πόρους ή άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ 

μπορούν νά τύχουν επιδότησης επιτοκίου κατά 3 % τό 

χρόνο γιά 12 χρόνια κατ' άνώτατο öpio άπό τό γενικό 

προύπολογισμό τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, ύπό τίς 

ίδιες συνθήκες πού επιδοτούνται καί τά δάνεια πού 

χορηγούνται δυνάμει τής άπόφασης τής 20ης 'Ιανουα

ρίου 1981 γιά τή χρηματοδότηση παρόμοιων έπενδύ

σεων πού πραγματοποιούνται στίς περιοχές τής Ιταλίας 

τίς όποιες έπληξαν οί σεισμοί τού Νοεμβρίου 1980. 

Τό Συμβούλιο τών Κοινοτήτων έξάλλου άρχισε στό τέλος 

τού χρόνου τήν εξέταση της πρότασης τής 'Επιτροπής 

πού άφορα τήν άναθεώρηση τού κανονισμού τού Ευρω

παϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ή πρόταση 

αύτή άποσκοπεϊ κυρίως στή γεωγραφική συγκέντρωση 

τών παρεμβάσεων τού ύπό ποσόστωση τμήματος, τήν 

ανάπτυξη τού εκτός ποσοστώσεων τμήματος καί τή δια

φοροποίηση τών χρηματοδοτικών παρεμβάσεων τού 

Ταμείου. 

Τό Συμβούλιο τών Κοινοτήτων άποφάσισε στίς 15 Μαρ

τίου νά αυξήσει άπό 1 000 σέ 2 000 έκατομ. ECU τό συ

νολικό υψος τών δανείων Εύρατόμ πού μπορεί νά συ

νάψει ή 'Επιτροπή γιά τή χρηματοδότηση τών -πυρη

νικών σταθμών ισχύος (βλ. σελ. 37). 

Συνεργασία γιά την άνάτττυξη 

Ή δεύτερη σύμβαση τής Λομέ, πού άρχισε νά ίσχύει τήν 

1η 'Ιανουαρίου 1981, μεταξύ τής Ευρωπαϊκής Οικονο

μικής Κοινότητας καί 58 χωρών τής Αφρικής, τής Καραϊ

βικής καί τού Ειρηνικού (ΑΚΕ) στίς όποιες προστέθηκε 

άλλη μία τό 1980, διευρύνθηκε τό 1981 μέ τήν προσθήκη 

δύο νέων χωρών, του Βανουάτου καί τής Ζιμπάμπουε, 

γεγονός πού είχε ώς συνέπεια νά φθάσουν τίς 61 οί 

χώρες ΑΚΕ πού υπέγραψαν τή σύμβαση. Δύο άλλες 

χώρες έξάλλου ό "Αγιος Χριστόφορος, Νέβος καί Αν-

γκουΐλλα άφενός καί ή Αντίγκουα καί Βαρβούδα άφετέ-

ρου ζήτησαν νά προσχωρήσουν στή σύμβαση τής Λομέ. 

Οί διαπραγματεύσεις πού διεξήγαγε ή Κοινότητα μέ 

όρισμένες μεσογειακές χώρες τά χρηματοδοτικά πρωτό

κολλα τών όποιων έληγαν τό 1981, κατέληξαν στήν προ

ετοιμασία νέων συμφωνιών, πού βρίσκονται σέ στάδιο 

υπογραφής, οί όποιες προβλέπουν τή συνέχιση τής 

δραστηριότητας τής Τράπεζας στίς χώρες αύτές στά 

προσεχή χρόνια. Στόν πίνακα πού άκολουθεϊ γίνεται 

συνθετική παρουσίαση τών πιστώσεων πού χορήγησε 

σχετικά ή Τράπεζα. Πρόκειται συνεπώς νά ύπογραφούν 

προσεχώς μέ τίς χώρες τού Μαγκρέμπ. τού Μασράκ καί 

τό Ισραήλ χρηματοδοτικά πρωτόκολλα πού δέν θά δια

φέρουν καί πολύ άπό τά προηγούμενα. Τά κείμενα αύτά 

προβλέπουν τήν παροχή διαφόρων τύπων καί ύψους 

χρηματοδοτικών ενισχύσεων: 

— δάνεια άπό τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας πού 

χορηγούνται βασικά μέ επιδότηση έπιτοκίου κατά 

δύο ή τρεϊς ποσοστιαίες μονάδες άπό τόν προϋπο

λογισμό τής Κοινότητας, 

— ειδικά δάνεια πού καταχωρούνται στόν κοινοτικό 

προϋπολογισμό καί τά διαχειρίζονται ή 'Επιτροπή 

καί ή Τράπεζα. 
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— δωρεάν βοήθεια πού χρησιμοποιείται ιαιρίως γιά τή 
χρηματοδότηση ειδικών ένεργειών όπως ή έρευνα, ή 
κατάρτιση καί ή τεχνική βοήθεια καί άπό τήν όποία 
προαφαιρούντσι οΐ επιδοτήσεις επιτοκίων πού συ
νοδεύουν τά συνήθη δάνεια πού χορηγεί ή Τράπεζα. 

Τά νέα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα προβλέπουν τή 
χορήγηση πιστώσεων συνολικού ύψους 1 015 εκατομμυ
ρίων. Άπό τό ποσό αυτό τά 415 εκατομμύρια αποτελούν 
τή δωρεάν βοήθεια καί τά δάνεια ύπό ειδικούς ορούς 
πού διαχειρίζεται εν μέρει ή Τράπεζα δυνάμει της εντο

λής πού της ανέθεσε ή Κοινότητα, ενώ τά δάνεια πού 
χορηγούνται άπό τούς ιδίους πόρους της Τράπεζας 
μπορούν νά φθάσουν τά 600 εκατομμύρια. 

Ή Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα καί ή Τουρκία δια
πραγματεύθηκαν τήν υπογραφή ενός τέταρτου χρημα
τοδοτικού πρωτοκόλλου πενταετούς ισχύος πού προ
βλέπει τή χορήγηση συνολικής βοήθειας ύψους 600 εκα
τομμυρίων άπό τά όποια 225 εκατομμύρια θά χορηγη
θούν άπό τούς ιδίους πόρους της Τράπεζας. 

Οικονομικές ενισχύσεις της Κοινότητας πού προβλέπονται άπό τίς συμβάσεις, τά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα 
και τις αποφάσεις πού ισχύουν ή εϊναι ύπό διαπραγμάτευση την 1η Ιανουαρίου 1982 

Ισο εκοτομ ECU) 

Παρεμ6αοεις αττο πορους προυττολογιομοΟ 

Περίοδος 
υποχρεώσεων 

Δάνεια από 
πόρους τής 

Τράπεζας!') 
Δάνεια 

υπό ειδικούς 
όρους 

Πράξεις με 
κεφαλαία 

επιχειρησιακού 
Κίνδυνου 

Δωρεάν 
βοήθεια (2) (3) 

Σταθεροποίηση 
εξαγωγικών 

εσόδων (3| 

Ειδικές 
διευκολυνθείς για 

μεταλλευτικό 
προιοντα (3| Σύνολο 

ΑΚΕ 1981—1985 685 518 Η 284 η 2 986 557 282 5 312 
200 (η 200 η 

ΥΧΕ 1981-1985 15 27 π 7 η 51 9 π.ύ. 109 

Σύνολο ΑΚΕ/ΥΧΕ 900 545 π 291 η 3037 566 282 5621 

Ισπανία ιτρ«νΐοξιθ«η 
βοήθεια 200 200 

Πορτογαλία προκντοξιοκη 
βοήθεια 150 125 275 

Τουρκία άνυπότραφο 
ηοωιΡκολλο 225 325 η 50 600 

Γιουγκοσλαβία 1.7.1980-
30.6.1985 200 200 

"Αλγερία όνυπόγοβίίΟ 

TTpuTteoKXo |8) 107 16 η 28 151 
Μαρόκο ονυτιογραφο 

τρωτιΗοΙλΟ (8) 90 42 η 67 199 
Τυνησία ανυττύγροφο 

πρωτΜολλο <8) 78 24 η 37 139 
Αίγυπτος όνυπογροφο 

fipwTMoUo <8) 150 son 76 276 
Ιορδανία άνυπόγρβφο 

npwTOKOUO |>) 37 7 η 19 63 
Λίβανος όνυττόγροφΟ 

TipwTMOUo <8) 34 5 η 11 50 
Συρία οννηογροφθ 

npwTWOUO (8) 64 11 η 22 97 
Μάλτα 1.11.1978-

31.10.1983 16 5 0 5 26 
Κύπρος 1.1.1979-

31.12.1983 20 4 0 6 30 
Ισραήλ αννηογραφο 

ιιρωτΰκολλο 40 40 

Σύνολο μεσογειακών 
χωρών 1 411 489 446 2346 

Γενικό σύνολο 2311 1934 291 η 3483 566 282 7 967 

{') Δάνειο τιομ χορηγούνται με επιδότηση έπιτεκίου άπό τούς πόρους τού Εύρ<ι>παϊκού Ταμείου Ανάπτυξης γιά προγράμματα στις χώρες AKÊ «ai στις ΥΧ6 «ai άπό τόν γενικό 
προυπολογιομο τών Κοινοτήτων για προγράμματα στις μεσογειακές χώρες εκτός τής Ισπανίας, τής Γιουγκοσλαδίας, της Τουρκίας καί του Ισραήλ- ή προενταξιακή βοήθεια στήν 
Πορτογαλία περιλαμβάνει επιδοτούμενα δάνεια ύψους 12S εκατομμυρίων 

Ρΐ Τά ποσά πού απαιτούνται γιά τίς επιδοτήσεις επιτοκίων καταλογίζονται στο κονδύλια τής δωρεάν βοήθειας 
Ρ) Χορηγήσεις τής Επιτροπής τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(*| Χορηγήσεις τής Τράπεζας 
(^) Στό Πορορτημο XXXI τής Σύμβασης τής Λομέ προβλέπεται ότι ή ETE μπορεί νά χορηγήσει μέχρι τού ποσού τών 200 έκατομ συμπληρωματικό δάνεια από τούς ιδίους της 

πόρους γιά επενδυτικά προγράμματα άμοιβοίου ένδιαιρέροντος γιά τήν Κοινότητα καί τό ένδιοφερ^ενο κρότος στό μεταλλευτικό καί ενεργειακό τομέα Τό δάνειο αύτά πού δέν 
χορηγούνται με επιδότηση επιτοκίου, πρέπει νό τύχουν ειδικής έγκρισης πού δίδεται χωριστό γιά κάθε περίπτωση άπό τό Συμβούλιο τών Διοικητών τής Τράπεζας 

(6) Χορηγήσεις τής Τράπεζας 
Γ) Χορηγήσεις τής Επιτροπής ή τής Τράπεζας 
(8) Προβλεπομένη περίοδος υποχρεώσεων έως τίς 31 10 1986 



ΟίκοίνοΎίκές πολιτικές 

Διεύρυνση της Κοινότητας 

Ή προσχώρηση της 'Ελλάδας στήν Κοινότητα, δέκατο 
κράτος μέλος της Κοινότητας καί της Τράπεζας από τήν 
1η 'Ιανουαρίου 1981, συγκεκριμενοποιήθηκε με τη συμ
μετοχή τής χώρας στα όργανα της Τράπεζας, Ή 
χορήγηση δανείων στήν 'Ελλάδα πού γίνονταν από τ6 
1963 εως τ6 1980 στ6 πλαίσιο χρηματοδοπκών πρωτο
κόλλων, γίνεται στ6 έξης σύμφωνα μέ τά συνήθη κρι
τήρια της Τράπεζας καί τίς ισχύουσες διατάξεις γιά τή 
χορήγηση δανείων στά κράτη μέλη. 

Οί διαπραγματεύσεις πού άρχισαν τό 1978 καί τ6 1979  
μέ τήν Πορτογαλία καί τήν Ισπανία γιά τήν προσ
χώρηση τών δύο αύτών χωρών στήν Κοινότητα συνεχί

ζονται. Ή Τράπεζα, αμέσως μετά τή δέσμευση όλόκλη-
ρου τού ποσού πού προβλέπεται στ6 χρηματοδοτικό 
πρωτόκολλο, άρχισε νά εφαρμόζει ύστερα άπό από
φαση τού Συμβουλίου τών Διοικητών της τή συμφωνία 
πού έχει συναφθεί στίς 3 Δεκεμβρίου 1980 μεταξύ τής 
Κοινότητας καί τής Πορτογαλίας γιά τή χορήγηση 
συμπληρωματικής προενταξισκής βοήθειας στή χώρα 
αυτή. Χορήγησε επίσης τά πρώτα δάνεια στήν Ισπανία 
σύμφωνα μέ τήν απόφαση τού Συμβουλίου τών 
Διοικητών της τής 4ης Μαίου 1981 μέ τήν όποία επιτρέ
πεται, ύστερα άπό αίτηση τού Συμβουλίου τών Κοι
νοτήτων, ή χορήγηση δανείων άπό τούς ίδιους της πό
ρους γιά τή χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμ
μάτων στήν Ισπανία κατά τήν περίοδο πού προηγείται 
τής ένταξης τής χώρας αυτής στήν Κοινότητα, ώστε νά 
διευκολυνθεί τή δεδομένη στιγμή ή οικονομική ένσω-
μάτωση τής χώρας στήν Κοινότητα. 

'Η οικονομική συγκυρία 
Ή δραστηριότητα τής Τράπεζας διαμορφώθηκε τό 1981  
σ' ένα κλίμα χαλάρωσης τής οίκονομικής δραστηριότη
τας, ανόδου τής άνεργίας καί έντονων πληθωριστικών 
πιέσεων. 

Στίς περισσότερες βιομηχανικές χώρες συνεχίστηκε καί 
κατά τό 1981 ή ύφεση πού άρχισε τό 1980 μετά τή δεύ
τερη πετρελαϊκή κρίση. Ή γενική άνοδος τών έπιτοκίων 
βάρυνε πολύ στίς επενδύσεις τών έπιχειρήσεων καί στίς 
δαπάνες τών νοικοκυριών γιά διαρκή αγαθά. Ή οικονο
μική ανάκαμψη πού αναμένονταν στήν άρχή γιά τό 
πρώτο έξάμηνο τού 1981 καθυστέρησε. Ή χαλάρωση 
της οίκονομικής δραστηριότητας συνέβαλε σέ μεγάλη 
αύξηση τής άνεργίας. πού συνοδεύθηκε όμως άπό 
μικρή μόνο μείωση τού πληθωρισμού κι' αύτη άνισα κα
τανεμημένη στίς διάφορες χώρες, άφού πολλές άπ'αύ-
τές άντιμετώπισαν πτώση τής παραγωγής καί ταυτό
χρονη άνοδο τού πληθωρισμού. Ή κάμψη τής κατα
νάλωσης πετρελαϊκών προϊόντων συνέβαλε σέ μικρή 
μείωση τών εκφρασμένων σέ δολλάρια τιμών τού πε
τρελαίου. Ή κάμψη όμως αύτή δεν προκάλεσε σοβαρή 
μείωση τών εσόδων τών πετρελαιοεξαγωγικών χωρών, 
οί εισαγωγές τών όποιων αύξήθηκαν καί πάλι σημαντι
κά καί άποτέλεσαν τό μόνο δυναμικό παράγοντα σ' ένα 
παγκόσμιο εμπόριο πού τείνει νά σταθεροποιηθεί σέ 
όγκο. Ή συγκυριακή μείωση τών εισαγωγών τών βιομη
χανικών χωρών συνέβαλε στή βελτίωση τών ισοζυγίων 
των τρεχουσών συναλλαγών, τά όποία συνέχισαν ώστό-
σο νά εμφανίζουν άκόμα, εκτός άπό τά ισοζύγια τού 
'Ηνωμένου Βασιλείου, τών Κάτω Χωρών, τής Ισπανίας 
καί τών Ηνωμένων Πολιτειών, σημαντικά λίγο πολύ ελ
λείμματα. 

Στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, ή άσκηση περιοριστικής νομι
σματικής καί πιστοδοτικής πολιτικής συνοδεύτηκε άπό 
διακοπή τής άνάκαμψης τής οίκονομικής δραστηριότη
τας πού άρχισε άπό τά μέσα τού προηγούμενου χρό
νου. Ή επιβράδυνση τών εξαγωγών επίσης συνέβαλε 
στή χαλάρωση τής συνολικής ζήτησης. Ή βελτίωση τών 
ορων εμπορίου πού συνόδευσε τήν άνατίμηση τού δολ-
λαρίου επέτρεψε άντίθετα τή σταθεροποίηση τού εμπο
ρικού ελλείμματος και χάρη στήν αύξηση τού πλεονά
σματος τών ύπηρεσιών καί τής κίνησης κεφαλαίων 
σημειώθηκε αύξηση στό πλεόνασμα τού ισοζυγίου τρε
χουσών συναλλαγών. 

Ή ύπαρξη ύψηλού πληθωρισμού, καί τά υπερβολικά με
γάλα καί αυξανόμενα ελλείμματα τού δημόσιου τομέα 
σέ πολλές χώρες έπηρέασαν δυσμενώς τούς ορούς δα
νεισμού στή διεθνή κεφαλαιοτγορά. Οί δροι αύτοί έπη-
ρεάστηκαν έπίσης άπό τήν έφαρμογή περιοριστικής νο
μισματικής πολιτικής σέ ορισμένες χώρες καί ιδιαίτερα 
στίς Ηνωμένες Πολιτείες καί άπό τήν ισχυρή θέση τού 
δολλαρίου στίς άγορές συναλλάγματος. Τά βραχυμα-
κροπρόθεσμα έπιτόκια στήν άμερικανική άγορά κινήθη
καν σέ πολύ ύψηλά έπίπεδα έως τίς άρχές τού τελευ
ταίου τριμήνου. Ή χαλάρωση τής οίκονομικής δρα
στηριότητας ώστόσο οδήγησε σέ προοδευτική μείωση 
τών έπιτοκίων παρά τίς προοπτικές πού ύπήρχαν οτι 
θά διατηρηθούν σέ ύψηλά έπίπεδα οί χρηματοδοτικές 
άνάγκες τής ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οί χώρες πού 
άντιμετώπιζαν προβλήματα κάλυψης τών έλλειμμάτων 
προϋπολογισμού καί ισοζυγίου πληρωμών ή στήριξης 
τής τιμής τών νομισμάτων τους, διατήρησαν κατά τό με
γαλύτερο μέρος τού χρόνου τά έπιτόκια σέ πολύ ύψηλά 
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έττίπεδα. σε αντίθεση μέ τούς χαλαρούς ρυθμούς οικο
νομικής δραστηριότητας πού έπικρατησσν στίς χώρες 
αύτές. 

Οΐ σύντομες περίοδοι χαλάρωσης, πού διέκοπταν τή γε
νική ανοδική εξέλιξη των επιτοκίων στόν τομέα τών 
χρεωγράφων σέ δολλσρια στη διεθνή αγορά, χαρακτηρί
ζονταν από εκδόσεις δανείων μικρότερου κατά μέσο ορο 
ύψους και λόγω της διστακτικότητας τών επενδυτών γιά 
μακροπρόθεσμη δέσμευση, μικρότερης από τό συνηθι
σμένο διάρκειας. Γιά τήν κάλυψη έξάλλου τών έκδόσεων 
δανείων πού γίνονταν σ' ένα δυσμενές και άστσθές 
έπενδυτικό κλίμα, τέθηκε σέ έφαρμογή μιά σειρά 
ειδικών διαδικασιών δπως παραδείγματος χάρη ή δυνα
τότητα πού προσφέρθηκε επί πλεόν στούς έπενδυτές 
νά προεγγράφονται σέ μελλοντικές έκδόσεις τών "ίδιων 
όμολογιακών δανείων μέ τούς 'ίδιους ορούς. Οί συνθήκες 
πού επικράτησαν έως τό τέλος τού χρόνου στήν αμερι
κανική αγορά ωστόσο δεν ήταν καθόλου ελκυστικές γιά 
τούς έπενδυτές. 

πτωτικές, πραγματοποιήθηκαν όρισμένες ξένες εκδό
σεις στήν εσωτερική άγορά. 

Στίς χώρες τής Μπενελούξ, σημειώθηκε κΓάλλη αύξηση 
στίς ξένες εκδόσεις σέ φιορίνια. Ή συνεχιζόμενη δμως 
άδυναμία του βελγικού φράγκου, ανάγκασε τίς αρχές νά 
περιορίσουν τίς ξένες εκδόσεις σέ βελγικά φράγκα καί 
σέ φράγκα Λουξεμβούργου. 

Κατά τό 1981 ή ECU έγινε, δπως καί τά ειδικά τρσβηκτι-
κά δικαιώματα (ΕΤΔ), μονάδα πού χρησιμοποιείται γιά 
τήν έκδοση ομολογιακών δανείων στή διεθνή κεφαλαια
γορά. Οί έκδόσεις σέ ECU έφθασαν σέ σημείο πού. αν 
καί κατώτερο από τό σημείο τών έκδόσεων σέ ΕΤΔ, δίνει 
πολλές ύποσχέσεις γιά τό μέλλον. 

Οί ξένες εκδόσεις στήν έλθετική καί στήν ιαπωνική κεφα
λαιαγορά καθώς καί στήν άγορά τού εύρωγιέν σημείω
σαν σημαντική αύξηση λόγω τών χαμηλότερων έπιτο-
κίων πού έπικράτησαν στίς άγορές αύτές κατά τό μεγα
λύτερο μέρος τού χρόνου. 

Ή γερμανική κεφαλαιαγορά καθώς καί 6 τομέας τών 
τίτλων σέ γερμανικά μάρκα τής διεθνούς αγοράς 
ύπέστησαν στίς άρχές τού χρόνου, λόγω τού συνεχιζό
μενου έλλείμματος τού ισοζυγίου τρεχουσών συναλ
λαγών. τίς συνέπειες τής ισχύος τού δολλαρίου καί τής 
άνόδου τών έπιτοκίων τών τίτλων σέ δολλάρια. Οί ξένες 
έκδόσεις έκτός άπό τίς έκδόσεις διεθνών οργανισμών, 
πού είχαν διακοπεί γιά πέντε περίπου μήνες, έπα-
ναλήφθηκαν καί πάλι στίς άρχές τού δεύτερου εξαμή
νου. Ή Βελτίωση τού ισοζυγίου πληρωμών πού 
σημειώθηκε στά μέσα τού χρόνου έπέτρεψε μιά χα
λάρωση τών έπιτοκίων κατά τό τελευταίο τρίμηνο. 

Στη Γαλλία, ή κίνηση τών έπιτοκίων στήν άγορά όμό-
λογων ήταν άτακτη. Ή άπότομη άνοδος πού διαδέχθηκε 
τή σταθερότητα πού υπήρχε κατά τούς τέσσερις 
πρώτους μήνες άντιστράφηκε άπό τό καλοκαίρι καί 
έδωσε τή θέση της στό τέλος τού χρόνου σέ μια σαφή 
βελτίωση τής κατάστασης. Ή έκδοση ομολογιακών δα
νείων στην άγορά τών εύρωφράγκων πού ήταν έντονη 
μέχρι τόν 'Απρίλιο διακόπηκε. 

Στό Ηνωμένο Βασίλειο, μιά πτώση τών έπιτοκίων πού 
παρατηρήθηκε κατά τούς πρώτους μήνες τού 1981 ήρθε 
σέ άντίθεση μέ τήν έξέλιξη πού σημειώθηκε στίς άλλες 
χώρες τής Κοινότητας. Οί πληθωριστικές πιέσεις άπό τό 
μεγάλο δγκο τών χορηγηθέντων τραπεζικών πιστώ
σεων καί τήν ύποτίμηση τής στερλίνας όδήγησαν σέ 
άνοδο τών έπιτοκίων κατά τό δεύτερο έξάμηνο. Κατά τό 
πρώτο έξάμηνο δταν οί τάσεις τών έπιτοκίων ήταν 

Τό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τής Κοινότητας μειώθη
κε κατά 0,5 % περίπου μετά τήν αύξηση κατά 1,4 % πού 
είχε σημειώσει τό 1980 (ή. Ή κατανάλωση τών νοικοκυ
ριών στίς περισσότερες χώρες ύποχώρησε ή έμεινε στά
σιμη παράλληλα μέ τόν περιορισμό τού διαθέσιμου 
εισοδήματος. Ή αύξηση τών έλλειμμάτων προϋπολογι
σμού πού σημειώθηκε λόγω τής ταχείας αύξησης τών 
πόρων πού μεταφέρθηκαν στά νοικοκυριά, ύπό μορφή 
επιδομάτων άνεργίας κυρίως, άνάγκασε τίς κυβερνήσεις 
νά περιορίσουν τίς τρέχουσες δαπάνες καί συχνά νά μειώ
σουν τίς έπενδύσεις τους. Ή άπότομη μερικές φορές 
άνοδος τών έπιτοκίων καί ή γρήγορη άκόμα αύξηση τού 
κόστους παραγωγής διάθρωσαν τά κέρδη τών έπιχειρή-
σεων καί περιόρισαν σημαντικά τήν πραγματοποίηση 
νέων επενδύσεων. Μία αισθητή μείωση τού άπσσχολού-
μενου καί μία σημαντική αύξηση τού ένεργού δυναμικού 
είχαν ώς συνέπεια νά αυξηθεί σημαντικά 6 άριθμός τών 
άνέργων πού έφθασε τά 9 έκατομμύρια έναντι 7 περί
που εκατομμυρίων κατά τό 1980. Οί δείκτες τιμών κατα
ναλωτή διατηρήθηκαν σέ ύψηλά έπίπεδα καί οί διαφο
ρές μεταξύ τών χωρών μελών παρέμειναν σημαντικές. 
Τά μέτρα πού πάρθηκαν γιά τήν τόνωση τής οίκονομίας 
ώστε νά μή διευρυνθεί ή ύφεση καί νά μειωθούν οί οικο
νομικές καί κοινωνικές της συνέπειες, άμβλυναν τόν πε
ριοριστικό χαρακτήρα τής πιστωτικής, τής νομισματικής 
καί τής δημοσιονομικής πολιπκής. Ή αύξηση τών 
χρηματοδοπκών άναγκών τού δημόσιου τομέα ώς πο
σοστό τού ΑΕΠ ώστόσο. δέν μπόρεσε λόγω αύτού τού 
γεγονότος νά συγκρατηθεί παρά μόνο στό Ηνωμένο Βα
σίλειο. 

I') Ή εξέλιξη τών διαφόρων μεγεθών είναι κατ' δγκο. εκτός έσν υπάρχει 
αντίθετη ένδειξη 
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Ή οικονομική συγκυρία 

Τά ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών συνέχισαν να είναι 

ελλειμματικά, διότι ή νέα έττιδείνωση τών όρων εμπο

ρίου πού συνδέεται με την ανατίμηση του δολλαρίου 

αντιστάθμησε τίς θετικές συνέπειες της ύποχώρησης 

τών εισαγωγών καί της σημαντικής άκόμα αύξησης τών 

εξαγωγών. Οί σημαντικές διακυμάνσεις τών τιμών συ

ναλλάγματος στό εσωτερικό της Κοινότητας δέν μπόρε

σαν νά αποφευχθούν, λόγω της μεγάλης διαφοράς τών 

ρυθμών πληθωρισμού καί τών ύπολοίπων τών Ισοζυ

γίων τρεχουσών συναλλαγών: στίς 22 Μαρτίου οί νομι

σματικές αρχές τών χωρών μελών πού συμμετέχουν στό 

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ENI) συμφώνησαν 

σέ μιά νέα εύθυγράμμιση κατά 6 % πρός τά κάτω της 

κεντρικής τιμής τής ιταλικής λιρέτας, ένώ τόν 'Οκτώβριο 

τό μέν γαλλικό φράγκο καί ή ιταλική λιρέτα ύποτιμήθη-

καν κατά 3 % τό δέ γερμανικό μάρκο καί τό όλλανδικό 

φιορίνι ανατιμήθηκαν κατά 5,5% έναντι όλων τών 

άλλων νομισμάτων πού συμμετέχουν στόν ορισμό τής 

ECU. 

Στη Γερμανία, ή οικονομική άνοδος διακόπηκε καί 

ύποχώρησε ή κατανάλωση τών νοικοκυριών, διότι μία 

αυξητική τάση γιά αποταμίευση διεύρυνε τίς συνέπειες 

τής μείωσης τού πραγματικού εισοδήματος. Οί έπενδύ-

σεις τών επιχειρήσεων μειώθηκαν λόγω τής αύξανό-

μενης ύποαπασχόλησης τών παραγωγικών ικανοτήτων, 

τής ύποχώρησης τών κερδών καί τών ύψηλών έπιτο-

'Ακαθάριστο έγχώριο προϊόν στήν Κοινότητα 

ποσοστιαία μεταβολή (η 

Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία Κάτω Χώρες Βέλγιο 

1976 7 7 78 79 80 1976 7 778798081 1976 7 778798081 1976 7778798081 19767778798081 1976 7778798081 

Δανία Ελλάς 
I I I W I f - -

I 
τ 

I ι Ί I 
I I I 

I 
I 
• 
Ί -

1976 77 78 79 80 81 1976 77 78 79 80 

Ιρλανδία Λουξεμβούργο Κοινότητα 

III 
1976 77 78 79 80 81 1976 7 7 78 79 80 81 1976 7 7 78 79 80 81 

Τρέχουσες τιμές 

Σταθερές τιμές 

(') Ή μΐιαβολή ύ·πολογίσ®ηκε από μεγέθη πού έκφρόζοντα» σέ έβνικά νομίσματα γ«ά τίς χώρες μέλη και σέ ECU γιά τήν Κοίνότητα. 
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Ή οικονομική συγκυρία 

κίων τά όποια φρενάρησαν καί την οικοδομική δρα

στηριότητα. Ή μείωση τών αποθεμάτων συνέβαλε καί 

αυτή στη χαλάρωση τής εσωτερικής ζήτησης. Τ6 έλλειμ

μα τοϋ δημόσιου τομέα αυξήθηκε λόγω τής συγκυ

ριακής επιβράδυνσης του άνοδικοΟ ρυθμού τών φορο

λογικών εσόδων πού ήταν περισσότερο έντονη άπό τήν 

έπιβράδυνση τών τρεχουσών δαπανών. Ή κυβέρνηση 

αναγκάστηκε νά έγκρίνει τό Μάϊο ένα συμπληρωματικό 

προϋπολογισμό γιά νά άντιμετωπίσει τήν αύξηση τών 

χρηματοδοτικών άνσγκών τού 'Ομοσπονδιακού Γρα

φείου 'Εργασίας. Ή άνεργία συνέχισε νά αυξάνεται μέχρι 

τό τέλος τού χρόνου. Ή άνοδος τών τιμών καταναλωτή, 

αν καί κατώτερη πάντα άπό τή μέση κοινοτική, δέν γνώ

ρισε τήν άναμενόμενη έπιβράδυνση. 

Οί εξαγωγές, τις όποιες τόνωσε ή βελτίωση τής άνταγω-

νιστικότητας πού συνδέεται μέ τήν εξέλιξη τών τιμών καί 

τών νομισματικών ισοτιμιών, αυξήθηκαν σημαντικά σέ 

ογκο, ενώ επιβραδύνθηκε σημαντικά ό ρυθμός αύξησης 

τών εισαγωγών. Τό πλεόνασμα τού εμπορικού ισοζυ

γίου αύξήθηκε σημαντικά γεγονός πού επέτρεψε, παρά 

τή δυσμενή εξέλιξη τού ύπολοίπου τών ύπηρεσιών καί 

τών μεταβιβάσεων κεφαλαίων νά μειωθεί σημαντικά τό 

έλλειμμα τοϋ ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Στή Γαλλία, οί πιστωτικοί ρυθμοί τής οικονομικής δρα

στηριότητας πού έπικράτησαν κατά τό πρώτο εξάμηνο 

άντιστράφηκσν στήν συνέχεια χωρίς δμως να σημειωθεί 

πραγματική αύξηση τού ΑΕΠ, τό όποιο παρέμεινε γιά 

δλο τό 1981 πρακτικά στάσιμο. Ή κατανάλωση τών νοι

κοκυριών σημείωσε έλαφρή αύξηση, τήν όποια τόνωσε 

ή βελτίωση Ιδίως τής αγοραστικής δύναμης τού διαθέσι

μου εισοδήματος πού προήλθε άπό τά μέτρα ένίσχυσής 

του πού έλαβε ή νέα κυβέρνηση. Οί επενδύσεις σέ κα

τοικίες σημείωσαν καί νέα κάμψη λόγω κυρίως τών 

υψηλών επιτοκίων. Ή άδυναμία αύτοχρηματοδότησης 

τών επιχειρήσεων καί τό ύψηλό κόστος τών πιστώσεων 

είχαν ώς συνέπεια νά μειωθούν σημαντικά οι επενδύ

σεις τών ιδιωτικών κυρίως έπιχειρήσεων. Ή συνεχής 

μείωση τών αποθεμάτων συνέβαλε στή μείωση τής 

ζήτησης. Ή άνεργία συνέχισε όλόκληρο τό 1981 νά επι

δεινώνεται λόγω μείωσης τής άπσσχόλησης καί 

αύξησης τού άριθμού τών νέων πού φθάνουν στήν αγο

ρά εργασίας. Ή νέα κυβέρνηση πήρε μιά σειρά μέτρων 

γιά νά μεταστρέψει αύτή τήν εξέλιξη; παράταση τής 

τρίτης εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στό δημόσιο τομέα, 

έλάφρυνση τών κοινωνικών έπιβσρύσεων τών έπιχειρή

σεων πού δημιουργούν θέσεις εργασίας χάρη στή 

μείωση τού χρόνου εργασίας, Οί συνέπειες τών μέτρων 

ομως αύτών δέν είχαν γίνει αισθητές έως τά τέλη τού 

1981. 'Η αύξηση τών δαπανών τού Δημοσίου συνέβαλε 

στήν επανεμφάνιση τών χρηματοδοτικών αναγκών τού 

δημόσιου τομέα, τίς όποιες όμως μετρίασε ή έπί πλέον 

φορολογική προσπάθεια πού ζητήθηκε άπό τα νοικο

κυριά καί τίς επιχειρήσεις. 

Ό ύψηλός ρυθμός πληθωρισμού συντηρήθηκε μέ τήν 

αύξηση τού κόστους τών εισαγωγών πού προκύπτει 

άπό τήν άνατίμηση τού δολλαρίου καί άπό τήν αύξηση 

τών όνομαστικών μισθών. 

Ή σταθερή αύξηση τών έξαγωγών πρός τίς μή βιομηχα

νικές κυρίως χώρες καί ή μείωση σέ ογκο τών 

εισαγωγών πού προκλήθηκε άπό τή χαλάρωση τής 

εσωτερικής ζήτησης επέτρεψαν νά άντισταθμιστεϊ ή έπί-

δραση πού έχει στό έλλειμμα τού έμπορικού ισοζυγίου 

ή επιδείνωση τών δρων εμπορίου. Παρά τή μείωση τού 

πλεονάσματος τών ύπηρεσιών καί τών μεταβιβάσεων 

κεφαλαίων, τό έλλειμμα τού ισοζυγίου τρεχουσών συν

αλλαγών κινήθηκε σέ μέτρια επίπεδα. 

Στό Ηνωμένο Βασίλειο, ή ύφεση πού άρχισε τό 1979  

διακόπηκε καί μιά μέτρια οικονομική άνάκαμψη 

σημειώθηκε κατά τό δεύτερο εξάμηνο τού 1981. Ή άνερ

γία. πού είναι σέ ποσοστό ενεργού πληθυσμού άπό τίς 

ύψηλότερες στήν Κοινότητα, συνέχισε νά αύξάνεται 

άλλά μέ πολύ βραδύτερο ρυθμό, ενώ άλλοι δείκτες τής 

άγοράς εργασίας όπως ό άριθμός τών ώρών εργασίας 

καί τών κενών θέσεων άρχισαν νά βελτιώνονται. Ή κυ

βέρνηση έλαβε στά μέσα τού χρόνου μιά σειρά μέτρων 

ύπέρ τής άπασχόλησης τών νέων καί τής έπαγγελμα-

τικής κατάρτισης. Οί άρχές συνέχισαν τήν πολιτική τους 

γιά τήν επιβράδυνση τού ρυθμού άνόδου τών νομισμα

τικών μεγεθών καί τή μείωση τών χρηματοδοτικών 

άναγκών. 

Μιά έπιβράδυνση στό ρυθμό αύξησης τών άποδοχών 

στόν ιδιωτικό καί στό δημόσιο τομέα καί ή διατήρηση 

τών στόχων οικονομικής πολιτικής τής κυβέρνησης επέ

τρεψαν μιά καθαρή έπιβράδυνση τού ρυθμού άνόδου 

τών τιμών καταναλωτή. 

Παρά τήν επιδείνωση τής άνταγωνιστικότητάς τους 

κατά τά δύο προηγούμενα χρόνια οί εξαγωγές δια

τηρήθηκαν στά επίπεδα τού 1980. Τή μείωση τών άπο-

θεμάτων συνόδευσε μιά μείωση τών εισαγωγών μή πε

τρελαϊκών προϊόντων κατά τό πρώτο κυρίως εξάμηνο. Ή 

βελτίωση τού ύπολοίπου τών ύπηρεσιών καί τών μετα

βιβάσεων συνέβαλε στήν αύξηση τού πλεονάσματος 

τού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Στήν 'Ιταλία, ή οικονομική άνοδος έδωσε τή θέση της σέ 

μιά έλαφρή ύφεση. Ή πολύ μεγάλη άνοδος τών τιμών 
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'Ακαθάριστη άττόδοση των όμόλογων 

πού είναι είσαγμένα ατό χρηματιστήριο στίς διάφορες χρηματα
γορές της Κοινότητας καί έχουν τα περισσότερα κοινά χαρα
κτηριστικά μέ τά όμόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ
σεων. Γιά τό 'Ηνωμένο Βασίλειο, τήν Ιρλανδία καί τήν Δανία οί 
αποδόσεις έχουν ύπολογιστεϊ γιά συγκριτικούς λόγους σέ ετή
σια βάση καί οχι σέ έξαμηνιαία βάση άνατοκισμού. 

Γερμανία 

Γαλλία 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Ιταλία 

Κάτω Χώρες 

Βέλγιο 

Δανία 

Ιρλανδία 

Εύρωομόλογα σέ 
δολλάρια Η.Π.Α 
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Ή οικονομική συγκυρία 

καταναλωτή συνέτεινε στην κάμψη του διαθέσιμου 

εισοδήματος σέ πραγματικές τιμές, οι συνέπειες τής 

όποιας στην κατανάλωση τών νοικοκυριών δέν μπόρε

σαν νά αντισταθμιστούν πλήρως άπό μιά πτώση του 

ρυθμού άποταμίευσης. Ή υποχώρηση τών έπενδύσεων 

τών επιχειρήσεων πού ακολούθησε τη μεγάλη αύξηση 

τών δύο προηγούμενων χρόνων καί ή χαρακτηριστική 

εξασθένηση τού σχηματισμού αποθεμάτων επέδρασαν 

άρνητικά στήν εσωτερική ζήτηση. Ή αύξηση τών έπενδύ

σεων σέ κατοικίες, τήν όποια ένίσχυσαν οΐ πληθωριστι

κές προβλέψεις, καί ή αύξηση τής δημόσιας κατα

νάλωσης τό μόνο πού κατάφεραν ήταν νά άμβλύνουν 

αυτή τήν εξέλιξη, 

Ή μείωση τού άριθμού τών άπασχολουμένων προκάλε

σε μεγάλη άνοδο τής άνεργίας, ή όποία είχε σταθερο

ποιηθεί τόν προηγούμενο χρόνο. Οΐ μεγάλες χρηματο

δοτικές ανάγκες τού Δημοσίου καί τών δημόσιων επι

χειρήσεων ώς ποσοστό τού ΑΕΠ αυξήθηκαν περισσότε

ρο, λόγω τής επί πλέον μεταβίβασης πόρων στίς έπι-

χειρήσεις καί στά νοικοκυριά στό πλαίσιο ίδίως τών 

αποζημιώσεων στούς σεισμοπλήκτους καί τής 

διόγκωσης τού εξωτερικού χρέους. Ή κυβέρνηση ενέκρι

νε κατά τό 1981 ένα τριετές πρόγραμμα (1981-1983) πού 

στοχεύει στήν ετήσια μείωση τών τρεχουσών δαπανών 

κατά τό 1 % τού ΑΕΠ ώστε νά αυξηθούν ανάλογα οί κε

φαλαιουχικές δαπάνες. 

αύξηση τών τόκων γιά τήν έξυπηρέτηση τού έξωτερικού 

χρέους. Ό ρυθμός άνόδου τών τιμών καταναλωτή παρέ

μεινε ύψηλός. Ή μεγάλη αύξηση τής άνεργίας οδήγησε 

τήν κυβέρνηση στή λήψη μέτρων γιά τήν ενίσχυση τής 

απασχόλησης, πού έρχονται όμως σέ αντίθεση μέ τις 

προσπάθειες περιορισμού τής αύξησης τών χρηματο

δοτικών αναγκών τού Δημοσίου. 

Στήν Ιρλανδία, συνεχίστηκε ή μέτρια οικονομική άνοδος 

τήν όποία προκάλεσαν μιά καθαρή άνάκαμψη τών 

έπενδύσεων καί ή αρκετά καλή πορεία τών εξαγωγών. Ή 

κατανάλωση τών νοικοκυριών άντίθετα έμεινε στάσιμη 

διότι ή άνοδος τών τιμών έπηρέασε δυσμενώς τήν έξέ-

λιξη σέ όγκο τού διαθέσιμου εισοδήματος. Τά μέτρα πού 

έλαβε ή κυβέρνηση γιά τήν ένίσχυση κυρίως τής άπα-

σχόλησης τών νέων. δέν κατάφεραν νά συγκρατήσουν 

τήν άνοδο τής άνεργίας. Παρά τήν αναθεώρηση πρός τά 

κάτω τών προγραμμάτων δαπανών καί τήν αύξηση τών 

άμέσων φόρων πού αποφάσισε ή κυβέρνηση τόν Ιού

νιο, οί χρηματοδοτικές άνάγκες τού Δημοσίου σημείω

σαν αύξηση καί άποτελούν σέ ποσοστό τού ΑΕΠ ένα 

άπό τά ύψηλότερα τής Κοινότητας. Ή έπανάληψη τών 

εισαγωγών πού ήταν συνέπεια τής ανάκαμψης τών 

έπενδύσεων καί συνδυάστηκε μέ επιδείνωση τών ορων 

έμπορίου καί μείωση τού πλεονάσματος τών άδήλων 

αύξησαν τό σημαντικό έλλειμμα τού ισοζυγίου τρε

χουσών συναλλαγών. 

Οί έξαγωγές, τίς όποιες εύνόησαν ίδίως οί δύο προσαρ

μογές πρός τά κάτω τής ισοτιμίας τής λιρέτας στό πλαί

σιο τού ENI, αυξήθηκαν σημαντικά σέ ογκο, ένώ ή χα

λάρωση τής δραστηριότητας καί ή μεγάλη μείωση τών 

άποθεμάτων συντέλεσαν στή μείωση τών εισαγωγών. Ή 

σοβαρή επιδείνωση τών όρων έμπορίου ώστόσο έξου-

δετέρωσε τίς συνέπειες τής έξέλιξης αυτής καί τό έλλειμ

μα τού έμπορικού ισοζυγίου διατηρήθηκε σέ ύψηλά έπί-

πεδα. Οί άδηλες συναλλαγές καί οί μεταβιβάσεις κεφα

λαίων, πού είναι πλεονασματικές παρά τή διόγκωση τού 

έξωτερικού χρέους, δέν κατάφεραν νά έξαλείψουν τό έλ

λειμμα τού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τό όποιο 

παρέμεινε έλλειμματικό. 

Στή Δανία, δέν σημειώθηκε άνάκαμψη τής οικονομικής 

δραστηριότητας. Ή στασιμότητα τού πραγματικού 

εισοδήματος τών νοικοκυριών συνοδεύτηκε άπό νέα 

μείωση τής ιδιωτικής κατανάλωσης καί τών έπενδύσεων 

σέ κατοικίες οί όποιες έπηρεάστηκαν έκτός τών άλλων 

καί άπό τήν άνοδο τών έπιτοκίων. Ή μείωση τών έπενδύ

σεων τών επιχειρήσεων καί τού σχηματισμού άποθε

μάτων έπαιξε κάποιο ρόλο στόν περιορισμό τής έσωτε-

ρικής ζήτησης καί τών εισαγωγών, ένώ ό μόνος δυναμι

κός παράγοντας ήταν ή αύξηση τών έξαγωγών. Ή έπι-

δείνωάη τών ορων έμπορίου συνέβαλε στή διατήρηση 

τών ελλειμμάτων στό έμπορικό ισοζύγιο καί στό ισοζύ

γιο τρεχουσών συναλλαγών αν ληφθεί ύπόψη καί ή 

Στίς Κάτω Χώρες, ή οικονομική δραστηριότητα καί ή 

εσωτερική ζήτηση σημείωσαν καθαρή μείωση. Ή άνοδος 

τών τιμών καταναλωτή, άν καί σχετικά μέτρια, διάβρωσε 

τήν άγοραστική δύναμη τών μισθών καί εισοδημάτων 

καί προκάλεσε κάμψη τής κατανάλωσης. Ή υποχώρηση 

τών έπενδύσεων τών έπιχειρήσεων καί τού Δημοσίου 

καί ή μείωση τής οικοδομικής δραστηριότητας ήταν πιό 

έντονες σέ σχέση μέ τό 1980. Ή μέτρια αύξηση τών 

μισθών καί ή άνατίμηση τού δολλαρίου συνέτειναν στή 

βελτίωση τής άνταγωνιστικότητας. Ή διατήρηση σέ όγκο 

τών έξαγωγών στά έπίπεδα του 1980, ή μείωση τών 

εισαγωγών καί ή προσαρμογή τής τιμής τού φυσικού 

άερίου στήν τιμή τού πετρελαίου συντέλεσαν στήν έμφά-

νιση πλεονάσματος στό ισοζύγιο τρεχουσών συναλ

λαγών. 

Στό Βέλγιο, ή οικονομική άνοδος έδωσε τή θέση της 

στήν ύφεση. Ή ταχεία άνοδος τών μισθών έπιτάχυνε τόν 

πληθωρισμό καί μείωσε τά κέρδη καί τήν άνταγωνιστι-

κότητα τών έπιχειρήσεων άναγκάζοντάς τες νά μειώ

σουν τίς έπενδύσεις καί τό δυναμικό τους. Ή άνεργία στό 

τέλος τού χρόνου ήταν ή υψηλότερη στήν Κοινότητα. Τό 

έλλειμμα τού Δημοσίου ώς ποσοστό τού ΑΕΠ σημείωσε 

καί νέα αύξηση. Άν καί οί εισαγωγές σημείωσαν μεγαλύ

τερη κάμψη άπ' οτι οί έξαγωγές, τό έλλειμμα τού έμπο

ρικού ισοζυγίου αύξήθηκε λόγω τής έπιδείνωσης τών 

όρων έμπορίου καί ή έξυπηρέτηση τού έξωτερικού 
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χρέους ττού ήταν αυξημένη συνέτεινε σέ νέα αύξηση τοϋ 
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών πού 
είχε ώς συνέπεια να παραμείνει αδύνατη ή θέση τού 
φράγκου στό πλαίσιο τού Ευρωπαϊκού Νομισματικού 
Συστήματος. 

Στό Μεγάλο Δουκάτο τού Λουξεμβούργου, ή σοβαρή 
μείωση τών εξαγωγών χαλυβουργικών προϊόντων πού 
συνοδεύτηκε από συρρίκνωση τής εσωτερικής ζήτησης 
είχαν ώς συνέπεια μιά κάμψη της οικονομικής δρα
στηριότητας στό βιομηχανικό βασικά τομέα. 

Στήν 'Ελλάδα, ή επιβράδυνση τού ρυθμού οικονομικής 
άνόδου πού είχε παρατηρηθεί πριν από δύο χρόνια 
συνεχίστηκε μέ συνέπεια νά έπηρεσστούν δυσμενώς ή 
βιομηχανική καί ή γεωργική κυρίως παραγωγή. Ή κατα
νάλωση τών νοικοκυριών παρέμεινε πρακτικά στάσιμη, 
ένώ σημειώθηκε καί νέα σημαντική ύποχώρηση τών 
έπενδύσεων καί κυρίως τών έπενδύσεων σέ κατοικίες. Ό 
μόνος παράγοντας πού παραγματικά επεκτάθηκε ήταν 
ή δημόσια κατανάλωση μέ συνέπεια νά σημειώσει καί 
νέα αύξηση ώς ποσοστό τού ΑΕΠ τό ήδη σημαντικό έλ
λειμμα τού Δημοσίου καί νά διατηρηθεί ό πληθωρισμός 
σέ ύψηλά έπίπεδα. Τό χρόνια μεγάλο έμπορικό έλλειμ
μα, ή μείωση τής εισροής τού μεταναστευτικού συναλ
λάγματος καί ή αύξηση τών τόκων γιά τήν εξυπηρέτηση 
τού εξωτερικού χρέους είχαν ώς συνέπεια μιά νέα 
αύξηση τού ελλείμματος τού ισοζυγίου τρεχουσών συ
ναλλαγών. 

Στίς χώρες μέ τίς όποιες έχει συνάψει ή Κοινότητα 
συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας ή οικονομική κατά
σταση παρέμεινε ανησυχητική, ιδίως οσον άφορα τό 
Ισοζύγιο πληρωμών. Οί περισσότερες από τίς χώρες αύ-
τές συνέχισαν νά ύφίστανται τίς συνέπειες τής αύξησης 
τής τιμής τού πετρελαίου καί στή συνέχεια τής ανόδου 
τού δολλαρίου. Ή οικονομική άνοδος επιβραδύνθηκε 
στό σύνολο τών χωρών αύτών, ένώ ή εφαρμογή προ
γραμμάτων γιά τή σταθεροποίηση τών τιμών επέτρεψε 
σέ όρισμένες χώρες νά μειώσουν τόν πληθωρισμό καί 
νά περιορίσουν τή αύξηση τού έξωτερικού δανεισμού. 

Στήν Ισπανία ό ρυθμός οικονομικής άνόδου ήταν μέ
τριος καί κινήθηκε στά έπίπεδα τού 1980. Τήν έξέλιξη 
σύτή προκάλεσε μιά όρισμένη άνάκαμψη τών έπενδύ
σεων καί κυρίως ή αύξηση τής κατανάλωσης τών ύπηρε-
σιών τού Δημοσίου, ένώ ή κατανάλωση τών νοικοκυριών 
εϊτε παρέμεινε στάσιμη ή σημείωσε έλαφρή πτώση. Τά 
περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα πού πήρε ή κυ
βέρνηση, Ιδίως σέ θέματα μισθολογικών αυξήσεων, δεν 
έμπόδισαν τήν αύξηση τού έλλείμματος προϋπολογι
σμού ή όποια προήλθε κυρίως άπό τή μεγάλη αύξηση 
τών πόρων πού μεταβιβάστηκαν στίς δημοσιές έπιχειρή-
σεις, ένώ ό πληθωρισμός παρέμεινε ύψηλός. Παρά τή 

βελτίωση πού σημειώθηκε στό ισοζύγιο πληρωμών καί 
τή διατήρηση τού έπιπέδου εισροής τού μετανα
στευτικού συναλλάγματος, τό έλλειμμα τού ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών σημείωσε αύξηση λόγω τής 
στασιμότητας τών έσόδων άπό τόν τουρισμό καί τής 
αύξησης τών πληρωμών γιά άμοιβή τών ξένων συντε
λεστών παραγωγής. 

Στήν Πορτογαλία, ό ρυθμός οικονομικής άνόδου 
σημείωσε καθαρή έπιβράδυνση στήν όποία συνέβαλε ή 
μέτρια συγκομιδή πού προκλήθηκε άπό τήν ξηρασία 
πού έπικράτησε. Ό ρυθμός προόδου τής κατανάλωσης 
τών νοικοκυριών έξασθένησε λόγω τής μικρότερης 
αύξησης τών πραγματικών εισοδημάτων. Ή μείωση τών 
περιθωρίων κέρδους καί ή σχετική άτονία στίς προο
πτικές έξέλιξης τής ζήτησης έπηρέασαν δυσμενώς τίς 
έπενδύσεις τών έπιχειρήσεων. Οί έξαγωγές παρέμειναν 
πρακτικά στάσιμες σέ ογκο, ένώ οί εισαγωγές αύξήθη-
καν λόγω τής μεγάλης αύξησης τών εισαγωγών ειδών 
διατροφής. Ή έξέλιξη αύτή, ή όποία έντάθηκε άπό τήν 
έπιδείνωση τών δρων έμπορίου προκάλεσε, παρά τήν 
αύξηση τών μεταναστευτικών έμβασμάτων, αύξηση τού 
έλλείμματος τρεχουσών συναλλαγών καί τού βραχυπρό
θεσμου έξωτερικού χρέους. Ή έπιδείνωση τής κατά
στασης τών έξωτερικών συναλλαγών καί ή έπιτάχυνση 
τού πληθωρισμού κατέστησαν άπαραίτητη μέσα στό 
1981 τήν εφαρμογή μιας πιό περιοριστικής νομισματικής 
καί δημοσιονομικής πολιτικής. 

Στήν Τουρκία, ή συνεχιζόμενη έφαρμογή τού προγράμ
ματος σταθεροποίησης τών τιμών πού έγκρίθηκε τόν 
'Ιανουάριο 1980 όδήγησε σέ καθαρή βελτίωση τής οικο
νομικής κατάστασης. Τήν έλαφρή ύφεση πού σημειώθη
κε τό 1980 άκολούθησε μιά σχετικά έντονη άνοδος τού 
ΑΕΠ. Ή εφαρμογή αυστηρής δημοσιονομικής, νομισμα
τικής καί πιστωτικής πολιτικής καί ό έλεγχος τής 
αύξησης τών μισθών επέτρεψαν τή μείωση τού 
πληθωρισμού καί ταυτόχρονα μιά άνάκαμψη τής κατα
νάλωσης τών νοικοκυριών. Ή άπασχόληση τών πα
ραγωγικών ικανοτήτων σημείωσε αύξηση καί βελτιώθη
κε ή βιομηχανική παραγωγή, χάρη κυρίως στήν άποκατά-
σταση τών εισαγωγών πού είναι άπαραίτητες γιά τήν 
παραγωγή ή όποία έπιτεύχθηκε μέ τίς ούσιαστικές οικο
νομικές ένισχύσεις πού χορηγήθηκαν άπό τό Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, τή Διεθνή Τράπεζα καί στό πλαίσιο 
τού προγράμματος ειδικής δράσης τού 'Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας καί Αναπτύξεως. Ή άνεργία 
ώστόσο ή όποία ήταν ήδη υψηλή έπιδεινώθηκε. Ή βελ
τίωση της άνταγωνιστικότητας πού έπιτεύχθηκε χάρη 
στήν περιοδική υποτίμηση τής τουρκικής λίρας έπέτρε-
ψε μιά αύξηση τών έξαγωγών πού ήταν άνώτερη άπό 
τήν αύξηση τών εισαγωγών. Ή βελτίωση τού υπολοίπου 
τών άδήλων έξαλλου συνέβαλε στή μείωση τού έλλειμ-
ματος τού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Στή Γιουγκοσλαβία, τα μέτρα λιτότητας πού πήρε ή κυ
βέρνηση τό 1980 συνοδεύτηκαν άπό έπιβράδυνση τού 
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ρυθμού ανόδου και αύξηση της ανεργίας. Παρά ταύτα ό 
πληθωρισμός επιταχύνθηκε ύπό τήν πίεση τού αυξημέ
νου κόστους των εισαγωγών, πετρελαιοειδών κυρίως, 
πού ενέτεινε ή ύποτίμηση τού δηναρίου. Ή ύποτίμηση 
σύτή συνέβαλε στην επιβράδυνση τών εισαγωγών καί 
στην ανάκαμψη τών εξαγωγών. Χάρη έξάλλου στην τα
χεία αύξηση τού τουριστικού καί τού μεταναστευτικού 
συναλλάγματος, μπόρεσε νά μειωθεί γιά δεύτερο συ
νεχή χρόνο τό έλλειμμα τού ισοζυγίου τρεχουσών συ
ναλλαγών, 

Στίς χώρες τού Μαγκρεμπ καί τού Μασράκ, 6 ρυθμός 
οικονομικής ανόδου ήταν σχετικά ύψηλός φθάνοντας τι
μές τής τάξης τού 5 έως 8 %, εκτός άπό τό Μαρόκο όπου 
οί συνέπειες τής ξηρασίας έγιναν ιδιαίτερα αισθητές. Ή 
σημανπκή μεταβίβαση πόρων στίς δημόσιες επιχειρή
σεις καί τό ύψος τών δαπανών άμυνας καί έπιδότησης 
τών τιμών συνέχισαν νά επιβαρύνουν πολύ τά δημόσια 
οικονομικά καί νά εξουδετερώνουν τίς προσπάθειες γιά 
τή μείωση τών σημαντικών ελλειμμάτων προϋπολογι
σμού πού είναι στίς περισσότερες χώρες αιτίες 
πληθωριστικών πιέσεων. Ή άνοδος τών τιμών παρέμει
νε ύψηλή, ένώ δεν μπόρεσε νά μειωθεί ή άνεργία. Μετά 
τήν ^αφρή βελτίωση πού σημειώθηκε κατά τό 1980 σέ 
όρισμένες χώρες καί ιδιαίτερα στην Αίγυπτο καί στή Συ
ρία, ή κατάσταση τού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
τίς πιό πολλές φορές επιδεινώθηκε. Ή κάλυψη γενικά 
τών ελλειμμάτων έγινε χάρη στή χορήγηση πιστώσεων 
καί ενισχύσεων άπό τό εξωτερικό. Ή αύξηση τών ενισχύ
σεων ύπό εύνοικούς όρους συντέλεσε στή μείω
ση τών τοκοχρεωλυσίων για τήν εξυπηρέτηση τού 
χρέους ορισμένων χωρών. Στό Λίβανο, ή παράταση τών 
εχθροπραξιών σταμάτησε τήν εκτέλεση τών προγραμ
μάτων άνασυγκρότησης. 

Στή Μάλτα, ή οικονομική άνοδος συνεχίστηκε ένώ επι
βραδύνθηκε στήν Κύπρο, ή όποια όμως όπως καί ή 
Μάλτα παρουσίασε αύξημένο έλλειμμα στό εμπορικό 
ισοζύγιο. 

Στό Ισραήλ, ή έντονώτερη οικονομική άνοδος συ
νοδεύτηκε άπό επιβράδυνση τού πληθωρισμού όχι 
όμως καί άπό μείωση της ανεργίας. Ή χαλάρωση τών 
εξαγωγών συνέβαλε στή διατήρηση σημαντικού ελλείμ
ματος στό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 

Οί χώρες της Άφρυοής, τής Καραϊβικής καί τού Ειρη
νικού πού ύπέγραψαν τίς Συμβάσεις τής Αομέ επη
ρεάστηκαν λίγο πολύ δυσμενώς άπό τή συνεχιζόμενη 
χαλάρωση της δραστηριότητας στίς βιομηχανικές χώρες 
καί τή νέα επιβράδυνση τών διεθνών συναλλαγών. Σέ 
πολλές απ' σύτές οί δυσκολίες αύτές αύξήθηκαν άπό 
προβλήματα οικονομικής καί δημοσιονομικής διαχεί
ρισης. Ή παγκόσμια ζήτηση τών κυριότερων πρώτων 
ύλών άπό τίς όποιες έξαρ-ΐώντάι τά εσΟδά τους άπό τίς 
εξαγωγές παρέμεινε γενικά αδύνατη καί δέν επέτρεψε 
νά διατηρηθούν σέ πραγματικούς όρους οί τιμές παρά 

μόνο τού καφέ καί τού κακάο ρίχνοντας τίς τιμές τού 
χαλκού, τού άκατέργαστου καουτσούκ καί τών έλαιού-
χων σπόρων καθώς καί τού βαμβακιού καί τής ζάχαρης, 
μετά τή σημαντική άνοδο τών τιμών πού παρουσίασαν 
αύτά τά τελευταία κατά τό 1980. 

Αύτή ή εξέλιξη στό σύνολο της δέν ευνοεί καθόλου τήν 
πραγματοποίηση νέων επενδύσεων καί σέ όρισμένες 
περιπτώσεις οικονομικοί περιορισμοί επιβράδυναν γενι
κά τήν προσφυγή σέ έξωτερικό δανεισμό. Όρισμένες 
χώρες πάντως προσέφυγαν στή διεθνή κεφαλαιαγορά 
γιά τή χρηματοδότηση τών λειτουργικών τους δαπανών 
ή γιά τήν έξυπηρέτηση προηγούμενων δανείων πού 
είχαν συνάψει γιά τή χρηματοδότηση έπενδυτικών προ
γραμμάτων πού δέν απέβησαν πολύ αποδοτικά. Ή 
τάση αύτή ώστόσο δέν ήταν τόσο έντονη σέ πολλές 
χώρες λόγω τής άνακλιμάκωσης τού έξωτερικού τους 
χρέους. 

Ή έπιδείνωση τής κατάστασης στίς περισσότερες μή πε
τρελαιοπαραγωγές χώρες όδήγησε σιγά σιγά τούς 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς γιά τήν άνάπτυξη καί τίς 
άρχές όρισμένων χωρών ΑΚΕ νά μελετήσουν τή σκοπι
μότητα μιάς νέας έξέτασης τών οικονομικών προτεραι
οτήτων καί τήν άνάγκη καταβολής σημαντικής προσπά
θειας γιά τή βελτίωση τής διαχείρισης. Ή άνάγκη διεύ
ρυνσης τής οικονομικής συνεργασίας γιά τήν πραγματο
ποίηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων καί τήν κατάρτιση 
προγραμμάτων βελτίωσης τών δημόσιων οικονομικών 
καί τών ισοζυγίων πληρωμών γίνεται όλο καί περισσότε
ρο αισθητή. 

Οί λίγες χώρες πού εξάγουν πετρέλαιο (Νιγηρία, Γκα-
μπόν, Καμερούν, Κονγκό. Τρινιτάντ καί Τομπάγκο) ήταν 
φυσικά σέ πολύ καλύτερη κατάσταση άπ' ό,τι οΐ άλλες 
χώρες ΑΚΕ, άν καί ή μεγάλη αύξηση τών έσόδων τους 
άπό τίς εξαγωγές πετρελαίου διακόττηκαν, καί όρισμέ
νες έπιβράδυναν τό ρυθμό αύξησης τών έπενδύσεών 
τους καί περιόρισαν τίς εισαγωγές τους. Φαίνεται όπ 
όρισμένες χώρες ΑΚΕ μπορούν μεσοπρόθεσμα νά αξιο
ποιήσουν τά κοιτάσματά τους ύδρογονανθράκων γιά 
τήν κάλυψη τών έσωτερικών τους τουλάχιστον άναγκών, 
πράγμα πού θά συμβάλλει στή σημαντική βελτίωση τών 
οικονομικών τους. 

Οί καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες πού έπικράτη-
σσν στίς χώρες τού Σαχέλ τίς έπέτρεψαν νά αυξήσουν τό 
1981-82 τήν παραγωγή τους τροφίμων σέ σχέση μέ τή 
μέτρια συγκομιδή τής προηγούμενης χρονιάς. 

Γενικά, ή οικονομική ανάπτυξη τών χωρών ΑΚΕ άπαιτεί 
τήν έφαρμογή προγραμμάτων έπενδύσεών πού θά έπι-
λέγονται μέ μεγάλη προσοχή καί ή χρηματοδότηση τών 
όποίων έξαρτάται κατά μεγάλο μέρος άπό τή διατήρηση 
ή τήν αύξηση τής διεθνούς βοήθειας ή όποία θά έπρεπε 
σέ πολλές περιπτώσεις νά χορηγείται μέ όσο τό δυνα
τόν εύνοϊκότερους όρους. 
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Εξέλιξη της δραστηριότητας της Τράπεζας 

σε έκατομ. 

4000-^ 

3000 _ 

2000 _ 

1000_ 

1959-65 66-72 73-75 76 77 78 79 80 81 

ετήσιος μέσος ορος 

Δάνεια άπό τους ιδίους πόρους της Τράπε
ζας στό εσωτερικό της Κοινότητας 

"W J Δάνεια κατόπιν εντολής καί εγγυήσεις στό 
εσωτερικό της Κοινότητας 

Δάνεια άπό τούς ιδίους πόρους τής Τράπε
ζας έκτός τής Κοινότητας 

Πράξεις άπό πόρους προϋπολογισμού έκτός 
τής Κοινότητας. 

Δάνεια άπό πόρους τού νέου κοινοπκού μέσου σύναψης καί χορήγησης δανείων 
(ΝΚΜ) στό έσωτερικό τής Κοινότητας 

(6λ, πίνακα 12 σελ. 79) 
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Χρηματοδοτική δραστηριότητα κατά τ6 1981 

Ή Εύρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδύσεων χορηγεί κυρίως δά
νεια άπό τους ιδίους της πόρους (τό προϊόν βασικά τών 
δανείων πού συνάπτει στίς κεφαλαιαγορές) καί παρέχει 
έγγυήσεις. Παρεμβαίνει έξάλλου σέ τρίτες χώρες 
χορηγώντας δάνεια κατόπιν έντολής καί άπό πόρους 
της Κοινότητας σέ έφαρμογή τής πολιτικής οικονομικής 
συνεργασίας τής Κοινότητας καί άπό τό 1979 στίς χώρες 
μέλη χορηγώντας δάνεια άπό τούς πόρους τοϋ νέου 
κοινοτικού μέσου (ΝΚΜ) σύναψης καί χορήγησης δα
νείων- οί χορηγήσεις αύτές πού καταχωρούνται στό 
ειδικό τμήμα έκτός ισολογισμού, ύπάρχουν στίς στατι
στικές καί στόν άπολογισμό τής δραστηριότητας τής Τρά
πεζας όταν ή άπόφαση γιά τή χορήγηση τών δανείων 
έμπίπτει στήν άρμοδιότητα τού Διοικητικού της Συμβου
λίου. 

Οί χορηγήσεις της Τράπεζας κατά τό 1981 έφθασαν συν
ολικά τά 3 848,1 έκατομ. ECU (ή, έναντι 3 498,5 έκατομ. 
ECU κατά τό 1980 καί 3 071,1 έκατομ. κατά τό 1979. Ή 
κατά 10 % αύξηση πού σημειώθηκε έναντι τού 1980 απο
τελεί συνέχεια της αύξησης τών πέντε προηγούμενων 
χρήσεων πού κινήθηκε μέ μέσο έτήσιο ρυθμό 30 % περί
που. Οί χορηγήσεις άπό Ιδίους πόρους έμειναν πρακτι
κά στάσιμες κατά τό 1981 (3 217,9 έκατομ. έναντι 3 124,6  
έκατομ. κατά τό 1980), ένώ οί πράξεις τού ειδικού τμήμα

τος (6λ. σελ. 68) ανήλθαν σέ 630,2 έκατομ. έναντι 373,9  
έκατομ. κατά τό 1980. 

"Οπως φαίνεται άπό τόν πίνακα 1, οί χορηγήσεις στό 
έσωτερικό τής Κοινότητας έφθασαν κατά τό 1981 τά 
2 821,5 έκατομ. ECU άπό τούς ιδίους πόρους τής Τρά
πεζας καί τά 539,8 έκατομ. άπό τούς πόρους του ΝΚΜ, 
άνήλθαν δηλαδή συνολικά σέ 3 361,3 έκατομ. ή στό 
87,3 % τού συνόλου τών νέων πιστώσεων. Οί πιστώσεις 
έκτός τής Κοινότητας άνήλθαν σέ 396,4 έκατομ. ECU  
άπό τούς ιδίους πόρους της Τράπεζας καί σέ 90,4 έκα
τομ. άπό πόρους τού προϋπολογισμού τής Κοινότητας, 
ή συνολικά σέ 486,8 έκατομμύρια. 

Τό ποσό τών δανείων άπό ιδίους πόρους καί τών έγγυή-
σεων πέρασε άπό 13173,4 έκατομ. στίς 31 Δεκεμβρίου 
1980 σέ 16 949,3 έκατομ. στίς 31 Δεκεμβρίου 1981,  
σημείωσε δηλ. αύξηση κατά 28,7 %. Οί κύριες έγγυήσεις 
πού συνοδεύουν τά έκκρεμή δάνεια ύπάρχουν στή 
σημείωση 2 του παραρτήματος Β τών χρηματοοικονο
μικών καταστάσεων (σελ. 73). 

Ή κατάσταση τού ειδικού τμήματος έμφανίζει γενικό 
σύνολο 2 850,5 έκατομ. έναντι 1 777,2 έκατομ. κατά τά 
τέλη τού 1980. 

Γ) Έάυ δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, ολα τά αναφερόμενα ποσά θεω
ρούνται ΟΤΙ έκφράζονται σέ ECU (6λ. σελ. 8). 

Πίνακας 1 : Χορηγήσεις κατά τό 1981, τό 1980 καί κατά τήν περίοδο 1958-1981 
Συνολική κατανομή κατά προέλευση πόρων καί θέση επενδυτικού σχεδίου 

1981 1980 1958-1981 (2) 
σέ έκατομ. σέ έκατομ. σέ έκατομ. 

ECU % ECU % ECU % 
Δάνεια άττό ιδίους πόρους καί εγγυήσεις 

στό έσωτερικό της Κοινότητας 2 821,5(1) 73,3 2 753,2 78,7 17 229,1 81,6 
(άπό τά όποια εγγυήσεις) 282,1 7.3 14.2 0.4 524.5 2.5 
έκτός Κοινότητας 396,4 10,3 371,4 10,6 1 933,6 9,2 

Σύνολο 3217,9 83,6 3124,6 89,3 19162,7 90,8 

Χορηγήσεις (3) άπό άλλους πόρους 
(καταχωρούνται στό ειδικό τμήμα, σελ. 68) 

στό έσωτερικό τής Κοινοί ι μ ας άπό πόρους 
τού νέου κοινοτικού μέσου σύναψης καί 
χορήγησης δανείων 539,8(1) 14,0 197,6 5.7 1 014,5 4,8 

εκτός Κοινότητας άπό πόρους προϋπολο
γισμού τών κρατών μελών ή τής Κοινότη
τας 90,4 2,4 176,3 5,0 934,3 4,4 

Σύνολο 630,2 16,4 373,9 10,7 1 948,8 9,2 

Γενικό σύνολο 3 848,1 100,0 3498,5 100,0 21111,5 100,0 
— στό έσωτερικό τής Κοινύιιιτος 3 361,3 87,3 •2 950,8 84,4 18 243,6 86,4 
— έκτός Κοινύ'ΐΐΓίας 486,8 12,7 547,7 15,6 2 867,9 13,6 

(1) Συμπεριλαμβανομένων τών δανείων που χορηγήθηκαν μέ επιδότηση επιτοκίου άπό τόν προϋπολογισμό τής Κοινότητας, βλ. πίνακα 3 σελ. 24. 

(2) Ποσά σέ τρέχουσες πμές καί μέ τρέχουσες τιμές συναλλάγματος· μιά άνακεφαλαίωση σέ τόσο μεγάλη περίοδο πρέπει νά ερμηνεύεται μέ προσοχή: 
πράγμαπ τά στοιχεία τών διαφόρων ετών επηρεάζονται άπό τίς διακυμάνσεις τών πμών καί τών συναλλαγματικών ίσοπμιών που συνέβησαν στήν 
περίοδο 1958-1981. 

(3) Έκτός άπό τά δάνεια Εύρατόμ καί τά ειδικά δάνεια πού χορηγούνται στό πλαίσιο τών συμβάσεων της Λομέ γιά τά όποϊα αποφασίζει ή Επιτροπή τών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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2221,8 έκατομ. ECU χορηγήθηκαν στό έσωτερικό της Κοινότητας 
κατά 70 1981 γιά τήν περιφερειακή ανάπτυξη, από τά όποϊα 394,5  
έκατομμύριαχορηγήθηκαν στή βιομηχανία. Στόν τομέα της 
παραγωγής, 860 έπενδυτικές πρωτοβουλίες μικρού καί μεσαίου 
μεγέθους — ιδιαίτερα σημαντικές γιά τήν απασχόληση — άπό τίς 
όποιες 144 στή βιομηχανία είδών διατροφής χρηματοδοτήθηκαν 
μέσω συνολικών δανείων. 

Χορηγήσεις στό έσωτερικό της Κοινότητας 

Χρησιμοποιηθέντα μέσα καί στόχοι 

Τά δάνεια άπό τους ιδίους πόρους τής Τράπεζας, οΐ εγ

γυήσεις της καί τά δάνεια άπό τους πόρους του ΝΚΜ 

χορηγούνται σε συνάρτηση με άνάλογους στόχους καί 

κριτήρια. Τά δάνεια ΝΚΜ άφορούν, εκτός άπό τά πέντε 

δάνεια πού χορηγήθηκαν γιά τήν ανασυγκρότηση των 

περιοχών στήν Καμπανία καί στά Βασιλικάτα τίς όποιες 

έπληξαν οί σεισμοί καί τό δάνειο πού χορηγήθηκε γιά 

τόν τηλεφωνικό εξοπλισμό της Σαρδηνίας, επενδυτικά 

προγράμματα πού χρηματοδοτήθηκαν καί άπό τούς 

ιδίους πόρους της Τράπεζας. Πρέπει λοιπόν νά δοθεί 

μιά γενική εικόνα τών πόρων πού κινητοποιήθηκαν 

στήν Κοινότητα καί της οικονομικής πλευράς τών προ

γραμμάτων, κι' αυτό προσπαθεί νά γίνει στις σελίδες 21  

εως 47. Οί πράξεις αύτές μπορούν νά θεωρηθούν άπό 

τρεϊς διαφορετικές άπόψεις: άπό άποψη στόχων οικο

νομικής πολιτικής στήν επίτευξη τών όποιων συμβάλ

λουν τά προγράμματα (σελ. 28 έως 39), άπό άποψη κα

τανομής κατά κλάδο δραστηριότητας ή τύπο τού έργου 

ύποδομής (σελ. 28 έως 41) καί τέλος άπό χωροταξική 

άποψη (σελ. 45 έως 47). 

Δάνεια άπό τούς ιδίους πόρους της 
Τράπεζας καί έγγυήσεις 

Οί στόχοι οικονομικής πολιτικής τούς όποιους πρέπει 

νά πληρούν τό δάνεια πού χορηγούνται στό έσωτερικό 

τής Κοινότητας άπό τούς ιδίους πόρους της Τράπεζας 

ορίζονται στό άρθρο 130 τής Συνθήκης τής Ρώμης και 

καθορίζονται άκριβώς στίς γενικές κατευθύνσεις δανειο

δοτικής πολιτικής πού χάραξε τό Συμβούλιο τών 

Διοικητών τής Τράπεζας. Στήν πράξη ή Τράπεζα χρημα

τοδοτεί: 

— κατά προτεραιότητα, έπενδυτικά προγράμματα πού 

συμβάλλουν στήν οικονομική άνάπτυξη τών προβλημα

τικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων τών επενδύ

σεων πού είναι άναγκαιες γιά τήν ανασυγκρότηση τών 

περιοχών τής Ιταλίας καί τής 'Ελλάδας τίς όποιες έπλη

ξαν οί σεισμοί τού 1980 καί τού 1981 (βλ. σελ. 10} —  

επενδύσεις περιφερειακού ένδιαφέροντος, 

— έπενδυτικά προγράμματα πού παρουσιάζουν κοινό 

ένδιαφέρον γιά ττοΑΑά κράτη μέλη ή γιά τήν Κοινότητα 

στό σύνολό της — παρακάτω θά άποκαλούνται έπενδύ-

σεις κοινού εύρωπαϊκού ένδιαφέροντος, 

είτε διότι συμβάλλουν στήν οικονομική ένοποίηση τής 

Εύρώπης (ύποδομές τώνέπικοινωνιών: αύτοκινητό-

δρομοι, σιδηροδρομικές γραμμές, πλωτές όδοί, 

τηλεπικοινωνίες γιά τή βελτίωση τώνένδοκοινοτικών 

σχέσεων, έπενδύσεις πού πραγματοποιούνται μέ 

τή στενή τεχνική καί οικονομική συνεργασία έπιχειρή-

σεων άπό διαφορετικές χώρες μέλη...} 

είτε διότι συμβάλλουν στήν έπίτευξη κοινοτικών στόχων 

όπως ή προστασία τού περιβάλλοντος, ή εισαγωγή 

νέας καί προηγμένης τεχνολογίας καί κυρίως ό 

ασφαλέστερος καί πιό διαφοροποιημένος ένεργεια-

κός έφοδιασμός (αξιοποίηση τών έγχώριων πόρων, 

όρθολογική χρήση καί έξοικονόμηση ένέργειας, δια

φοροποίηση τών εισαγωγών, κλπ.), 

— έπενδυτικά προγράμματα γιά τόν έκσυγχρονισμό 

καί τή μετατροπή έπιχειρήσεων ή γιά τήν άνάπτυξη 

νέων δραστηριοτήτων πού κατέστησαν άπαραίτητες 

λόγω τών διαρθρωτικών δυσχερειών. 

Τά προγράμματα πού χρηματοδοτεί ή Τράπεζα μπο

ρούν συχνά νά ταξινομηθούν κατά ένα μόνο στόχο οικο

νομικής πολιτικής, άν καί ορισμένα απ' αυτά συμβάλ

λουν ταυτόχρονα στήν έπίτευξη πολλών στόχων. "Ετσι 

κατά τό 1981, 380,6 έκατομ. άφορούσαν δάνεια γιά έπεν

δυτικά προγράμματα τά όποϊα έκτός άπό τό περιφε

ρειακό τους ένδιαφέρον παρουσιάζουν καί κοινό εύρω-

παϊκό ένδιαφέρον (βλ. πίνακα 4, σελ. 30). 

Δάνεια άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ 

Τά δάνεια άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ πού χορηγεί ή Τρά

πεζα πρέπει νά πληρούν τούς κανόνες πού έχει καθορί

σει σχετικά τό Συμβούλιο τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

βάσει τών οποίων άποφασίζει ή Επιτροπή γιά τή δυνα

τότητα έπλογής τών έπενδυτικών προγραμμάτων. 

Στό πλαίσιο τών άποφάσεων τού Συμβουλίου τών 

Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων μέ τίς όποιες έπιτρέπονται 

δύο πρώτα τμήματα δανείων ύψους 500 έκατομ. τό καθέ

να, τά προγράμματα πού χρηματοδοτούνται άπό τούς 

πόρους τού ΝΚΜ μπορούν νά ταξινομηθούν σέ δύο μεγά

λες κατηγορίες: 

— σέ προγράμματα έργων ύποδομής καί ένεργειακού 

έξοπλισμού πού συμβάλλουν στή μείωση τών περιφε

ρειακών άνισοτήτων καί στή βελτίωση τής κατάστασης 

στόν τομέα τής άπασχόλησης καί μπορούν γι'αύτό νά 

ταξινομηθούν στήν κατηγορία τών προγραμμάτων πε

ριφερειακού ένδιαφέροντος, 

— σέ ένεργειακά προγράμματα πού συμβάλλουν στή 

μεγαλύτερη άνεξαρτησία, ασφάλεια καί διαφοροποίηση 

τού έφοδιασμού ή έξασφαλίζουν τήν άξιοποίηση, τήν 

έκμετάλλευση, τή μεταφορά καί τήν άποθήκευση ένερ-

γειακών πόρων, ή ακόμα συμβάλλουν στήν έξοικο

νόμηση ένέργειας καί στήν άνάπτυξη έναλλακτικών 

ένεργειακών πηγών καί μπορούν γι' αύτό νά ταξινομη

θούν στή κατηγορία τών προγραμμάτων κοινού εύρω

παϊκού ένδιαφέροντος· 

— μέ τό δεύτερο τμήμα έξάλλου μπορούν σέ έξαιρετι-

κές περιπτώσεις νά χρηματοδοτηθούν μέχρι ποσού 100  

έκατομμυρίων όχι μόνο οί δύο κατηγορίες τών προ

γραμμάτων πού αναφέρθηκαν παραπάνω άλλά καί ή 
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Χορηγήσεις errò έσωτερικό της Κοινότητας 

ανέγερση μονάδων γιά μελλοντικές ανάγκες και ή κα

τασκευή κατοικιών, ύπό τήν προϋπόθεση ότι αποτε

λούν μέρος ενός σφαιρικού σχεδίου γιά τήν οικονομική 

και βιομηχανική ανάπτυξη μιας περιοχής τής Κοινότη

τας. 

"Εχει έγκριβει έξάλλου μέχρι τοϋ ποσού τών 1000 και 

των 80 έκατομμυρίων αντίστοιχα — αφαιρουμένων τών 

πράξεων άπό τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας πού θά 

μπορούσαν νά πραγματοποιηθούν γιά τόν ίδιο σκοπό 

— ή σύναψη δανείων γιά τή χρηματοδότηση επενδύ

σεων πού αποσκοπούν στήν ανασύσταση τών μέσων 

παραγωγής καί στήν ανασυγκρότηση τής οικονομικής 

καί κοινωνικής ύποδομής τών περιοχών τής Ιταλίας 

καί τής 'Ελλάδος τίς όποιες έπληξαν οι σεισμοί (βλ. 

σελ. 10). 

Ή Τράπεζα έχει έντολή νά χορηγεί αύτά τά δάνεια στό 

ονομα, γιά λογαριασμό καί μέ κίνδυνο τής Κοινότητας. 

Δέχεται τίς αιτήσεις δανειοδότησης καί στή συνέχεια 

άφού άποφασίσει ή Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοι

νοτήτων γιά τή δυνατότητα έπιλογής κάθε προγράμμα

τος, άξιολογει τίς αιτήσεις, αποφασίζει γιά τή χορήγηση 

τών δανείων καί διαχειρίζεται τά δάνεια σύμφωνα μέ τή 

διαδικασία πού προβλέπεται άπό τό καταστατικό της 

καί τά συνήθη της κριτήρια. Ή Επιτροπή διαπραγμα

τεύεται τή σύναψη τών δανείων καί καταβάλλει τό 

προϊόν τους στήν Τράπεζα ή όποία έξασφαλίζει κατά 

περίπτωση τήν προσωρινή του τοποθέτηση. 

Ή Τράπεζα ύπέγραψε, άπό κοινού μέ τήν 'Επιτροπή τών 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συμβάσεις γιά τή χορήγηση 

19 δανείων άπό πόρους του ΝΚΜ συνολικού ύψους 

539,8 έκατομ. έναντι 197,6 έκατομ. κατά τό 1980 πού ή 

κατανομή τους υπάρχει στόν πίνακα 2. 

Τά δάνεια αυτά θά συμβάλλουν στήν άνασυγκρότηση 

τών περιοχών στήν Καμπανία και στά Βασιλικάτα τίς 

όποιες έπληξε 6 σεισμός του Νοεμβρίου 1980 (296,4 έκα-

Πίνακας 2: Δάνεια άπό πόρους του ΝΚΜ 

1979-1981 
(σέ έκατομ. ECU) 

1979 1980 1981 Σύνολο 

Δανία 18,1 18,1 
Γαλλία — — 40,3 40,3 
Ιρλανδία 86,7 41,7 17,3 145.8 
Ιταλία (συνήθη) 85,0 137,8 151,9 374,7 
(άνασυγκρότηση) — — 296,4 296,4 
Ηνωμένο Βασίλειο 105,3 — 33,9 139,2 

Σύνολο (συνήθη) 277,0 197,6 243,4 718,1 
(άνασυγκρότηση) — — 296,4 296,4 

Γενικό σύνολο 277,0 197,6 539,8 1 014,5 

(1) Κατανομή τών χορηγήσεων άπό ιδίους πόρους κατά θέση έπενδυπ-
κού σχεδίου (8λ. πίνακα 7. σελ. 46). 

τομ.), στήν ανάπτυξη προβληματικών περιοχών στίς διά

φορες χώρες μέλη (178,7 έκατομ.) καθώς καί στόν καλύ

τερο ενεργειακό εφοδιασμό τής Κοινότητας (93,7 έκα

τομ.)· Θά πρέπει νά σημειωθεί έδώ οτι τρία προγράμ

ματα αντιστοιχούν ταυτόχρονα καί στούς δύο τελευταί

ους στόχους (29 έκατομ.), βλ. πίνακα 4 σελ. 30. 

Τά δάνεια άπό πόρους τού ΝΚΜ γιά τήν άνασυγκρότηση 

κατευθύνθηκαν σέ βασικά έργα ύποδομής πού είναι 

απαραίτητα γιά τήν αναθέρμανση τής οικονομικής καί 

κοινωνικής δραστηριότητας (έξοπλισμός προκατα

σκευασμένων χωριών, έπισκευή σχολείων, δικτύων 

ύδρευσης καί αποχέτευσης, όδών, σιδηροδρομικών 

γραμμών, κλπ.). 

Τά έπενδυτικά προγράμματα πού χρηματοδοτήθηκαν 

άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ (έκτός τών προγραμμάτων 

γιά τήν άνασυγκρότηση τών περιοχών τίς όποιες έπλη-

Πίνακας 3: Δάνεια πού χορηγήθηκαν στίς χώρες μέλη μέ επιδότηση επιτοκίου άπό τό γενικό προϋπολογισμό 

τών Κοινοτήτων κατά τό 1981 έκατομ ECU) 

Επιδοτούμενα στό πλαίσιο τού ΕΝΣ 
δάνεια {1) 

Δάνεια πού χορηγήθηκαν μέ 
επιδότηση επιτοκίου γιά τήν 

άνασυγκρότηση τών περιοχών στήν 
Καμπανία καί στά Βασιλικάτα τίς 

όποιες έπληξαν οί σεισμοί (2) 

άπό ιδίους 
πόρους 

άπό πόρους του 
ΝΚΜ 

άπό ιδίους 
πόρους 

άπό πόρους τού 
ΝΚΜ Σύνολο 

'Ιταλία 
Ιρλανδία 

639,1 
272,3 

96,4 
17.3 

31,8 296,4 1 063,7 
289,6 

Σύνολο 911,4 113,7 31,8 296,4 1 353,3 

Γενικό σύνολο 1 025,1 328,2 1 353,3 

(1) Κανονισμός τού Συμβουλίου τής 3ης Αυγούστου 1979 «περί τής επιδοτήσεως ορισμένων δανείων πού παρέχεται στό πλαίσιο τού εύρωπσϊκού νομισμαπ-
κού συστήματος», 

(2) 'Απόφαση τού Συμβουλίου τής 20ης Ιανουαρίου 1981 σχεπκσ μέ τήν επιδότηση κατά 3 % όρισμένων δανείων πού χορηγούνται γιά 12 χρόνια κατ' άνώτατο 
δριο. 
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ξαν oi σεισμοί) αφορούν τήν άξιοττοίηση ενεργειακών 

πόρων (93,7 έκατομ.). τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιών 

(63,7 έκατομ.) καί τοΟ δικτύου αυτοκινητόδρομων (40,3  

έκατομ.) καθώς καί τήν ύδρευση (33,9 έκατομ.) καί τή 

διαμόρφωση βιομηχανικών περιοχών (11,9 έκατομ.), βλ. 

πίνακα 5 σελ. 40. 

"Επιδοτήσεις δανείων άπό τόν 

προϋπολογισμό της Κοινότητας 

Εκτός άπό τά δάνεια πού χορήγησε ή Τράπεζα άπό 

τους ιδίους της πόρους ή άπό τους πόρους τού ΝΚΜ, 58  

δάνεια συνολικού ύψους 1 025,1 έκστομμυρίων 

χορηγήθηκαν μέ έττιδότηση επιτοκίου κατά 3 % ή 

όποία θεσπίστηκε στό πλαίσιο τού Εύροηταϊκού Νο· 

μισμαπκοϋ Συστήματος (ΕΝΣ) μέ τόν κανονισμό τού 

Συμβουλίου της 3ης Αύγουστου 1979 γιά επενδύσεις 

πού πραγματοποιούνται στίς λιγότερο εύπορες χώρες 

μέλη πού συμμετέχουν πλήρως στό ΕΝΣ. Ή κατανομή 

τών δανείων αύτών κατά προέλευση πόρων μεταξύ Ιτα

λίας καί 'Ιρλανδίας γίνεται στόν πίνακα 3 σελ. 24 (ή. 

(^) Τά ποσά αύτά είναι λίγο διαφορετικά άπό τά αναφερόμενα στήν έτήσια 
έκθεση τής Έπιτροττής τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ποσά γιά τις έπιδοτή-

σεις έπιτοκίων στό πλαίσιο του ΕΝΣ, διότι ή μετατροπή τους σε ECU στίς 
δύο εκθέσεις έγινε μέ πμές μετατροπής πού ίσχυαν σέ διαφορετικές ημε
ρομηνίες. Τά ποσά πού αναφέρει ή Επιτροττή, γιά λόγους πιστότητας τών 
λογιστικών καταχωρήσεων, είναι 726,3 εκατομμύρια γιά τήν Ιταλία καί 291.2  
έχοτομμύρια γιά τήν Ιρλανδία ή συνολικά 1 017,5 εκατομμύρια. 

Τά δάνεια αύτά άποτελούν τό 32,7 % τού συνόλου τών 

δανείων πού έχουν χορηγηθεί άπό τούς ίδιους πόρους 

τής Τράπεζας καί τό 46,7 % αύτών πού χορηγήθηκαν 

άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ έκτός τών δανείων πού 

χορηγήθηκαν γιά τήν άνασυγκρότηση, ή άκόμα τό 

62,6 % τού συνόλου τών δανειοδοτήσεων στήν Ιταλία καί 

τό 84,5 % τών δανειοδοτήσεων στήν Ιρλανδία. 

Τά δάνεια γιά τήν άνασυγκρότηση τών περιοχών 

στήν Καμπανία καί στά Βασιλικάτο τίς όποιες έπλη

ξαν οΐ σεισμοί πού χορηγήθηκαν μέ έπιδότηση έπιτο-

κίου κατά 3 % γιά 12 χρόνια κατ' άνώτατο öpio, έφθασαν 

τά 328,2 έκατομ., ή τό ένα τρίτο τού συνόλου τών έπιδο-

τούμενων δανείων, τή χορήγηση τών όποιων ένέκρινε τό 

Συμβούλιο τών Κοινοτήτων μέ τήν άπόφασή του της 

20ης Ιανουαρίου 1981. 

Τά δάνεια συνεπώς πού χορηγήθηκαν στίς χώρες 

μέλη με έπιδότηση επιτοκίου άπό τόν προϋπολογι

σμό της Κοινότητας έφθασαν τά 1 353,3 έκατομμύρια ή 

τό 40,3 % τών δανείων πού χορηγήθηκαν στό έσωτερικό 

τής Κοινότητας άπό τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας 

καί τούς πόρους τού ΝΚΜ. Περισσότερες λεπτομέρειες 

γιά τά δάνεια αύτά δίνονται στά κεφάλαια πού παρουσιά

ζουν τά δάνεια πού χορηγήθηκαν άπό τούς ιδίους πό

ρους της Τράπεζας (σελ. 92 καί 93) καί τά δάνεια πού 

χορηγήθηκαν άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ (σελ. 99 καί 

100). 

Έπισκόττηση της δραστηριότητας κατά τό 1981 

Τά δάνεια πού χορήγησε ή Τράπεζα κατά τό 1981 άπό τούς ιδίους της πόρους γιά τή χρηματοδότηση έπενδυ-

τικών προγραμμάτων στίς χώρες μέλη έφθασαν τά 2 821,5 έκατομ. ECU έναντι 2 753,2 εκατομμυρίων τό 1980. Τά 

δάνεια άπό πόρους τού νέου κοινοτικού μέσου σύναψης καί χορήγησης δανείων άνήλθαν σέ 539,8 έκατομμύρια 

έναντι 197,6 εκατομμυρίων κατά τό 1980. 

Κατ' αύτό τόν τρόπο οί χορηγήσεις στο έσωτερικό τής Κοινότητας πέρασαν άπό 2 950,8 έκατομμύρια κατά τό 

1980 σέ 3 361,3 έκατομμύρια κατά τό 1981, σημείωσαν δηλαδή αύξηση κατά 13,9% έναντι άντίστοιχης αύξησης 

κατά 15,3 % τό 1980 καί κατά 30 % τό 1979. 

Ή Τράπεζα διατηρώντας τίς χορηγήσεις της σέ υψηλά επίπεδα συνέβαλε, σύμφωνα μέ τίς κατευθυντήριες 

γραμμές πού τής είχαν δοθεί, στήν άνάτττυξη τών προβληματικών περιοχών τής Κοινότητας, στή δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας, στήν επίτευξη υψηλού επιπέδου δραστηριότητας καί στή βελτίωση της ενεργειακής κα

τάστασης. 

Τά δάνεια πού χορηγήθηκαν μέ έπιδότηση έπιτοκίου άπό τόν προϋπολογισμό της Κοινότητας άνήλθαν σέ 

1 353,3 έκατομμύρια άπό τά όποια 1 025,1 έκατομμύρια διατέθηκαν γιά επενδύσεις πού πραγματοποιήθηκαν 

στίς λιγότερο εύπορες χώρες μέλη πού συμμετέχουν πλήρως στό ΕΝΣ καί 328,2 έκατομμύρια διατέθηκαν γιά τήν 

άνασυγκρότηση τών περιοχών τίς όποιες έπληξαν οί σεισμοί στήν Ιταλία. 

Τά δάνεια πού χορήγησε κατά τό 1981 ή Τράπεζα στό 

εσωτερικό τής Κοινότητας άπό τούς ίδιους της πόρους 

παρουσιάζονται λεπτομερώς στίς σελίδες 92 έως 98 καί 

καταχωρούνται στόν ισολογισμό της. 

Οί πράξεις άπό πόρους τού ΝΚΜ περιγράφονται στίς 

σελίδες 99 καί ΙίΧ) καί καταχωρούνται έκτός Ισολογισμού 

στό ειδικό τμήμα πού δημιουργήθηκε άπό τό Συμβούλιο 

τών Διοικητών γιά τήν καταχώρηση τών πράξεων πού 
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προίγματοποιεϊ ή Τράπεζα κατόπιν εντολής καί γιά λο
γαριασμό τρίτων. 

Στούς πίνακες 4, 5 καί 7 γίνεται λεπτομερής ανάλυση 
τών χορηγήσεων άπό τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας 
καί τών δανείων άπό τούς πόρους του ΝΚΜ καί υπάρχει 
άνάλυση του συνόλου τών χορηγήσεων άπ' αυτές τίς 
δύο κατηγορίες πόρων ώστε νά έκτιμηθεϊ καλύτερα ή 
οικονομική τους επίδραση. 

Τα δάνεια πού χορηγήθηκαν στην 'Ελλάδα, χώρα μέλος 
άπό την 1η Ιανουαρίου 1981, παρουσιάζονται στό εξής 
μέ τίς χορηγήσεις στό έσωτερικό τής Κοινότητας. Ή 
δραστηριότητα τής Τράπεζας εξάλλου χαρακτηρίστηκε 

άπό τήν αύξηση τών δανείων στήν 'Ιταλία, συμπεριλαμ
βανομένης μιάς πρώτης σειράς δανείων πού χορηγήθη
καν μέ έπιδότηση επιτοκίου γιά τήν άνασυγκρότηση τών 
περιοχών τίς όποιες έπληξαν οί σεισμοί, άπό τή νέα καί 
μεγάλη πρόοδο πού σημείωσαν οί χορηγήσεις στό Βέλ
γιο καί στή Δανία γιά ενεργειακές κυρίως έγκαταστάσεις 
καί άπό τήν έπάνοδο σέ ικανοποιητικό επίπεδο τών πρά
ξεων στή Γερμανία λόγω κυρίως τών δύο έγγυοδοτή-
σεων. Τά δάνεια στήν 'Ιρλανδία καί στή Γαλλία δια
τηρήθηκαν στά επίπεδα τού 1980 ένώ στήν 'Αγγλία 
σημείωσαν μεγάλη κάμψη λόγω κυρίως τής κυβερνη
τικής πολιτικής γιά τή μείωση τού δημόσιου χρέους. 

Οί χορηγήσεις τής Τράπεζας συγκεντρώθηκαν στίς 
χώρες μέλη μέ τά όξύτερα περιφερειακά προβλήματα: 

Χορηγήσεις στό έσωτερικό τής Κοινότητας κατά τό 1981 
Κατανομή κατά κύριο στόχο οικονομικής πολιτικής ( ι ) 

Περιφερειακή άνάπτυξη Κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον 

Λοιπές 
Γαλλία 
'Ελλάς 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Ιρλανδία 

Ήαλία 

Λοιποί στόχοι 

Ενέργεια 

1 Κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον 

2 Περιφερειακή ανάπτυξη 

3 Περιφερειακή άνάπτυξη 
Κοινό εύρωπαϊκό ενδιαφέρον 
Εκσυγχρονισμός καί μετα
τροπή έπιχειρήσεων (ή 

(') 'Ορισμένο Wwio συμβάλλουν ταυτόχρονα στήν ίπίτευξη ττολλών στόχων (βλ οιλ 23 και ηίνοκσ 4 σελ 301 

άπό τά όποια ΝΚΜ 

άπό τά όποια Άνασυγκρότηση 
Καμπανία-Βασιλικάτα 

άπό τά όποια ΝΚΜ κ αί Άνα
συγκρότηση Καμπανία-Βασι
λικάτα 
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τό 69,3 % τών χορηγήσεων άπό τους ιδίους πόρους της 

Τράπεζας καί τό 73 % αν συμπεριληφθούν τά δάνεια 

άπό πόρους του ΝΚΜ αφορούν προγράμματα στην 'Ιτα

λία. την Ιρλανδία, τό Ηνωμένο Βασίλειο καί τήν 'Ελλάδα. 

Ή δραστηριότητα της Τράπεζας στίς χώρες μέλη στίς 

όποιες βρίσκεται τό μεγαλύτερο μέρος τών χρηματο-

δοτηθέντων προγραμμάτων καί οι όποιες αντιμετωπί

ζουν τά όξύτερα διαρθρωτικά προβλήματα μεταφράζε

ται σε σημανπκή μεταφορά εξωτερικών πόρων γιά τη 

χρηματοδότηση τών επενδυτικών προγραμμάτων προ

τεραιότητας. 

Τά δάνεια γιά προγράμματα ττεριφερειακοΰ ενδιαφέ

ροντος διατηρήθηκαν σέ ύψηλό επίπεδο (1 746.7 εκα

τομμύρια άπό ιδίους πόρους καί 2 221,8 εκατομμύρια 

εάν συμπεριληφθούν τά 475,1 έκστομμύρια άπό τούς πό

ρους τού ΝΚΜ (ή) καί αποτελούν τά δύο τρίτα της δρα

στηριότητας τής Τράπεζας στό έσωτερικό της Κοινότη

τας δπως καί τό 1980, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οί δα

νειοδοτήσεις στήν Ιταλία καί ιδίως στό Μετζοτζιόρνο 

λόγω κυρίως τών δανείων πού χορηγήθηκαν γιά τήν 

ανασυγκρότηση τών περιοχών στήν Καμπανία καί στά 

Βασιλικάτα τίς όποιες έπληξαν οί σεισμοί. Υπάρχει με

γάλη συγκέντρωση χορηγήσεων στίς περιοχές πού 

θεωρούνται ότι έχουν προτεραιότητα στό πλαίσιο της 

κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής ή άκόμα σέ περιο

χές μέ τή μεγαλύτερη ανεργία καί τό χαμηλότερο κατά 

κεφαλή εισόδημα. 

Οί χορηγήσεις γιά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος (1 450,5 έκατομμύρια άπό ιδίους πό

ρους καί 93.7 έκατομμύρια άπό πόρους τού ΝΚΜ, δηλ. 

συνολικά 1 544,2 έκατομμύρια) (') αύξήθηκαν κατά 

16.9 %. Αποτελούνται κατά ποσοστό άνω τού 90 % άπό 

δάνεια γιά προγράμματα πού συμβάλλουν στήν επί

τευξη τών ενεργειακών στόχων τής Κοινότητας (1 346  

έκατομμύρια άπό Ιδίους πόρους καί 93,7 έκατομμύρια 

άπό πόρους τού ΝΚΜ) καί χωρίζονται σέ προγράμματα 

πού συμβάλλουν στήν άξιοποίηση τών εγχώριων 

πόρων τής Κοινότητας (86,3% του συνόλου), σέ προ

γράμματα πού συμβάλλουν στή διαφοροποίηση τών 

εισαγωγών (26,7 %) καί σέ προγράμματα πού συμβάλ

λουν στήν όρθολογική κατανάλωση ένέργειας (7 %). 

Οί έπιπτώσεις πού έχουν τά ενεργειακά προγράμματα 

πού χρηματοδοτήθηκαν κατά τό 1981 στή μείωση τής 

ένεργειακής εξάρτησης τού Κοινότητας από τό πετρέ

λαιο ύπολογίζονται σέ 10,6 έκστομμύρια τόνους ισοδυνά

μου πετρελαίου τό χρόνο περίπου ή στό 2,3% τών 

εισαγωγών πετρελαίου τού 1978. Οί εισαγωγές τού 1978  

έχουν έπιλεγεϊ άπό τό Συμβούλιο τών Ευρωπαϊκών Κοι

νοτήτων ώς τό άνώτατο όριο τό όποιο δέν πρέπει νά 

ξεπεράσουν οί εισαγωγές πετρελαίου τού 1990. 

(Ί ΣυμπερΛαμβάνονται 380.6 έκοτομμύριβ κοΐ 29 «ατομμύρία άντίστοιχα 
γιά τά προγράμματα πού έχουν ταυτόχρονα περιφερειακό καί κοινό ευρω
παϊκό ενδιαφέρον. 

Από άποψη κατανομής κατά τομέα, οι χορηγήσεις γιά 

επενδυτικά προγράμματα στόν ένεργειακό τομέα 

(πυρηνικοί σταθμοί, εκμετάλλευση ύδρογονανθράκων, 

αγωγοί φυσικού αερίου, κλπ.) σημείωσαν σημανπκή 

αύξηση ( -I- 28 %) καί αποτελούν ποσοστό άνω τού 50 %  

τής συνολικής δραστηριότητας τής Τράπεζας κατά τήν 

έπισκοπούμενη χρήση. Τά δάνεια γιά έργα ύποδομής 

στόν τομέα τών μεταφορών καί τών τηλεπικοινωνιών, 

γιά άρδευτικά έργα, γιά τήν ύδρευση, γιά τό βιολογικό 

καθαρισμό τών λυμάτων καί γιά τή διαμόρφωση βιομη

χανικών περιοχών συνέχισαν νά άποτελούν σημαντικό 

τμήμα τών χορηγήσεων (τής τάξης τού 40% τού συ

νόλου), ένώ συνεχίστηκε ή χορήγηση δανείων γιά τή 

χρηματοδότηση μικρών έργων ύποδομής. 

Ή ζήτηση πιστώσεων γιά έπενδύσεις στό βιομηχανικά 

καί στό γεωργικό τομέα καθώς καί στόν τομέα παροχής 

υπηρεσιών σημείωσε τέτοια μείωση ώστε οί χορηγήσεις 

ανήλθαν μόνο σέ 472,3 έκατομμύρια ένανπ 585.4 έκα-

τομμυρίων κατά τό 1980, παρά τή νέα αύξηση πού 

σημείωσαν τά συνολικά δάνεια (318,3 έκατομμύρια ένα

ντι 265,5 έκατομμυρίων κατά τό 1980), τά όποια άποτε

λούν τά δύο τρίτα περίπου τών χορηγήσεων σ' αυτόν 

τόν τομέα. Οί πιστώσεις πού χορηγούνται άπό τά συνο

λικά δάνεια αύξήθηκαν σημαντικά σέ άριθμό (860 έναντι 

518 κατά τό 1980) καί σέ ποσό (288,3 έκατομμύρια ένανπ 

131,6 έκατομμύρίων κατά τό 1980) καί συνεχίζουν νά 

κατευθύνονται βασικά πρός επενδυτικές πρωτοβουλίες 

μικρού καί μεσαίου μεγέθους. 

Τά δάνεια καί οί εγγυήσεις πού χορηγήθηκαν κατά τό 

1981, συμπεριλαμβανομένων τών πιστώσεων άπό συ

νολικά δάνεια, συνέβαλαν στή χρηματοδότηση 1 098  

επενδυτικών προγραμμάτων ένανπ 703 κατά τό 1980 καί 

515 κατά τό 1979. Τό συνολικό κόστος τών προγραμ

μάτων αυτών πού ύπολογίζεται σέ 11,7 δις καλύφθηκε 

κατά 24,1 % αν ληφθούν ύπόψη μόνο οί χορηγήσεις 

άπό τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας καί κατά 28,7 %  

άν ληφθούν ύπόψη καί τά δάνεια άπό πόρους τού ΝΚΜ. 

Ή κάλυψη ήταν μεγαλύτερη γιά προγράμματα μικρού 

καί μεσαίου μεγέθους. 

Υπολογίζεται οτι μέ τά έπενδυτικά προγράμματα πού 

χρηματοδοτήθηκαν κατά τό 1981 θά δημιουργηθούν 

20 600 άμεσες θέσεις έργασίας καί θά διατηρηθούν 

10 600 άλλες στό βιομηχανικό κυρίως τομέα. 

Οί ένεργειακές εγκαταστάσεις καί τά διάφορα έργα ύπο

δομής ευνοούν μακροπρόθεσμα τή δημιουργία σημαντι

κού αριθμού μόνιμων θέσεων έργασίας κατά έμμεσο κυ

ρίως τρόπο, λόγω τής άνάπτυξης τήν όποια προύποθέ-

τουν νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Τά έργα καί ό 

έξοπλισμός έξάλλου πού χρειάζονται γιά τή δημιουργία 

τών εγκαταστάσεων αυτών, όπως καί τών βιομηχανικών 

άλλωστε, έχουν σημαντικές προσωρινές έπιπτώσεις 

27 



Χορηγήσεις στό έσωτερικό της Κοινότητας 

άμεσες ή εμμεσες στήν σττσσχόληση κατά τίς περιόδους 
υλοποίησης τους πού συχνά είναι αρκετά μεγάλες. Αυ
τές οί προσωρινές επιπτώσεις των επενδυτικών προ
γραμμάτων πού χρηματοδότησε κατά τό 1981 ή Τράπε
ζα μπορούν νά εκτιμηθούν στήν παροχή εργασίας σε 
450 000 άτομα γιά ένα χρόνο, πράγμα πού σημαίνει τή 

δημιουργία 105 000 θέσεων εργασίας κατά τά δύο 
πρώτα χρόνια και λιγότερων στή συνέχεια. "Αν ληφθούν 
ύπόψη οί άνάλογες επιπτώσεις τών προγραμμάτων 
πού χρηματοδοτήθηκαν κατά τά τελευταία τέσσερα χρό
νια τότε φθάνουμε σ' ένα δυναμικό 400 000 άτόμων, ή 
δραστηριότητα τών όποίων ενισχύθηκε κατά τό 1981. 

Κατανομή κατά οικονομικό στόχο 

Δανειοδοτήσεις για προγράμματα 
περιφερειακού ενδιαφέροντος 

Τό υψος τών δανείων πού χορηγήθηκαν γιά τη 
χρηματοδότηση έπενδυτικών προγραμμάτων πού 
συμβάλλουν στήν περιφερειακή άνάτττυξη φθάνει 
τά 1 746,7 εκατομμύρια άπό τούς ιδίους πόρους της 
Τράπεζας καί τά 475,1 εκατομμύρια άπό τούς πόρους 
τοϋ ΝΚΜ, ή συνολικά τά 2 221,8 εκατομμύρια. 

Στό ποσό αυτό περιλαμβάνονται τά δάνεια πού 
χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου στό πλαίσιο 
της κοινοπκης βοήθειας σε περιοχές στήν Καμπανία 
καί στά Βασιλικάτα τίς όποιες έπληξαν οί σεισμοί, δά
νεια δηλαδή υψους 296,4 εκατομμυρίων άπό τούς πό
ρους τού ΝΚΜ καί 31,8 έκατομμυρίων άπό τούς Ιδίους 
πόρους της Τράπεζας. 

Τό 60% τών δανείων αυτών χορηγήθηκε γιά τή 
χρηματοδότηση επενδύσεων πού πραγματοποι
ούνται στήν Ιταλία, τό 15 % γιά επενδύσεις στήν Ιρ
λανδία, τό 11,4 % γιά επενδύσεις στό 'Ηνωμένο Βασί
λειο, τό 6,7 % γιά έπενδύσεις στήν 'Ελλάδα καί τό υπό
λοιπο γιά επενδύσεις πού πραγματοποιήθηκαν στήν 
Γαλλία, στή Δανία καί στό Βέλγιο. 

Οί πιστώσεις αφορούν τόν ενεργειακό τομέα (456,6  
έκατομμύρια άπό ίδιους πόρους καί 28,9 εκατομμύ
ρια άπό πόρους τού ΝΚΜ), τή βιομηχανία, τή γεωρ
γία καί τίς ύττηρεσίες (422,7 έκατομμύρια άπό ιδίους 
πόρους), τίς τηλεπικοινωνίες (298,9 έκατομ. άπό 
ιδίους πόρους καί 63,7 έκατομμύρια άπό πόρους τού 
ΝΚΜ), τά έργα υποδομής στόν τομέα τών μεταφορών 
(200,6 έκατομμύρια άπό ιδίους πόρους καί 99,6 έκα
τομ. άπό πόρους τού ΝΚΜ), τά άρδευπκά έργα, τά 
έργα παροχής νερού καί τόν καθαρισμό τών λυ
μάτων (229,2 έκατομμύρια άπό ιδίους πόρους καί 60  
έκατομμύρια άπό πόρους τού ΝΚΜ), τή διαμόρφωση 
βιομηχανικών περιοχών καί τά έπενδυτικά προγράμ
ματα πού περιλαμβάνουν διάφορες μορφές έργων 
υποδομής (138,8 έκατομμύρια άπό ιδίους πόρους 
συμπεριλαμβανόμενων τών συνολικών δανείων 
ύψους 50,2 έκατομμυρίων καί 222,9 έκατομμύρια άπό 
πόρους τού ΝΚΜ). 

Πάνω άπό τό 80 % τών πιστώσεων αύτών άφορούν 
προγράμματα σέ περιοχές προτεραιότητας (Ιρλαν

δία, Μετζοτζιόρνο, Ελλάδα, Βόρεια Ιρλανδία καί Γροι
λανδία) ή σέ περιοχές όπου ή άνεργία ύπερβαίνει 
κατά 25 % τόν κοινοτικό μέσο όρο. 

Στήν Ιταλία, τά δάνεια πού χορήγησε ή Τράπεζα άπό 
τούς ιδίους της πόρους γιά τήν περιφερειακή ανάπτυξη 
σημείωσαν αύξηση κατά 16 % καί έφθασαν τά 956,6 έκα
τομμύρια έναντι 825,4 έκατομμυρίων κατά τό 1980 · τά δά
νεια άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ σχεδόν τετραπλα-
σιάσθηκαν φθάνοντας τά 383.6 έκατομμύρια έναντι 104  
έκατομμυρίων κατά τό 1980. Τό σύνολο τών χορηγήσεων 
ανήλθε έτσι σέ 1 340,2 έκατομμύρια άπό τά όποϊα 
1 262,9 έκατομμύρια ή τό 94 % αφορούν τό Μετζοτζι
όρνο. 

Άπό αύτά, τά δάνεια πού χορηγήθηκαν μέ επιδότηση 
έπιτοκίου γιά τήν άνασύσταση τών μέσων παραγωγής 
καί τήν οικονομική καί κοινωνική ανασυγκρότηση τών 
περιοχών στήν Καμπανία καί στά Βασιλικάτα τίς όποιες 
έπληξαν οί σεισμοί έφθασαν τά 328,2 έκατομμύρια (31.8  
έκατομμύρια άπό τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας καί 
296,4 έκατομμύρια άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ), άνήλθαν 
δηλαδή στό ένα τρίτο τού προβλεπόμενου ποσού. Τά δά
νεια αύτά διατέθηκαν γιά τήν έπισκευή τού τηλεφωνι
κού, τού ήλεκτρικού, τού όδικού καί τού σιδηροδρομικού 
δικτύου καθώς καί τών σχολείων άφενός καί γιά τή 
δημιουργία τής άναγκαίας ύποδομής γιά τήν εγκατά
σταση προκατασκευασμένων χωριών ή οικιστικών 
κέντρων γιά τούς σεισμόπληκτους άφετέρου. 

Ή Τράπεξα εξάλλου αύξησε έκ νέου τίς πιστώσεις της 
γιά τήν άνάπτυξη τού Μετζοτζιόρνο σέ τρόπο ώστε νά 
φθάσουν αύτές τά 847,5 έκατομμύρια άπό τούς ιδίους 
της πόρους καί τά 87,2 έκατομμύρια άπό τούς πόρους 
τού ΝΚΜ, ή συνολικά τά 934,7 έκατομμύρια. Οί πιστώσεις 
κατευθύνθηκαν κυρίως στήν Σικελία, στή Σαρδηνία καί 
στήν Πούλια ένώ τό 40 % περίπου τού ποσού διατέθηκε 
γιά προγράμματα πού ενδιαφέρουν ταυτόχρονα πολ
λές περιοχές δπως ή μεταφορά φυσικού άερίου καί 
ηλεκτρικής ενέργειας, οί τηλεπικοινωνίες, ή ύδρευση καί 
ή βιομηχανία. 

Τά δάνεια αύτά άφορούν τή βιομηχανία (192,4 έκατομμύ
ρια άπό ιδίους πόρους, αύξηση δηλ. έναντι τού 1980 

28 



Χορηγήσεις ατό έσωτερικό της Κοινότητας 

κατά 33% περίπου) και κυρίως τή χημεία, τόν τομέα 
τροφίμων, τίς κατασκευές καί την αυτοκινητοβιομηχανία 
καθώς καί τίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις πού χρηματο
δοτήθηκαν μέσω συνολικών δανείων, τήν ένέργεια 
(283,2 εκατομμύρια άπό ιδίους πόρους καί 19,7 έκατομμύ-
ρια άπό πόρους τοϋ ΝΚΜ), τή βελτίωση τοϋ οδικού δι
κτύου καί τήν ενίσχυση τών τηλεπικοινωνιών ώστε να 

επιτραπεί ή σύνδεση άνω τών 200 000 συνδρομητών σέ 
πολλές περιοχές (209,7 έκατομμύρια άπό ίδιους πόρους 
καί 55,6 έκατομμύρια από πόρους του ΝΚΜ)· αφορούν 
επίσης αρδευτικά ή άποστραγγιστικά έργα σέ 74 000 έκ-
τάρια (63,6 έκατομμύρια άπό ιδίους πόρους), τήν πα
ροχή νερού σέ 1,4 έκατομ. άτομα (67,6 έκατομμύρια 
άπό ιδίους πόρους) καθώς καί τή διαμόρφωση πολλών 

Χορηγήσεις περιφερειακού ενδιαφέροντος στό έσωτερικό της Κοινότητας άπό τό 1978 έως τό 1981 
σέ έκατομ. ECU 
Κατανομή κατά τομέα 

2300-

2000-

1500-

1000-

500-

1978 1979 1980 1981  

Μ Βιομηχανία 

I I "Εργα ύποδομής 
Β Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) 

I Γεωργία 

Ι~Ι Τηλεπικοινωνίες 

I Μεταφορές 

I 'Ενέργεια 

[Min άπό τά όποια ΝΚΜ 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου 

2300-

2000-

1500 -
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500 _ 

1978 1979  

I 1 Λοιπές 
I'Ελλάς 
Β Γαλλία 
Π Ηνωμένο Βασίλειο 
Β 'Ιρλανδία 

Β Ιταλία 

ΙΗ άπό τά όποια ΝΚΜ 

1980 1981 
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Πίνακας 4: Χορηγήσεις στό εσωτερικό της Κοινότητας κατά τό 1981 καί κατά την περίοδο 1958-1981 (ή 

Κατανομή κατά οικονομικό στόχο 

Στόχος οικονομικής πολιτικής 

1981 

'Από ιδίους πόρους 
Από πόρους 

του ΝΚΜ Σύνολο 

σέ έκατομ. ECU σέ έκατομ. ECU σέ έκατομ. ECU % 

Περιφερειακή άνάτττυξη 1746,7 100,0 475,1 2 221,8 100,0 

Βέλγιο 12,6 0,7 — 12,6 0,6 
Δανία 23,9 1,4 — 23,9 1,1 
Γ ερμανίσ — — — — — 
'EUàç 149,3 8,5 — 149,3 6.7 
Γαλλία 67,7 3,9 40,3 108,0 4.8 
Ιρλανδία 318,1 18,2 17,3 335,4 15.1 
Ιταλία (2) 956,6 54,8 383,6 1 340,2 60,3 
Λουξεμβούργο — — — — — 
Κάτω Χώρες — — — — — 
Ηνωμένο Βασίλειο 218,8 12,5 33,9 252,7 11.4 

'Εκσυγχρονισμός καί μετατροττή 
επιχειρήσεων 4.9 100,0 — 4.9 100,0 

Κοινό ευρωπαϊκό ένδιαφέρον 1450,5 100,0 93,7 1 544,2 100,0 

'Ενέργεια 1 346,0 92,8 93,7 1 439,7 93,2 
'Ανάπτυξη τών ενεργειακών 
πόρων της Κοινότητας 913,1 62,9 42,2 955,3 61,8 

υδροηλεκτρική καί γεωθερμική 4,8 0,3 32,9 37,7 2.4 
πυρηνική 700,6 48,3 — 7ω.6 45,4 
ύδρογονάνθρακες 179,0 12.4 — 179.0 11.6 
στερεά καύσιμα 28,7 1.9 9.3 38.0 2.4 
έναλλακτικές ενεργειακές πηγές — — — — — 
'Ορθολογική κατανάλωση ενέργειας 88,2 6,1 11,9 100,1 6,5 

Διαφοροποίηση τών εισαγωγών (3) 344,7 23,8 39,6 384,3 24,9 

φυσικό αέριο 171.5 11.8 27,8 199,3 12,9 
ήλεκτρισμός, άνθρακας, κ.λ.π. 173,2 12,0 11.8 185,0 12,0 

'Επικοινωνίες 79,8 5.5 — 79,8 5,2 

Μεταφορές 79,8 5.5 — 79,8 5,2 

Σιδηροδρομικές _ — — — — 
Όδοί, σήραγγες, γέφυρες — — — — — 
Θαλάσσιες 7,2 0,5 — 7.2 0.5 
Εναέριες 72,6 5.0 — 72,6 4.7 

Τηλεπικοινωνίες — — — — — 
Λοιπές υποδομές — — — — — 
Προστασία τού περιβάλλοντος 22,3 1,5 — 22,3 1.4 

Βιομηχανική συνεργασία 2.4 0,2 — 2.4 0.2 

Νέες τεχνολογίες — "Ερευνα — — — — 

— Μείον: ώστε νά ληφθούν ύπόψη οί 
διπλοχρησίες στην περίπτωση χορη
γήσεων πού δικαιολογούνται ταυτό
χρονα μέ αναφορά σέ πολλούς 
στόχους -380.6 -29,0 -409.6 

Σύνολο 2 821,5 539,8 3361,3 

C) βλ. σημείωση 2 του πίνακα 1 σελ. 21 
(2) συμπεριλαμβανομένων τών δανείων πού χορηγήθηκαν γιά τήν ανασυγκρότηση των περιοχών τίς όποιες έπληξαν οί σεισμοί ύψους 38.1 έκατομ. άπό Ιδίους πόρους και 296,4 έκο 

άπό πόρους του ΝΚΜ 
(3) παραδείγματος χάρη άγωγοί άερίου, έπενδύσεις γιά τήν αύξηση τών εισαγωγών ηλεκτρικής ένέργεισς, έπενδύσεις σέ ένεργειακούς σταθμούς γιά τή χρήση εισαγόμενου ανθρ 

κ.λ.π. 
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195&-1981 

Άττό ιδίους ττόρους 
Άπό πόρους 

του ΝΚΜ Σύνολο 
σέ έκατομ. ECU % σέ έκατομ. ECU σέ έκατομ. ECU % Στόχος οικονομικής πολιτικής 

12113,6 100,0 773,1 12 886,7 100,0 Περιφερειακή ανάπτυξη 

102,3 0,8 — 102,3 0,8 Βέλγιο 
176,3 1.5 — 176,3 1.4 Δανία 
372,6 3.1 — 372,6 2,9 Γερμανία 
149,3 1.2 _ 149,3 1,1 'Ελλάς 

1 503,8 12.4 40,3 1544,1 12,0 Γαλλία 
1 243,5 10,3 145,8 1 389,3 10,8 Ιρλανδία 
5 733,1 47,3 527,2 6 260,3 48,6 Ιταλία (2) 

4,0 — — 4,0 — Λουξεμβούργο 
70,5 0.6 _ 70,5 0,5 Κάτω Χώρες 

2 758,2 22,8 59,8 2 818,0 21,9 'Ηνωμένο Βασίλειο 

Έκσυχρονισμός καί μετατροπή 
279,6 100,0 279,6 100,0 έπιχειρήσεων 

7121,2 100,0 326,5 7447,7 100,0 Κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον 

5 614,4 78,8 326,5 5 940,9 79,8 'Ενέργεια 
'Ανάπτυξη τών ενεργειακών πόρων 

4119,1 57,9 198,0 4317,1 58,0 τής Κοινότητας 

381,3 5,4 78,3 459,6 6,2 ύδροηλεκτρική καί γεωθερμική 
2554,0 35,9 — 2554,0 34,3 ττυρηνική 

892,7 12,5 16,7 909,4 12,2 ύδρογονάνθρακες 
288,5 4,1 103,0 391,5 5.3 στερεά καύσιμα 

2,6 — — 2,6 — έναλλακτικές ενεργειακές πηγές 

287,5 4.0 38,2 325,7 4,4 'Ορθολογική κατανάλωση ενέργειας 

1 207,8 17,0 90,3 1298,1 17,4 Διαφοροποίηση τών εισαγωγών (3) 

782,0 11.0 69,5 851,5 11.4 φυσικό άέριο 
425,8 6,0 20,8 446,6 6,0 ηλεκτρισμός, άνθρακας, κΛ.π. 

1034,1 14,5 — 1 034,1 13,9 Επικοινωνίες 

926,9 13,0 — 926,9 12,5 Μεταφορές 

103,9 1.5 — 103,9 1.4 Σιδηροδρομικές 
572,0 8,0 — . 572,0 7.7 'Οδοί, σήραγγες, γέφυρες 
71,3 1.0 — 71,3 1.0 Θαλάσσιες 

179,7 2,5 — 179,7 2.4 Εναέριες 

107,2 1.5 — 107,2 1.4 Τηλεπικοινωνίες 

21,2 0,3 — 21,2 0,3 Λοιπές ύποδομές 

53,0 0.8 — 53,0 0,7 Προστασία τού περιβάλλοντος 

368,5 5,2 — 368,5 5,0 Βιομηχανική συνεργασία 

30,0 0.4 — Χ,Ο 0,4 Νέες τεχνολογίες — "Ερευνα 

- 2285,2 - 85,1 - 2370,3 

— Μείον: ώστε νά ληφθούν ύπόψη οι 

διπλοχρησίες στήν περίπτωση χορη
γήσεων πού δικαιολογούνται ταυτό

χρονα μέ αναφορά σέ πολλούς 
στόχους 

17 229,1 1 014,5 18 243,6 Σύνολο 
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Χρηματοδατηθέντα προγράμματα στό έσωτερικό της Κοινότητας κατά τ61981 
σέ έκατομ. ECU 

άπό πόρους τού ΝΚΜ όπό ιδίους 
πόρους Δ Q < 10 τομέας Ενέργεια 

/\ Q 10,1 έως 30 Λοιπές υποδομές 

/\ ^^30,1 έως 90 ^ Βιομηχανία ΔΟ 90.1 έως 360 
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βιομηχανικών/ περιοχών (31 εκατομμύρια άπό ιδίους πό

ρους καί 11,9 εκατομμύρια άπό πόρους του ΝΚΜ). 

Στη Σικελία, ή Τράπεζα χορήγησε δάνεια γιά τη βελ

τίωση του οδικού δικτύου συμπεριλαμβανομένου τού 

περιφερειακού δακτυλίου τού Παλέρμο, γιά τήν άρ

δευση καί τήν αξιοποίηση γεωργικών εκτάσεων στή 

Γέλα καθώς καί γιά τήν ένίσχυση τού ήλεκτρικού δικτύου 

υψηλής τάσης καί γιά τή διασύνδεσή του μέ τό δίκτυο 

της Καλαβρίας χάρη στήν πόντιση καλωδίων στό στενό 

τής Μεσσίνας. Χορήγησε επίσης δάνεια γιά τόν εξοπλι

σμό τών βιομηχανικών περιοχών τών Συρακουσών καί 

τής Κατάνης, τήν υποκατάσταση τού πετρελαίου μέ 

άνθρακα σέ τέσσερις τσιμεντοβιομηχανίες καί δύο συ

νολικά δάνεια σέ τοπικούς φορεϊς γιά τή χρηματο

δότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών επενδυτικών 

πρωτοβουλιών. 

Οί πιστώσεις στή Σαρδηνία διατέθηκαν γιά αρδευτικά 

καί αποστραγγιστικά έργα σέ 37 000 εκτάρια στίς επαρ

χίες τού Κάλιαρι καί τού Όριστάνο, τή βελτίωση καί τήν 

ένίσχυση τού τηλεφωνικού καί τού ήλεκτρικού δικτύου, 

τή ύποκατάσταση τού πετρελαίου μέ άνθρακα στό 

σταθμό ήλεκτροπαραγωγής τού Σούλσις καί τή χρημα

τοδότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων. 

Στήν Πούλια, ή Τράπεζα χρηματοδότησε τήν κατασκευή 

διαφόρων τμημάτων της όδού κατά μήκος της άδρια-

τικής άκτής, τήν άρδευση 24 000 εκταρίων στά νοτιοανα

τολικά τής Φότζια, τόν εκσυγχρονισμό μιας μονάδας πα

ραγωγής φορτηγών ανυψωτήρων στό Μπάρι, τήν ύπο

κατάσταση τού πετρελαίου μέ άνθρακα στό σταθμό 

ήλεκτροπαραγωγής τού Μπρίντιζι καί τόν εκσυγχρονι

σμό τού διυλιστηρίου τού Τάραντα ώστε νά αυξηθεί ή 

παραγωγή παραγώγων ελαφρού πετρελαίου. 

Στήν Καμπανία, εκτός άπό τά δάνεια γιά τήν ανασυ

γκρότηση, χρηματοδοτήθηκαν καί προγράμματα οπως 

6 σταθμός γιά τήν αποθήκευση μέ άντληση ήλεκτρικής 

ενέργειας στό Πρεζεντσάνο, ή ένίσχυση τού τηλεφωνι

κού δικτύου, ή ορθολογική όργάνωση μονάδων πα

ραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, χρωμάτων καί 

ποτών καθώς καί ή κατασκευή ενός νέου τμήματος τού 

αγωγού αερίου πού θά συνδέσει τήν 'Αλγερία μέ τήν Ιτα

λία. 

Στήν Καλαβρία, τά δάνεια άφορούσαν ενα υδροηλεκτρι

κό σταθμό στήν Καλούζια, τήν εκμετάλλευση τού κοι

τάσματος φυσικού αερίου στά ανοιχτά τού Τσίρο Μαρί

να καί τήν έπέκταση δύο υδραγωγών πού τροφοδο

τούν τήν επαρχία τής Κοζέντσα καθώς καί τίς επαρχίες 

τής Ποτέντσα καί τής Ματέρα στά Βασιλικάτα. 

βελτίωση τού δικτύου ύδρευσης 86 κοινοτήτων μέ πλυ-

θυσμό πάνω άπό 600 000 κατοίκους, τή άρδευση 12 000  

εκταρίων, τήν ένίσχυση τού έργοστασίου ειδών δια

τροφής της Λατίνα καθώς καί τή διαμόρφωση βιομηχα

νικών περιοχών καί κυρίως ένα σημαντικό πρόγραμμα 

ένίσχυσης τού τηλεφωνικού δικτύου τών έπαρχιών 

Άμπρούτσι καί Μολίζε. 

Στό Άμπρούτσι, ή Τράπεζα συνέβαλε στή χρηματο

δότηση ένός αγωγού φυσικού αερίου, στήν κατασκευή 

μιάς μονάδας παραγωγής έξαρτημάτων αυτοκινήτων 

καί ένός ύαλουργείου καθώς καί στήν κατασκευή δι

κτύου ύδρευσης σέ πολλές κοινότητες στό Τέραμο καί 

στις Μάρκες. 

Στό Μολίζε, δάνεια χορηγήθηκαν γιά δύο μονάδες 

χημικών προϊόντων στό Τέρμολι καί ένα έργοστάσιο 

άπορρυπαντικών στήν Ίζέρνια. 

Προκειμένου νά δευκολυνθεΐ ή χρηματοδότηση μικρομε

σαίων έπενδυτικών πρωτοβουλιών πού συμβά?^ουν 

στήν ανάπτυξη καί στή διαφοροποίηση μεταποιητικών 

βιομηχανιών στό Μετζοτζιόρνο, ή Τράπεζα αποφάσισε 

νά χορηγήσει πέντε συνολικά δάνεια συνολικού ύψους 

125,5 έκατομμυρίων (100 έκατομμύρια τό 1980). Οι διατε-

θεϊσες κατά τό 1981 πιστώσεις άπό συνολικά δάνεια 

ύπερδιπλασιάσθηκαν σέ σχέση μέ τό 1980, φθάνοντας 

τά 144,7 έκατομμύρια γιά 303 έπενδυτικές πρωτοβου

λίες. Οί έπενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται στήν 

Καμπανία (81 πιστώσεις ύψους 41,9 έκατομμυρίων), στή 

Σικελία (61 πιστώσεις ύψους 25,6 έκατομμυρίων), στήν 

Πούλια (48 πιστώσεις ύψους 21,9 έκατομμυρίων), στό 

Άμπρούτσι (34 πιστώσεις ύψους 17,9 έκατομμυρίων), 

στό Λάτιο (31 πιστώσεις ύψους 21,8 έκατομμυρίων), 

στήν Καλαβρία (30 πιστώσεις ύψους 6,4 έκατομμυρίων), 

στό Μολίζε (8 πιστώσεις ύψους 2,7 έκατομμυρίων), στίς 

Μάρκες (5 πιστώσεις ύψους 5,8 έκατομμυρίων) καί στά 

Βασιλικάτα (5 πιστώσεις ύψους 0,7 έκατομμυρίων). Τό 

μέσο ύψος τών πιστώσεων πού είναι 477 000 ECU είναι 

παραπλήσιο, άκόμα καί σέ τρέχουσες τιμές, μέ τό μέσο 

ύψος τών 929 πιστώσεων πού έχουν χορηγηθεί στό 

Μετζοτζιόρνο άπό τό 1969 καί τό όποιο είναι 475 000  

ECU. 

Σέ όρισμένες μειονεκτικές περιοχές τής κεντρικής καί 

τής βόρειας χώρας, ή Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει 

προγράμματα περιφερειακού ένδιαφέροντος προϋπο

λογισμού 77,3 έκατομμυρίων δπως μιά γραμμή υψηλής 

τάσης, μιά μονάδα παραγωγής ήλεκτροδίων άπό γρα

φίτη καί μιά μονάδα παραγωγής βιοϊατρικού έξοπλι-

σμού, έχει δέ χορηγήσει δύο συνολικά δάνεια γιά μικρο

μεσαίες έπενδυτικές πρωτοβουλίες. 

Οΐ χορηγήσεις στό Λάτιο άφορούσαν τή βελτίωση τού 

όδικού δικτύου τού νότιου τμήματος τής περιοχής, τή 

Κατά τό 1981, τό συνολικό ύψος τών χορηγήσεων γιά τή 

χρηματοδότηση έπενδυτικών πρωτοβουλιών μικρού καί 
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Ή βε λτίωση τών ύποδομών συμβάλλει άμεσα 
στήν περιφερειακή ανάπτυξη. Στή Γαλλια 
παραδείγματος χάρη. σέ περιοχές πού 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάπτυξης ή 
μετατροπής, χρηματοδοτήθηκαν κατά τό 1981 μέ 
συνολικά δάνεια 108 έργα κοινής ώφελείας 
μικρού και μεσαίου μεγέθους. 

Χορηγήσεις στό έσωτερικό της Κοινότητας 

μεσαίου μεγέθους στίς λιγότερο άνατττυγμένες περιοχές 
τής βόρειας κσί κεντρικής χώρας ύπερτριπλασισστηκε 
σέ σχέση μέ τόν προηγούμενο χρόνο καί εφθασε τά 16,2  
εκατομμύρια πού κατανεμήθηκαν σέ 43 πιστώσεις: 12  
πιστώσεις ύψους 6 έκατομμυρίων στό Τρεντίνο-Άνω 
Άδίγη, 11 ύψους 3,6 έκατομμυρίων στήν Ούμπρια, 8  
ύψους 3.7 έκατομμυρίων στήν Τοσκάνη, 7 ύψους 1,8 έκα
τομμυρίων στίς Μάρκες καί 5 ύψους 1.1 έκατομμυρίων 
στό Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια. Τό μέσο ύψος τών πιστώ
σεων αύτών είναι τής τάξης τών 377 000 ECU. 

Οί δανειοδοτήσεις στήν Ιρλανδία γιά προγράμματα πε
ριφερειακού ενδιαφέροντος ανήλθαν σέ 318,1 έκατομμύ-
ρια άπό τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας έναντι 318,7  
έκατομμυρίων κατά τό 1980 κσί σέ 17,3 έκατομμύρια 
έναντι 41,7 έκατομμυρίων άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ, ή 
συνολικά σέ 335,4 έκατομμύρια. Άπό τό ποσόν αυτό τό 
50 % διατέθηκε γιά επενδυτικά προγράμματα πού αφο
ρούσαν πολλές ταυτόχρονα περιοχές ή καί όλόκληρη τή 
χώρα. 

Οί ύποδομές στόν ένεργειακό τομέα απορρόφησαν τά 
περισσότερα κεφάλαια (129,7 έκατομμύρια άπό ιδίους 
πόρους καί 9,2 άπό πόρους του ΝΚΜ), ένώ άκολουθούν 
οί έπενδύσεις στό βιομηχανικό καί στό γεωργικό τομέα ή 
στόν τομέα παροχής ύπηρεσιών (82 έκατομμύρια). Στή 
συνέχεια έρχονται τά προγράμματα γιά τήν ένίσχυση 
καί τόν εκσυγχρονισμό τών τηλεπικοινωνιών (47.5 έκα
τομμύρια άπό ιδίους πόρους καί 8,1 έκατομμύρια άπό 
πόρους τού ΝΚΜ), τά υδραυλικά έργα (32,9 έκατομμύ
ρια) καί ή ήλεκτροδότηση μιας σιδηροδρομικής γραμμής 
πού έξυπηρετεί τά προάστεια τού Δουβλίνου (26 εκα
τομμύρια). 

Στόν ενεργειακό τομέα, τά δάνεια άψορούν τήν έκμετάλ-
λευση τών κοιτασμάτων τύρφης γιά τούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής καί τήν παραγωγή μπρικεττών πού 
προορίζονται γιά τήν οικιακή θέρμανση, τήν κατασκευή 
στό Μάνιπόϊντ τού πρώτου μεγάλου σταθμού ηλεκτρο
παραγωγής τής χώρας πού θά χρησιμοποιεί άνθρακα 
καί τήν ένίσχυση δύο τυρφικών σταθμών. Οί σταθμοί ού
τοι θά έπιτρέψουν τή μείωση κατά 915 000 περίπου τό
νους ισοδυνάμου πετρελαίου τό χρόνο τήν εξάρτηση 
τής χώρας άπό τις εισαγωγές πετρελαίου. 

Μεγάλη διαφοροποίηση παρουσιάζουν τά δάνεια γιά 
έπενδύσεις στούς παραγωγικούς τομείς. 

"Ενα δάνειο πού χορηγήθηκε γιά τήν άνέγερση ή τήν 
έπέκταση 46 εκπαιδευτικών κέντρων στό βιομηχανικό 
καί στό γεωργικό τομέα θά συμβάλλει στήν κατάρτιση 
μεγάλου άριθμοΟ έργαζομένων, ή όποίσ είναι άπα-
ραίτητη γιά τήν ανάπτυξη πιό διαφοροποιημένων κσί 
πιό παραγωγικών δραστηριοτήτων στήν 'Ιρλανδία. 

Πολλά συνολικά δάνεια άφορούν τή χρηματοδότηση 
βιομηχανικών, άγροτοβιομηχανικών καί γεωργικών 
έπενδυτικών πρωτοβουλιών μικρού καί μεσαίου μεγέ
θους, Άπό τά τρέχοντα συνολικά δάνεια, πιστώσεις 
ύψους 43,3 έκατομμυρίων διατέθηκαν γιά τή χρηματο
δότηση 386 μικρομεσαίων επιχειρήσεων έναντι 307 πι
στώσεων ύψους 38,3 έκατομμυρίων κατά τό 1980. Τό 
μέσο υψος τών πιστώσεων αύτών είναι τής τάξης τών 
112 000 ECU έναντι 125 000 κατά τά προηγούμενα χρό
νια. 

Στό 'Ηνωμένο Βασίλειο, ή Τράπεζα χορήγησε γιά προ
γράμματα περιφερειακού ένδιαφέροντος 218,8 έκα
τομμύρια άπό τούς ιδίους της πόρους καί 33,9 εκατομμύ
ρια άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ, ή συνολικά 252,7 εκα
τομμύρια έναντι 499,5 έκατομμυρίων πού χορήγησε άπό 
τούς ιδίους της πόρους κατά τό 1980. Τό 90% περίπου 
τού ποσού σύτου διατέθηκε γιά έργα ύποδομής: δίκτυα 
παροχής νερού καί εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρι
σμού τών λυμάτων (34,1 έκατομμύρια άπό ιδίους πό
ρους καί 33,9 έκατομμύρια άπό πόρους τού ΝΚΜ), τηλε
πικοινωνιακός εξοπλισμός καί χερσαίες μεταφορές 
(112,6 έκατομμύρια) καί διάφορα έργα ύποδομής (46,3  
έκατομμύρια). Οί δανειοδοτήσεις βιομηχανικών προ
γραμμάτων άνήλθαν σέ 25,8 έκατομμύρια συμπεριλαμ
βανομένου ένός συνολικού δανείου ύψους 9,3 έκατομμυ
ρίων. 

Τά χρηματοδοτηθέντα προγράμματα βρίσκονται κατά 
μεγάλο μέρος στή Σκωτία, στή Βόρεια καί στή Βορειοδυ
τική Αγγλία. 

Στή Σκωτία, ή χορήγηση δύο δανείων σέ φορείς τοπικής 
αύτοδιοίκησης θά συμβάλλει στήν κατασκευή δικτύου 
ύδρευσης, σταθμών βιολογικού καθαρισμού τών λυ
μάτων καί στή βελτίωση τού όδικού δικτύου μέ τήν 
άποπεράτωση τού σύτοκινητόδρομου Μόνκλαντ πού 
διασχίζει τή Γλασκώβη. Στή Βόρεια Σκωτία χορηγήθηκε 
δάνειο άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ γιά τή διευθέτηση τής 
κοίτης τού ποταμού Νορθούμπριαν καί τήν κατασκευή 
φράγματος στόν ποταμό Νόρθ Τάιν στό Κίλμπερ. 

Τά δάνεια πού χορηγήθηκαν στή Βορειοδυτική Αγγλία 
άφορούν έργα ύδρευσης καί σταθμούς βιολογικού κα
θαρισμού τών λυμάτων, τήν κατασκευή τής περιφερει
ακής όδού τού Λίβερπουλ καί τήν έπέκταση ένός τυπο
γραφείου στό Μάντσεστερ. 

Στή Νοτιοδυτική Αγγλία, ή Τράπεζα χρηματοδότησε μιά 
μονάδα παραγωγής έκσκαφέων καί φορτωτών καί τήν 
έκτέλεση ύδραυλικών έργων στό Ντέβον καί στήν Κορ-
νουάλλη μέ τή δημιουργία προστατευτικών άντι-
πλυμμηρικών κυρίως άναχωμάτων. 

Στό Γιόρκσάιρ καί Χάμπερσάϊντ τά δάνεια άφορούν τίς 
εγκαταστάσεις παραγωγής έξοπλισμού μικρο-πληρο-
φορικής καί ηλεκτρονικών ύπολογιστών ύψηλής τεχνο-
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λογίας στό Λήντς, τήν ενίσχυση του τηλεφωνικού εξο
πλισμού της περιοχής τού Χούλ καί υδραυλικά έργα 
πού αφορούν καί τά Μίντλαντς. 

Στή Βόρεια 'Ιρλανδία, ή Τράπεζα χρηματοδότησε τή 
βελτίωση τού οδικού δικτύου τού Μπέλφαστ καί τού 
Λόντοντέρρυ. 

Τρία δάνεια τέλος αφορούν προβληματικές περιοχές 
της χώρας. Τό πρώτο χορηγήθηκε γιά τήν κατασκευή 
άνω τών 200 κλιναμαξών πού θά χρησιμοποιηθούν στίς 
γραμμές πού συνδέουν τή Σκωτία μέ τ6 Λονδίνο καί τ6 
Μπρίστολ, τ6 δεύτερο χορηγήθηκε γιά ψηφιακό τηλεπι
κοινωνιακό εξοπλισμό καί τό τρίτο, πού ήταν συνολικό 
δάνειο, χορηγήθηκε γιά τή χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών επενδυτικών πρωτοβουλιών. 'Από 
τά τρέχοντα συνολικά δάνεια διατέθηκαν συνολικά κατά 
τό 1981 46 πιστώσεις ύψους 18,1 έκατομμυρίων άπό τίς 
όποιες 12 στή βορειοδυτική χώρα (2,3 εκατομμύρια), 8  
στό Γιόρκσάϊρ καί Χάμπερσάϊντ (0,9 έκατομμύρια), 7  
στήν Ούαλλία (1,2 έκατομμύρια), 5 στή Σκωτία (0,7 έκα
τομμύρια), άπό 4 στή βόρεια χώρα (3,1 έκατομμύρια) καί 
στή Βόρεια Ιρλανδία (1,4 έκατομμύρια) καί άπό 3 στή νο
τιοανατολική χώρα (7,4 έκατομμύρια) καί στά ανατολικά 
Μίντλαντς (1,1 έκατομμύρια). 

Στήν 'Ελλάδα, τά δάνεια πού χορήγησε ή Τράπεζα άπό 
τους Ιδίους της πόρους κατά τόν πρώτο χρόνο ένταξης 
τής χώρας στήν Κοινότητα γιά προγράμματα περιφερει
ακής άνάπτυξης άνήλθαν σέ 149,3 έκατομμύρια. 

Τό 87 % περίπου τού ποσού αύτού άφορα έργα ύπο-
δομής στόν τομέα κυρίως τώς έπικοινωνιών (57,6 έκα
τομμύρια): βελτίωση τού τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
στίς περιοχές πού έξυπηρετούνται άκόμα άνεπαρκώς, 
έγκατάσταση συστήματος ραντάρ γιά τόν έλεγχο τής 
εναέριας κυκλοφορίας καί τήν άσφάλεια τών πτήσεων 
καί κατασκευή τού νέου οδικού άξονα Θεσσαλονίκης—  
Σερρών πού θά διευκολύνει τή σύνδεση τών μειονε
κτικών περιοχών τής Ανατολικής Μακεδονίας μέ τή 
συμπρωτεύουσα καί ύδραυλικά έργα πού είναι άπα-
ραίτητα γιά τή βιομηχανική καί τή γεωργική άνάπτυξη 
(40,4 έκατομμύρια): δίκτυο ύπονόμων καί σταθμό βιολο
γικού καθαρισμού τών λυμάτων στά 'Ιωάννινα, στή Λάρι
σα, στήν Καστοριά καί στήν Πτολεμαϊδα, δίκτυο ύπο
νόμων, δρόμους καί ύδροδότηση καί ήλεκτροδότηση 
τών βιομηχανικών περιοχών τής Κομοτινής, τής Καβάλ-
λας, τού Βόλου, τής Πάτρας καί τού Ηρακλείου πού 
θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας άπό τό πρόγραμμα 
περιφερειακής άνάπτυξης καί άρδευση 175 000 στρεμ
μάτων στήν Ανατολική Μακεδονία καί τήν "Ηπειρο. 

01 ενισχύσεις σέ βιομηχανικές επιχειρήσεις καί γεωργι
κές εκμεταλλεύσεις (51,3 έκατομμύρια) συνίστανται στή 
χορήγηση τεσσάρων συνολικών δανείων σέ τράπεζες 
βιομηχανικής ή γεωργικής πίστης: άπό αυτά, πιστώσεις 

συνολικού ύψους 28 έκατομμυρίων διατέθηκαν γιά 34  
έπενδυτικές πρωτοβουλίες μικρού καί μεσαίου μεγέ
θους στήν άνατολική Κεντρική 'Ελλάδα καί στά νησιά (11  
πιστώσεις 7,7 έκατομμυρίων), στή Μακεδονία (10 πιστώ
σεις 9,3 έκατομμυρίων), στή Θεσσαλία (3 πιστώσεις 3,1  
έκατομμυρίων), στήν Κρήτη (3 πιστώσεις 2 έκατομμυ
ρίων), στήν "Ηπειρο (2 πιστώσεις 3,1 έκατομμυρίων), 
στήν Πελοπόννησο καί στή δυτική Κεντρική 'Ελλάδα (2  
πιστώσεις 1,5 έκατομμυρίων) καί στή Θράκη (2 πιστώ
σεις 0,8 έκατομμυρίων) · μιά πίστωση τέλος ύψους 0,9  
έκατομμυρίων διατέθηκε γιά τόν έκσυγχρονισμό τών 
γεωργικών καί κτηνοτροφικών έκμεταλλεύσεων. Στά 
ποσά αύτά δέν περιλαμβάνονται οΐ πιστώσεις πού δια
τέθηκαν κατά τή διαχειριστική χρήση άπό συνολικά δά
νεια πού συνομολογήθηκαν πρίν άπό τό 1981 σέ μιά 
έποχή πού ή 'Ελλάδα δέν ήταν άκόμα μέλος τής Κοι
νότητας (βλ. σελ. 51). 

Στή Γαλλία, τά δάνεια γιά προγράμματα περιφερειακού 
ένδιαφέροντος άνήλθαν σέ 67,7 έκατομμύρια άπό τούς 
Ιδίους πόρους τής Τράπεζας καί σέ 40,3 έκατομμύρια 
άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ, ή συνολικά σέ 108 έκατομμύ
ρια. 

Τά κυριότερα χρηματοδοτηθέντα προγράμματα βρί
σκονται στίς περιοχές Πουατού-Ιαρέντ καί στήν Άκουϊ-
τανία (17,5 έκατομμύρια άπό ιδίους πόρους καί 40,3  
έκατομμύρια άπό πόρους τού ΝΚΜ) καί άφορούν τήν 
επέκταση τού έμπορικοΰ λιμένα τής Λά Ροσέλ, τήν κα
τασκευή τμήματος μήκους 290 χλμ. τού αυτοκινητόδρο
μου πού συνδέει τό Παρίσι μέ τά ισπανικά σύνορα καί 
είναι βασικής σημασίας γιά τήν εξυπηρέτηση τής Νοτιο
δυτικής Γαλλίας καί τήν κατασκευή τμήματος τού εύρω-
παϊκού άξονα Ε 3 Λισσαβώνας—Στοκχόλμης. 

Τέσσερα συνολικά δάνεια εξάλλου συνομολογήθηκαν μέ 
τό Ταμείο 'Ενίσχυσης τού 'Εξοπλισμού τής Τοπικής Αυτο
διοίκησης (CAECL) γιά τή χρηματοδότηση έργων ύπο-
δομής περιφερειακού ή νομαρχιακού ένδιαφέροντος 
(50,2 έκατομμύρια). Από τά δάνεια αύτά καθώς καί άπό 
δάνεια πού συνομολογήθηκαν προηγουμένως μέ τόν 
όργανισμό αύτό, 108 πιστώσεις συνολικού ύψους 36,9  
έκατομμυρίων διατέθηκαν βασικά γιά έργα οδοποιίας 
στήν περιοχή τών Πυρηνσίων (71 πιστώσεις 11,3 έκα
τομμυρίων), στή βόρεια χώρα (18 πιστώσεις 16,4 έκα
τομμυρίων), στό Λανγκντόκ-Ρουσσιγιόν (10 πιστώσεις 4  
έκατομμυρίων), στή Κάτω Νορμανδία (4 πιστώσεις 1,4  
έκατομμυρίων), στή Λουάρ (3 πιστώσεις 2,4 έκατομμυ
ρίων) καί στήν Ώβέρνη καί στήν Κορσική (1 πίστωση 
ύψους 0,7 έκατομμυρίων σέ καθεμία). 

Οί χορηγήσεις περιφερειακού ένδιαφέροντος στή Δανία 
συνολικού ύψους 23,9 έκατομμυρίων άπό τούς ιδίους 
πόρους τής Τράπεζας (έναντι 13,5 έκατομμυρίων τό 
1980) άφορούν τή βελτίωση τού τηλεπικοινωνιακού δι
κτύου τής Γροιλανδίας καί τή σύνδεσή του μέ τή Δανία, 
τήν έπέκταση τού έμπορικού λιμένα τού "Ωμπενρω στή 
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Βαλτική, τόν εκσυγχρονισμό τοΰ άποχετευτικοϋ δικτύου 
του Κάλουνμπορ καί τήν κατασκευή ενός κέντρου 
ερευνών στό Χίρτσχαλς γιά τή βελτίωση των γνώσεων 
καί τών τεχνικών αλιείας, τήν τελειοποίηση τοΰ έξοπλι-
σμου πλοίων καί τήν έπαγγελματική κατάρτιση. 

Περιλαμβάνουν έπίσης δύο νέα συνολικά δάνεια υψους 
9,5 εκατομμυρίων πού χορηγήθηκαν στό Δανικό Δημό
σιο. Άπό τά δάνεια σύτά καθώς καί άπό προηγούμενα, 
24 πιστώσεις υψους 6,1 εκατομμυρίων διατέθηκαν γιά 
επενδυτικές πρωτοβουλίες μικρού καί μεσαίου μεγέ
θους στά δυτικά κυρίως του Μεγάλου Βέλτ (22 πιστώ
σεις ύψους 5,1 εκατομμυρίων). 

Στό Βέλγιο τέλος, τό συνολικό δάνειο ύψους 12,3 έκα-
τομμυρίων πού χορηγήθηκε στήν Société Nationale de  
Crédit à l'Industrie επέτρεψε τή χορήγηση επτά πιστώ
σεων, τεσσάρων στή Βαλλωνία ύψους 7.9 εκατομμυρίων 
καί τριών στή Φλάντρα ύψους 4,4 εκατομμυρίων. 

Δάνεια καί εγγυήσεις γιά προγράμματα 
κοινού εύρωπαϊκού ένδιαφέροντος 

Ιό ύψος τών δανείων πού χορηγήθηκαν γιά τή 
χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων κοινού 
ευρωπαϊκού ένδιαφέροντος φθάνει τά 1 450,5 εκα
τομμύρια άπό τούς ιδίους πόρους της Τράπεζας καί 
τά 93,7 έκατομμύρια άπό τούς πόρους τοΰ ΝΚΜ, ή 
συνολικά τά 1 544,2 έκατομμύρια. Πάνω άπό τό 90 %  
τών πιστώσεων αύτών χορηγήθηκε γιά έπενδυπκά 
προγράμματα πού πληρούν τούς κοινοπκούς στό
χους σέ θέματα ένέργειας; αξιοποίηση έγχώριων 
πόρων (913,1 έκατομμύρια άπό ίδιους πόρους καί 
42,2 έκατομιμύρια άπό πόρους τού ΝΚΜ), διαφορο
ποίηση τών εισαγωγών (344,7 έκατομψιύρια άπό 
ιδίους πόρους καί 39,6 έκατομμύρια άπό πόρους τού 
ΝΚΜ) καί όρθολογική κατανάλωση ένέργειας (88,2  
έκατομμύρια άπό ιδίους πόρους καί 11,9 έκατομμύ
ρια άπό πόρους τού ΝΚΜ). 

Τά χρηματοδοτηθέντα κατά τά πέντε τελευταία χρό
νια έπενδυτικά προγράμματα θά συμβάλλουν στή 
μείωση της ένεργειακής έξάρτησης της Κοινότητας 
κατά 60 έκατομμύρια τόννους ισοδυνάμου πετρε
λαίου τό χρόνο, μέ τήν αύξηση της έγχώριας πα
ραγωγής (27,6 έκατομμύρια τόννοι ισοδυνάμου πε
τρελαίου τό χρόνο), τή διαφοροποίηση τών ει
σαγωγών (31,9 έκατομμύρια τόννοι ισοδυνάμου πε
τρελαίου τό χρόνο) καί τήν ορθολογική χρήση ένερ-
γειακών πόρων (0,8 έκατομμύρια τόννοι ισοδυνάμου 
πετρελαίου τό χρόνο). 

1980) αύξησε σημαντικά τίς χορηγήσεις πις γιά προ
γράμματα αξιοποίησης τών έγχώριων ενεργειακών 
πόρων. Συγκεκριμένα, οί χορηγήσεις γιά προγράμιματα 
στόν πυρηνικό τομέα έφθασαν τά 700.6 εκατομμύρια 
από Ιδίους πόρους. Τό ποσό αύτό προήλθε άπό τήν 
παροχή δύο σημαντικών εγγυήσεων γιά τή δανειο
δότηση τού σταθμού τού Mülheim-Kärlich στή Γερμανία 
καί τή χορήγηση πολλών δανείων γιά δύο ττυρηνικούς 
σταθμούς στή Γαλλία, στή Μπελβίλ καί στίς "Αλπεις 
οπου συνεχίζεται ή κατασκευή τού αναπαραγωγικού 
αντιδραστήρα ταχέων νετρονίων Super-Phénix στόν 
όποϊο ή κατανάλωση ούρανίου θά εΐνσι μικρότερη άπό 
τήν κατανάλωση τών δύο άνπδραστήρων ελαφρού ύδα
τος τού Τιχάνζ καί τού Ντόελ τού Βελγίου καί τού σταθ
μού τού Μοντάλτο ντί Κάστρο της 'Ιταλίας. Οί σταθμοί αυ
τοί συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10 624 MW θά πα
ράγουν ήλεκτρική ενέργεια 14 εκατομμυρίων τόννων ισο
δυνάμου πετρελαίου τό χρόνο άπό τά όποια τά 6.6 θά 
παράγονται άπό μονάδες πού χρηματοδοτήθηκαν τό 
1981 γιά πρώτη φορά. Ή Τράπεζα τέλος χορήγησε ενα 
νέο δάνειο στήν Eurodif, μονάδα εμπλουτισμού τού ού
ρανίου μέ διάχυση αερίων πού βρίσκεται στό Τρικαστίν 
στήν κοιλάδα τού Ροδανού. Ή μονάδα αύτή θά έχει ικα
νότητα διαχωρισμού 10 800 τόννων UTS (ή καί θά μπορεί 
νά ανταποκριθεί στή ζήτηση εκατό περίπου πυρηνικών 
σταθμών έγκατεστημένης ίσχύος 1 000 MW. 

Ή Τ ράπεζα εξάλλου μέ τήν ΐδιότητά της τού αντιπροσώ
που τής Εύρατόμ ύπέγραψε άπό κοινού μέ τήν 'Επι
τροπή τών Εύρωπαικών Κοινοτήτων συμβάσεις γιά τή 
δανειοδότηση τών πυρηνικών σταβμών τού Τιχάνζ (76,7  
έκατομμύρια) καί τού Ντόελ (148,5 έκατομμύρια) στό 
Βέλγιο, τού άντιδραστήρα Super-Phénix στή Μαλβίλ 
τής Γαλλίας (98,8 έκατομμύρια) καί τού σταβμού τού 
Μοντάλτο ντί Κάστρο στήν Ιταλία (33,6 έκατομμύρια), ή 
συνολικά συμβάσεις ύψους 357,6 έκατομμυρίων. Τά δά
νεια αύτά πού καταχωρούνται έκτός ισολογισμού στό 
είδικό τμήμα (σελ. 68) καί τά όποια αξιολογεί καί διαχειρί
ζεται ή Τράπεζα, δέν περιλαμβάνονται στίς στατιστικές 
γιά τή δραστηριότητα τής Τράπεζας, διότι ή απόφαση 
γιά τή χορήγησή τους λαμβάνεται άπό τήν 'Επιτροπή. 

Τά δάνεια πού χορηγήθηκαν γιά δύο ύδροηλεκτρικούς 
σταθμούς στήν Ιταλία συνολικής ίσχύος 1 050 MW  
έφθασαν τά 37,7 έκατομμύρια άπό τά όποια 32,9 έκα
τομμύρια χορηγήθηκαν από τούς πόρους τού ΝΚΜ • γιά 
τό σταθμό τής Καλαβρίας έχει ήδη γίνει λόγος λόγω τού 
ένδιαφέροντος πού παρουσιάζει γΓ αύτή τή μειονεκτική 
περιοχή, ένώ ό άλλος πού βρίσκεται στό "Εντολο στίς 
Ιταλικές "Αλπεις θά χρησιμοποιεί τήν ήλεκτρική ενέργεια 
πού παράγεται τή νύχτα γιά νά αποθηκεύει μέ άντληση 
ύδροηλεκτρική ένέργεια γιά τήν κάλυψη τής ζήτησης σέ 
περιόδους αιχμής. 

Ή Τράπεζα μέ τή χορήγηση δανείων συνολικού ύψους 
913,1 έκατομμυρίων (έναντι 682 έκατομμυρίων κατά τό ') Μονάδες έργοσίσς διαχωρισμού ισοτόπων. 
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Τα δάνεια πού χορηγήθηκαν άπό τούς ιδίους πόρους 
της Τράπεζας γιά τήν άξιοποίηση των κοινοτικών υδρο
γονανθράκων έφθασαν τά 179 εκατομμύρια καί αφο
ρούν αφενός όρισμένα μικρά κοιτάσματα φυσικού αε
ρίου καί πετρελαίου στην ιταλική υφαλοκρηπίδα καί 
στήν περιοχή τού Μιλάνου καί άφετέρου τόν υπόγειο 
αγωγό άερίου μεταξύ τοϋ κοιτάσματος φυσικού αερίου 
τού Τύρσ καί τού τερματικού σταθμού τού Νύμπρω στή 
Δανία γιά τή μεταφορά τού άερίου τού δανικού τομέα 
της Βόρειας Θάλασσας καθώς καί ένα άλλο τμήμα τού 
δανικού αγωγού αερίου καί τήν προέκτασή του στήν 
'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμσνίας. Ό αγωγός αυ
τός θά εξασφαλίζει στήν αρχή τόν εφοδιασμό τού δανι
κού δικτύου μέ σοβιετικό φυσικό αέριο καί στή συνέχεια 
σέ περίπτωση ανάγκης τή μεταφορά τού δανικού άε
ρίου πρός τό διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό δίκτυο 
άγωγών φυσικού άερίου, 

Χορηγήσεις κοινού ένδιαφεροντος στόν 
ενεργειακό τομέα άπό τό 1973 έως τό 1961 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 

I Ορθολογική κατανάλωση ενέργειας 

^ Διαφοροποίηση των εισαγωγών 

"Ανάπτυξη τών άλλων έγχωρίων πόρων 

Πυρηνοσι ένεργεια 

άπό τά όποια ΝΚΜ 

Ή άξιοποίηση τών κοιτασμάτων τύρφης της Ιρλανδίας, 
τά όποια εκτός άπό τό ενδιαφέρον γιά τήν περιφερει
ακή άνάπτυξη πού έχουν συμβάλλουν καί στήν ενεργει
ακή αυτονομία τής Κοινότητας, χρηματοδοτήθηκε μέ δά
νεια ύψους 28,7 έκατομμυρίων άπό τούς ιδίους πόρους 
της Τράπεζας καί 9.3 έκατομμυρίων άπό τούς πόρους 
τού ΝΚΜ. 

Οί χρηματοδοτικές παρεμβάσεις της Τράπεζας υπέρ 
τών επενδυτικών προγραμμάτων γιά τή διαφορο

ποίηση τών ένεργειακών εισαγωγών άφορούσαν 
κατά πρώτο λόγο τή βελτίωση τού εύρωπάϊκού δικτύου 
άγωγών άερίου (199,3 εκατομμύρια άπό τά όποια 27,8  
εκατομμύρια άπό πόρους τού ΝΚΜ) καί κυρίως τού άγω-
γού ό όποιος θά εφοδιάζει τήν Κοινότητα μέ άλγερινό 
φυσικό άέριο καί στόν όποϊο έχει ήδη γίνει αναφορά 
λόγω τού ένδιαφέροντος πού παρουσιάζει γιά τήν 
άνάπτυξη τού Μετζοτζιόρνο· ή χρηματοδότηση τού 
τμήματος τού άγωγού πού διασχίζει τήν Τυνησία, μετα
ξύ τών άλγερινών συνόρων καί τού πορθμού τής Σικε
λίας. αποτέλεσε άντικείμενο ειδικής έγκρισης τού Συμ
βουλίου τών Διοικητών της Τράπεζας σύμφωνα μέ τό 
σρθο 18 τού Καταστατικού της. Ένας νέος άγωγός στήν 
έπαρχία Άμπρούτσι, πού έχει κι" αυτός άναφερθεί 
προηγουμένως, θά εξασφαλίζει τή μεταφορά τού άε
ρίου τών κοιτασμάτων τού Κουπέλλο καί μελλοντικά τή 
μεταφορά τού άλγερινού άερίου. Ή Τράπεζα έχει 
χρηματοδοτήσει λίγο πιό βόρεια επενδύσεις γιά τήν 
αύξηση τών άποθηκευπκών ικανοτήτων τού Μινέρμπιο 
καί τήν ένταξή τους στό ιταλικό καί εύρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφοράς φυσικού άερίου γιά τόν ασφαλέστερο καί 
πιό εύκαμπτο ενεργειακό εφοδιασμό τής Κοινότητας. 

Ή Τράπεζα εξάλλου έχει χορηγήσει δάνεια συνολικού 
ύψους 185 έκατομμυρίων. άπό τά όποια 11,8 εκατομμύ
ρια χορηγήθηκαν άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ. γιά τή 
χρηματοδότηση επενδύσεων πού επιτρέπουν μεγαλύ
τερη υποκατάσταση τού πετρελαίου μέ άνθρακα συμ
βάλλοντας ταυτόχρονα στήν άνάπτυξη τών άντίστοιχων 
περιοχών: στήν Ιρλανδία, κατασκευή στό Μάνιπόϊντ τού 
κυριότερου άνθρακικού σταθμού τής χώρας, ένώ στήν 
Ιταλία βελτίωση τού ήλεκτρικού δικτύου ύψηλής τάσης 
γιά τή μεταφορά ήλεκτρικής ενέργειας άπό τό νότο στό 
βορρά καί τήν υποκατάσταση τού πετρελαίου μέ άνθρα
κα στούς σταθμούς ήλεκτροπαραγωγής τού Μπρίντιζι 
καί τού Σούλσις καί τή μετατροπή τών κλιβάνων πολλών 
τσιμεντοβιομηχανιών στή Σικελία ώστε νά χρησιμοποι
ούν άνθρακα. 

Χρηματοδοτήθηκαν επίσης προγράμματα γιά τήν όρθο-
λογικη κατανάλωση ενέργειας μέ ποσό 100,1 εκατομ
μυρίων άπό τά όποϊα 88,2 εκατομμύρια χορηγήθηκαν 
άπό τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας καί 11,9 εκατομμύ
ρια άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ. Τό ποσό σύτό διατέθηκε 
γιά δίκτυα αστικής θέρμανσης ή διανομής φωταερίου 
(52,7 εκατομμύρια) καί γιά βιομηχανικές έπενδύσεις 
(47,4 έκατομμύρια άπό τούς ιδίους πόρους της Τράπε-
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ζας πού υπολογίζεται οτι θα μειώσουν την κατανάλωση 

ενέργειας κατά 420 000 περίπου τόνους ισοδυνάμου πε

τρελαίου τό χρόνο. 

Στήν πρώτη κατηγορία περιλαμβάνεται ή μετατροπή 

τοΟ δικτύου διανομής φωταερίου τής Ρώμης, τό δίκτυο 

αστικής θέρμανσης τής Μπρέσσια (δάνειο άπό τούς πό

ρους του ΝΚΜ) καί στή Δανία ένας σταθμός συνδυα

σμένης παραγωγής θερμικής καί ηλεκτρικής ενέργειας 

καί τά δίκτυα αστικής θέρμανσης του Κάλουνμπορ, τοΰ 

Χέρνινγκ καί του "Ίκαστ. 

Οί χρηματοδοτηθεϊσες βιομηχανικές επενδύσεις γιά ορ

θολογικότερη κατανάλωση ενέργειας πραγματοποιού

νται κατά κύριο λόγο στήν Ιταλία: μετατροπή τής πα

ραγωγικής διαδικασίας καί τοϋ δικτύου μεταφοράς 

βιομηχανικών αερίων στή Λομβαρδία, διαρρυθμίσεις διά

φορες στίς μονάδες τής Fiat στό Τορίνο καί έξοπλισμός 

γιά τήν ανάκτηση των αποβλήτων ενός οίνοπνευματο-

ποιΐου πού θά χρησιμοποιούνται ώς καύσιμα ώστε νά 

μειωθεί έτσι ή ρύπανση τής 'Αδριατικής άπό τά απόβλη

τα αυτά. Ή μονάδα παραγωγής ανακλαστικών ύαλοπι-

νάκων πού έχει ήδη αναφερθεί λόγω του ενδιαφέρο

ντος πού παρουσιάζει γιά τήν ανάπτυξη τής επαρχίας 

Αμπρούτσι χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία θερμικής 

μόνωσης προσαρμοσμένης στήν 'Ιταλία (ένα τετραγωνι

κό μέτρο τών υαλοπινάκων αύτών έπιτρέπει τήν έξοικο-

νόμηση 35 λίτρων μαζούτ τό χρόνο). 

Ή Τράπεζα έξαλλου έχει χορηγήσει δύο νέα συνολικά δά

νεια συνολικού ύψους 21,7 έκατομμυρίων, τό ένα στήν 

'Ελλάδα καί τό άλλο στήν 'Ιταλία, γιά τή χρηματοδότηση 

επενδυτικών πρωτοβουλιών μικρού καί μεσαίου μεγέ

θους πού θά βοηθήσουν στήν όρθολογικότερη κατα

νάλωση ενέργειας, Από τά συνολικά δάνεια αυτού τού 

τύπου πού έχουν χορηγηθεί στήν Ιταλία καί στήν Δανία 

έχουν διατεθεί ήδη 20 πιστώσεις συνολικού ύψους 22,5  

εκατομμυρίων. 

Τά επενδυτικά προγράμματα γιά τή βελτίωση τών έπι-

κοινωνιών μεταξύ τών κρατών μελών έχουν χρηματο

δοτηθεί άπό τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας μέ ποσό 

79,8 έκατομμυρίων. Πρόκειται βασικά γιά τήν άγορά άπό 

τήν Alitalia όκτώ άεροπλάνων Αίρμπάς Α 300 Β4 πού θά 

χρησιμοποιηθούν σέ ενδοκοινοτικές κυρίως πτήσεις, τήν 

άγορά άπό μία ιρλανδική εταιρία ενός πορθμείου πού 

θά συνδέει τήν 'Ιρλανδία μέ τή Μεγάλη Βρετανία καί τόν 

εξοπλισμό έλληνικών άεροδρομίων μέ μηχανήματα 

έλέγχου τής εναέριας κυκλοφορίας γιά τή μεγαλύτερη 

άσφάλεια τών 15 έκατομμυρίων άτόμων πού χρησιμο

ποιούν κάθε χρόνο τόσο τίς έσωτερικές οσο και τις 

πτήσεις εξωτερικού μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τών άλλων 

κοινοτικών κυρίως χωρών. 

Διάφορα άλλα δάνεια πού χορηγήθηκαν άπό τούς 

ιδίους πόρους τής Τράπεζας γιά τή χρηματοδότηση 

επενδυτικών προγραμμάτων κοινού εύρωπαϊκού εν

διαφέροντος έχουν ήδη άναφερθεί λόγω τού περιφε

ρειακού ενδιαφέροντος πού παρουσιάζουν. Σ' αύτή τήν 

κατηγορία περλαμβάνονται τά τρία δάνεια συνολικού 

ύψους 22,3 έκατομμυρίων πού χορηγήθηκαν γιά προ

γράμματα προστασίας τού περιβάλλοντος. Οί εγκατα

στάσεις συλλογής καί καθαρισμού τών άκάθαρτων 

ύδάτων τεσσάρων έλληνικών πόλεων μέ πληθυσμό άνω 

τών 300 000 κατοίκων θά συμβάλλουν στή μείωση τής ρύ

πανσης τής Μεσογείου, ενώ ένα παρόμοιο έργο στή Δα

νία πού ένδισφέρει 35 000 άτομα θά περιορίσει τίς εκχύ

σεις άποβλήτων στή Βαλτική. Στήν "Ιταλία, οί εγκαταστά

σεις καθαρισμού θά επιτρέψουν σέ μιά μονάδα πα

ραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων νά συμμορφωθεί 

μέ τή νομοθεσία κατά τής ρύπανσης. Στό πλαίσιο τέλος 

τής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων καί πανεπιστη

μίων πού έχει θεσπιστεί σέ πολλές χώρες μέλη χρημα

τοδοτήθηκε μία Ιταλική μονάδα βιοϊατρικού έξοπλισμού. 

Δάνεια γιά τόν εκσυγχρονισμό καί τή 
μετατροπή επιχειρήσεων 

Ή Τράπεζα χορήγησε δάνειο ύψους 4,9 έκατομμυρίων 

γιά τή μετατροπή μιας μονάδας παραγωγής γραφομη

χανών στήν Κρέμα τής Λομβαρδίας, ώστε νά παράγει 

ηλεκτρονικές γραφομηχανές καί μηχανές έπεξεργασίας 

κειμένων. 

Πρέπει νά τονιστεί έδώ οτι άρκετά δάνεια πού χο

ρηγήθηκαν γιά προγράμματα περιφερειακού ένδιαφέ-

ροντος έχουν συμβάλλει γενικά στόν έκσυγχρονισμό καί 

στή μετατροπή επιχειρήσεων. 

Από τίς χορηγήσεις γιά προγράμματα περιφερειακού 

ένδισφέροντος συνεπώς, 35,5 έκατομμύρια χορηγήθη

καν γιά 42 επενδυτικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβα

νομένων αύτών πού χρηματοδοτήθηκαν άπό πιστώσεις 

συνολικών δανείων, πού είναι δημιουργοί νέων θέσεων 

έργσσίας σέ βιομηχανικές περιοχές πού βρίσκονται σέ 

παρακμή καί 158,4 εκατομμύρια χορηγήθηκαν γιά έργα 

ύποδομής πού ευνοούν τήν άνάπτυξη νέων οικονο

μικών δραστηριοτήτων στίς περιοχές αύτές. 

107,7 έκατομμύρια έξάλλου άπό τίς πιστώσεις πού 

χορηγήθηκαν γιά βιομηχανικές έπενδύσεις, διατέθηκαν 

γιά τή βελτίωση τής παραγωγικότητας καί τής άνταγω-

νιστικότητας 80 περίπου έπιχειρήσεων. 

'Ορισμένες άπό τίς επενδύσεις τέλος πού έχουν χρημα

τοδοτηθεί πραγματοποιήθηκαν σέ τομείς υψηλής τε

χνολογίας πού είναι σημαντικοί γιά τό μέλλον τής κοινο

τικής βιομηχανίας: πρόκειται κυρίως γιά μονάδες βιοϊα

τρικού έξοπλισμού καί συστημάτων πληροφορικής, γιά 

πρωτοβουλίες στόν άγροτοβιομηχανικό τομέα, στή 

χημική καί στή φαρμακευτική βιομηχανία καί γιά ένα 

κέντρο έρευνών γιά τήν άνάπτυξη τής άλιείας. 

39 



Πίνακας 5: Χορηγήσεις στό έσωτερικό της Κοινότητας κατά τό 1981 
Κατανομή κατά τομέα 

5.1. Άπό τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 

Τομέας 

Αριθμός Έκστομ. ECU 

% Τομέας Σύνολο 
άπό τό όποιο πιστώσεις 

άπό συνολικά δάνειο Σύνολο 
άπό τό όποιο πιστώσεις 

άπό συνολικά δάνεια % 
Ενέργεια, έπικοινωνίες καί λοιπές ΰπο· 
δομές 218 110 2349,2 38,6 83,3 

'Ενέργεια 47 3 1 419,8 2,4 50,3 
Παραγωγή 32 2 1008,4 1.7 35,7 
Πυρηνική ενέργεια Ρ) 10 700,6 24,8 
Θερμοηλεκτρικοί σταϋμοι 4 111,3 4,0 
Υδροηλεκτρικοί σταΰμοί 2 28,7 1.0 
Σταθμοί παραγωγής Θερμικής ένέργειας 6 2 29,0 1.7 1.0 
Υδρογονάνθρακες Ρ) 9 134,5 4.8 
'Εξόρυξη στερεών καυσίμων 1 4,3 0,1 
Μεταφορά 15 1 411,4 0,7 14,6 
Γοαμμές ηλεκτρικού ρεύματος 7 1 150,2 0,7 S.3 

'Αγωγοί αερίου καί πετρελαίου 8 261,2 9,3 

'Επικοινωνίες 137 107 600,0 36,2 21,3 
Μεταφορές 124 107 301,1 36,2 10,7 
Σιδηροδρομικές 2 62,8 2,2 
'Οδοί, γέφυρες, σήραγγες 112 103 150,9 33,1 5.4 
Θαλάσσιες 6 3 14,7 3,0 0,5 
Εναέριες 4 1 72,7 0.1 2.6 
Τηλεπικοινωνίες 13 298,9 10,6 

Υδραυλικές υποδομές 25 229,2 8,1 
Γεωργική ανάπτυξη 11 83,1 2.9 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) 14 146,1 5.2 

Διάφορα εργα υποδομής 5 88,6 3.1 

Συνολικά δάνεια (άδιάθετο) (3) 4 11.6 0,5 

Βιομηχανία, γεωργία καί υπηρεσίες 905 860 472,3 288,3 16,7 

Βιομηχανία 858 836 394,5 273,2 14,0 
Εξορυκτική 14 14 11.5 11,5 0.4 
Βασικές Μεταλλουργικές 22 22 16,6 16,6 0,6 
οικοδομικών υλών 68 67 33,6 22,4 1.2 
Ιύλου 79 79 10,2 10,2 0,3 
Υάλου καί κεραμικής 19 18 20,1 17,3 0.7 
Χημικές 55 49 66,7 21,3 2.4 
Προϊόντων μετάλλου καί μηχανικής 209 205 81,2 61,7 2.9 
Αυτοκινήτων, μεταφορικού υλικού 29 27 23,1 11.6 0,8 
Ηλεκτρολογικού, ήλεκτρονικού υλικού 41 40 17,1 9.7 0,6 
Ειδών διατροφής 149 144 62,1 43.7 2.2 
Υφαντικών ειδών καί δέρματος 35 35 5.4 5,4 0.2 
Χαρτοπολτού, χάρτου καί εκτυπώσεων 57 56 20,5 17,8 0,7 
Προϊόντων άπό έλαστικό καί πλαστική 
ύλη 59 59 21.4 21.4 0.8 
Λοιπές 22 21 5,0 2,6 0,2 

Γεωργία, δάση, άλιεία 13 13 4.1 4,1 0,2 
Υττηρεσιές 13 11 43,7 11,0 1.5 

Τουρισμός 9 9 8.7 8,7 0.3 
Λοιπές 3 2 31,3 2,3 0.1 

"Ερευνα καί άνάπτυξη 1 3.7 

Συνολικά δάνεια (άδιάθετο) (*) 21 30,0 1.0 

Σύνολο 1123 970 2 821,5 326,9 100,0 
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Χορηγήσεις ατό εσωτερικό τής Κοινότητας 

5.2. Άπό τούς πόρους του ΝΚΜ 

Αριθμός Έκατομ- ecu 

απο το οποίο πιστώσεις άπό τό όποιο πιστώσεις 
Τομέας Σύνολο άπό συνολικά δάνεια Σύνολο άπό συνολικά δάνεια % 
Ενέργεια, έπικοινωνίες καί λοιπές υπο
δομές 19 539,β 100,0 

Ενέργεια 7 93,7 17,4 
Παραγωγή 5 69,9 13,0 
Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί 1 11.8 
Σταθμοί παραγωγής θερμικής ένέργειας 1 11.9 2.2 
"Υδροηλεκτρικοί σταθμοί 1 32,9 6.1 
Υδρογονάνθρακες 1 4.0 0.8 
Εξόρυξη στερεών καυσίμων 1 9.3 1.7 
Μεταφορά 2 23,8 4.4 

'Αγωγοί αερίου καί πετρελαίου 2 23.8 4.4 
'Επικοινωνίες 7 163,2 30,2 

Μεταφορές 4 99,5 18,4 
Σιδηρόδρομοι 1 28,4 5.2 
'Οδοί. γέφυρες καί σήραγγες 3 71,1 13,2 
Τηλεπικοινωνίες 3 63,7 11,8 

Υδραυλικές υποδομές 2 60,0 11.1 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) 2 60,0 11,1 

Διάφορα έργο υποδομής 3 222,9 41.3 

Σύνολο 19 539,8 100,0 

5 3 Άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ 

Ενέργεια, επικοινωνίες καί λοιπές 
υποδομές 237 110 2 889,0 38,6 85,9 

Ενέργεια 54 3 1513.5 2.4 45.0 

Παραγωγή 37 2 1 078.3 1.7 32,1 
Πυρηνική ενέργεια Ρ) 10 700.6 20.9 

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί 5 123.1 3.7 

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί 3 61.6 1.8 

Σταθμοί παραγωγής θερμικής ένέργειας 7 2 40.9 1.7 1.2 

Υδρογονάνθρακες (^) 10 138.5 4.1 

Εξόρυξη στερεών καυσίμων 2 13.6 0.4 

Μεταφορά 17 1 435,2 0.7 12.9 
Γοαμμές ήλεκτρικού ρεύματος 7 ; 150.2 0.7 4.5 
Αγωγοί αερίου καί πετρελαίου 10 285.0 8.4 

'Επικοινωνίες 144 107 763,2 36.2 22,7 

Μεταφορές 128 107 400.6 36,2 11,9 

Σιδηρόδρομοι 3 91.2 2.7 
'Οδοί. γέφυρες καί σήραγγες 115 103 222,0 33.1 6.6 

Θαλάσσιες 6 3 14.7 3.0 0.4 

Εναέριες 4 1 72.7 0.1 2.2 
Τηλεπικοινωνίες 16 362,6 10,8 

Υδραυλικές υποδομές 27 289,2 8.6 
Γεωργική ανάπτυξη 11 83,1 2.5 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) 16 206,1 6.1 

Διάφορα έργα υποδομής 8 311,5 9,3 
Συνολικά δάνεια (αδιάθετο) 4 11.6 0,3 

Βιομηχανία, γεωργία, υπηρεσίες 
Ι6λ. 5.1.) 905 860 472.3 288,3 14,1 

Σύνολο 1 142 970 3 361.3 326.9 100,0 

(1) Δεν περιλαμβάνονται τά δάνεια ΕΥΡΑΤΟΜ ύψους 357,6 έκστομ. πού αξιολόγησε και διαχειρίστηκε ή Τράπεζα. 

(2| Συμπεριλαμβανομένης τής διύλισης πετρελαίου (31.8 έκστομ.). 
(3| Διαφορά μεταξύ τού ποσού τών δανείων πού χορηγήθηκαν κατά τό 1981 (50.2 έκατομ.) καί τών πιστώσεων πού διατέθηκαν κατά τήν έν λόγω χρήση άπό τό σύνολο 

τών εκκρεμών συνολικών δανείων (38.6 έκστομ.) γιά έργα υποδομής. 
(4) Διαφορά μεταξύ τού ποσού τών συνολικών δανείων πού χορηγήθηκαν κατά τό 1981 (318.3 έκατομ.) καί τών πιστώσεων πού διατέθηκαν κατά τήν έν λόγω χρήση άπό 

τό σύνολο τών εκκρεμών συνολικών δανείων (288,3 έκστομ.) γιά επενδύσεις στό βιομηχανικό καί γεωργικό τομέα καί στόν τομέα παροχής υπηρεσιών. 
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Χορηγήσεις στό έσωτερικό της Κοινότητας 

Κατονομή των χρηματοδοτηθέντων έπενδυτικών προγραμμάτων κατά τομέα 

οι χορηγήσεις στόν ενεργειακό τομέα ανήλθαν σέ 1 419,8 εκατομμύρια άττό τους ιδίους ττόρους της Τράπεζας καί 

σε 93,7 έκατομμύρια από τους πόρους του ΝΚΜ, ή συνολικό σέ 1 513,5 έκατομμύρια ποσό πού αποτελεί τό 45 %  

του συνόλου των χορηγήσεων στό έσωτερικό της Κοινότητας. Οί δανειοδοτήσεις γιά έργα υποδομής στούς το

μείς μεταφορών καί τηλεπικοινωνιών ανήλθαν σέ 763,2 έκατομμύρια, από τά όποια 600 έκατομμύρια χορηγήθη

καν από τούς ιδίους πόρους της Τράπεζας καί 163,2 έκατομμύρια άπό τούς πόρους του ΝΚΜ. Τά δάνεια γιά διά

φορα έργα υποδομής έφθασαν τά 100,2 έκατομμύρια άπό ιδίους πόρους καί τά 222,9 έκατομμύρια άπό πόρους 

του ΝΚΜ, ή συνολικά τά 323,1 έκατομμύρια. 289,2 έκατομμύρια τέλος διατέθηκαν γιά έργα ύδρευσης, σταθμούς 

βιολογικού καθαρισμού λυμάτων καί διάφορα άρδευτικά καί άποστραγγιστικά έργα, άπό τά όποια 229,2 έκατομ

μύρια χορηγήθηκαν άπό τούς ίδιους πόρους τής Τράπεζας καί 60 έκατομμύρια άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ. 

Τά δάνεια πού χορηγήθηκαν άπό ίδιους πόρους γιά βιομηχανικές κυρίως έπενδύσεις καί κατά δεύτερο λόγο γιά 

έπενδύσεις στό γεωργικό τομέα καί στόν τομέα παροχής υπηρεσιών έφθασαν τά 472,3 έκατομμύρια άπό τά 

όποια τά 318,3 έκατομμύρια προήλθαν άπό συνολικά δάνεια. 

Τό 50 % περίπου των χορηγήσεων στόν ένεργειακό το

μέα άφορα πυρηνικούς σταθμούς στή Γερμανία, στη 

Γαλλία, στό Βέλγιο καί στην Ιταλία (700,6 έκατομμύρια 

για δάνεια άπό ιδίους πόρους καί εγγυήσεις έναντι 432,6  

εκατομμυρίων κατά τό 1980). Έχουν έπίσης αύξηθεϊ 

σημαντικά τά δάνεια για τις γραμμές μεταφοράς ηλε

κτρικής ενέργειας (150,2 έκατομμύρια άπό ιδίους πό

ρους), ένώ οί πιστώσεις γιά θερμοηλεκτρικούς καί 

ύδροηλεκτρικούς σταθμούς καί γιά σταθμούς συνδυα

σμένης παραγωγής θερμικής καί ήλεκτρικής ένέργειας 

διατηρήθηκαν σέ ύψηλά έπίπεδα (169 έκατομμύρια άπό 

ιδίους πόρους καί 56,6 έκατομμύρια άπό πόρους τού 

ΝΚΜ). 

Τά δάνεια γιά τήν έκμετάλλευση των κοινοτικών αποθε

μάτων πετρελαίου καί φυσικού άερίου καί γιά τήν κα

τασκευή αγωγών άερίου σημείωσαν σημαντική έπίσης 

αύξηση καί έφθασαν τά 395,7 έκατομμύρια άπό ίδιους 

πόρους καί τά 33,1 έκατομμύρια άπό πόρους του ΝΚΜ, 

ένώ δάνεια ύψους 13,6 έκατομμυρίων (άπό τά όποϊα 9,3  

εκατομμύρια άπό πόρους τού ΝΚΜ) χορηγήθηκαν γιά 

τήν έξόρυξη στερεών καυσίμων. 

Οί περισσότερες άπό τίς έπενδύσεις αύτές συμβάλλουν 

στήν ύλοποίηση τών κοινοτικών ένεργειακών στόχων 

καί ορισμένες παρουσιάζουν ένδιαφέρον γιά τόν έξο-

πλισμό τών περιοχών. Ή διαφορά πού ύπάρχει στή 

θέση «Ενέργεια» στούς πίνακες 4 σελ. 30 καί 5 σελ. 40  

προκύπτει άπό τό γεγονός οτι άφενός όρισμένες βιομη

χανικές έπενδύσεις άνταποκρίνονται στήν κοινοτική 

ένεργειακή πολιτική καί άφετέρου όρισμένες έπενδύσεις 

στόν ένεργειακό τομέα συμβάλλουν στήν περιφερειακή 

άνάπτυξη χωρίς ωστόσο νά άντοποκρίνονται στούς 

ένεργειακούς στόχους τής Κοινότητας. 

Τά δάνεια πού χορηγήθηκαν γιά τίς άλλες ύποδομές 

άποτελούν τό 41 % τού συνόλου τών χορηγήσεων. 

Ή Τράπεζα χορήγησε 298,9 έκατομμύρια άπό τούς 

ιδίους της πόρους καί 63,7 έκατομμύρια άπό τούς πό

ρους τού ΝΚΜ γιά τίς τηλεπικοινωνίες (στό Μετζοτζιόρ-

νο. στό Ηνωμένο Βασίλειο, στήν Ιρλανδία, στήν 'Ελλάδα 

καί στήν Γροιλανδία) καί 301,1 έκατομμύρια άπό τούς 

ιδίους της πόρους καί 99,7 έκατομμύρια άπό τούς πό

ρους τού ΝΚΜ γιά έργα στόν τομέα τών οδικών, σιδηρο-

Πίνακας 6: Συμμετοχή τών συνολικών δανείων στά δάνεια πού χορηγήθηκαν στή βιομηχανία, στή γεωργία καί 

στίς ύττηρεσίες άπό τό 1977 εως τό 1981 

1977 197β 1979 1980 1981 

Πιστώσεις άπό συνολικά δάνεια: 

αριθμός 
ύψος (α) — έκατομ. ECU 

'Ατομικά δάνεια καί πιστώσεις άπό συ
νολικά δάνεια: 

ϋψος (6) — έκατομ. ECU 

Ποσοστιαία συμμετοχή τών πιστώ
σεων άπό συνολικά δάνειο στό σύ
νολο τών χορηγήσεων 

(σ)/(β)-% 

125 
53,6 

388,5 

13.8 

148 
68,3 

231,0 

29,6 

411 
128,2 

368,6 

34,8 

515 
128,2 

448,1 

28,6 

860 
288,3 

442,3 

65,2 
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Χορηγήσεις στό έσωτερικό της Κοινότητας 

δρομικών, εναέριων καί θαλάσσιων μεταφορών στίς λιγό
τερο αναπτυγμένες καί στίς περιφερειακές κυρίως 
χώρες. 

Οί χορηγήσεις γιά αρδευτικά εργα, γιά αποχετευτικά 
δίκτυα καί γιά σταθμούς καθαρισμού λυμάτων πού είναι 
απαραίτητοι γιά τήν ανάπτυξη νέων οικονομικών δρα
στηριοτήτων στίς περιοχές περιφερειακής ανάπτυξης 
καί μετατροπής ανήλθαν σέ 146,1 έκατομμύρια άπό 
τούς ιδίους πόρους της Τράπεζας καί σέ 60 έκατομμύρια 
άπό τούς πόρους του ΝΚΜ. Χρηματοδοτήθηκαν επίσης 
αρδευτικά καί αποστραγγιστικά εργα σέ 137 000 εκτάρια 
στή Νότια Ιταλία, στήν 'Ελλάδα καί στήν Ιρλανδία μέ 
ποσό 83,1 εκατομμυρίων πού χορηγήθηκε άπό τούς 
ιδίους πόρους της Τράπεζας. 

Ή Τράπεζα έξάλλου χορήγησε δάνεια ύψους 88,6 εκα
τομμυρίων άπό τούς ιδίους της πόρους καί 222,9 εκα
τομμυρίων άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ γιά διάφορα 
εργα ύποδομής σέ διάφορες βιομηχανικές περιοχές της 
Νόπας Ιταλίας καί της Ελλάδας, γιά τόν έξοπλισμό όρι-
σμένων κομητειών της Σκωτίας πού έχουν πληγεί άπό 
τήν παρακμή τών βιομηχανικών δραστηριοτήτων καί γιά 
τή δημιουργία προκατασκευασμένων οικιστικών κέ
ντρων γιά τή στέγαση τών σεισμοπλήκτων της Νότιας 
'Ιταλίας, 

Γιά τή χρηματοδότηση τέλος διάφορων έργων ύπο
δομής μικρού καί μεσαίου μεγέθους συνομολογήθηκαν 
τέσσερα συνολικά δάνεια ύψους 50,2 εκατομμυρίων. 
Άπό τά συνολικά δάνεια πού συνομολογήθηκαν τό 1981  
ή προηγουμένως, 110 πιστώσεις συνολικού ύψους 38,6  
εκατομμυρίων διατέθηκαν γιά τή χρηματοδότηση 
όδικών καί λιμενικών κυρίως ύποδομών στή Γαλλία, ή 
ενεργειακών στή Δανία (μικρά δίκτυα άστικής θέρ
μανσης). 

Χορηγήσεις στό έσωτερικό της Κοινότητας κατά τό 1981 
Κατανομή κατά τομέα 

Ενέργεια (παραγωγή) 

Ενέργεια (μεταφορά) 

Μεταφορές 

Τηλεπικοινωνίες 

Διάφορα έργα ύποδομής 

Βιομηχανίες 

άπό τά όποια ΝΚΜ 

άπό τά όποΐα συνο
λικά δέινεια 

I 1 Νερό 
Γεωργικά έργα 

Στό βιομηχανικό καί στό γεωργικό τομέα καθώς καί 
στόν τομέα παροχής ύττηρεσιών, τά δάνεια πού 
χορήγησε ή Τράπεζα άπό τούς ίδιους της πόρους άνέρ-
χονται σέ 472,3 έκατομμύρια έναντι 585,4 έκατομμυρίων 
κατά τό 1980, 377,6 κατά τό 1979 καί 262,6 κατά τό 1978.  
Τά δύο τρίτα τού ποσού σύτού χορηγήθηκαν ύπό 
μορφή συνολικών δανείων. 

Συνολικά, τά σημαντικότερα ποσά διατέθηκαν στό με
ταλλουργικό τομέα καί στίς μηχανικές κατασκευές, στή 
χημεία, στά είδη διατροφής, στά ύλικά οικοδομών καί 
στήν παροχή ύπηρεσιών (τήν έπαγγελμαπκή κυρίως 
κατάρτιση). 

Τό 27,4 % τού συνόλου τών δανείων πού χορηγήθηκαν 
σ' σύτούς τούς τομείς άφορούν τίς βιομηχανίες κατα
ναλωτικών άγαθών, τό 52,8 % τίς βιομηχανίες ενδιά
μεσων άγαθών καί τό 19,8 % τίς βιομηχανίες κεφαλαιου
χικών άγαθών. 

Κατά τό 1981 συνομολογήθηκαν 21 συνολικά δάνεια 
συνολικού ύψους 318,3 έκατομμυρίων έναντι 19 συ
νολικών δανείων ύψους 265,5 έκατομμυρίων κατά τ6 
1980 μέ χρηματοδοτικούς φορείς στήν 'Ιταλία, στήν Ιρ
λανδία, στήν 'Ελλάδα, στή Δανία, στό 'Ηνωμένο Βασίλειο 
καί στό Βέλγιο. Τά δάνεια αυτά επιτρέπουν τή χορήγηση 
πιστώσεων πού κυμαίνονται μεταξύ 25 000 καί 6 έκατομ
μυρίων ECU ή καθεμία γιά τήν ενίσχυση μικρομεσαίων 
έπενδυτικών πρωτοβουλιών στή βιομηχανία καί στή 
γεωργία, συμβάλλοντας έτσι εϊτε στήν άνάπτυξη τών 
προβληματικών περιοχών (19 συνολικά δάνεια ύψους 
296,7 έκατομμυρίων) ή στήν όρθολογική κατανάλωση 
ενέργειας (δύο συνολικά δάνεια ύψους 21,6 έκατομμυ
ρίων). 

Οί πιστώσεις άπό συνολικά δάνεια σημείωσαν έκ νέου 
αύξηση τόσο ποσοτική οσο καί σέ άριθμό: 860 μικρομε
σαίες επενδυτικές πρωτοβουλίες χρηματοδοτήθηκαν μέ 
ποσό 288,3 έκατομμυρίων έναντι 518 πρωτοβουλιών καί 
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Ή μείωση τής εξάρτησης άπό τις εισαγωγές 
πετρελαίου αποτελεί έναν άπό τούς στόχους 
προτεραιότητας τής Κοινότητας. 14397  
εκατομμύρια κατευθύνθηκαν κατά τό 1981 σε 
έπενδύσεις πού συμβάλλουν στήν ύλοποίηση 
αύτοϋ του στόχου, άπό τά όποια 955,3  
εκατομμύρια χορηγήθηκαν γιά τήν άξιοποίηση 
των εγχώριων πόρων τής Κοινότητας (ατή 
φωτογραφία έξόρυξη τούλιγνίτη). 

Χορηγήσεις στό εσωτερικό τής Κοινότητας 

131.6 έκατομμυρίων κστσ τό 1980. Τ6 μέσο υψος των 
τΓίστώσεων αΰτών άνερχεται σέ 335 000 ECU έναντι 
356 000 ECU που είναι τό μέσο ύψος των πιστώσεων 
πού έχουν χορηγηθεί άπό τό 1969 σέ τρέχουσες τιμές. 

Οί χρηματοδοτηθεϊσες κατά τό 1981 επενδύσεις πραγ
ματοποιήθηκαν κυρίως στην Ιταλία (363 πιστώσεις 180,6  
έκατομμυρίων) καί στήν Ιρλανδία (386 πιστώσεις 43,3  
έκατομμυρίων), ένώ οί ύπόλοιπες στό 'Ηνωμένο Βασί
λειο (46 πιστώσεις 18,1 έκατομμυρίων), στήν'Ελλάδα (34  
πιστώσεις 28 έκατομμυρίων) (ή. στή Δανία (24 πιστώ
σεις 6,1 έκατομμυρίων) καί στό Βέλγιο (7 πιστώσεις 12,3  
έκατομμυρίων). 

Πιστώσεις ύψους 62 περίπου έκατομμυρίων διατέθηκαν 
γιά 205 έπενδυτικές πρωτοβουλίες στόν τομέα των 
μηχανικών κατασκευών καί άλλα 44 έκατομμύρια γιά 205  
πρωτοβουλίες στόν άγροτοβιομηχανικό τομέα· άκολου-
θοΟν οί βιομηχανίες ξύλου (79 πιστώσεις άνω τών 10  
έκατομμυρίων), οικοδομικών ύλών (67 πιστώσεις άνω 
τών 22 έκατομμυρίων), έλαστικου καί πλαστικών ύλών 
(59 πιστώσεις άνω τών 21 έκατομμυρίων), χάρτου καί 
έκτυπώσεων (56 πιστώσεις 18 έκατομμυρίων περίπου), 

Ο Βλ. σελ. 51. 

χημικών προϊόντων, ήλεκτρικών ειδών, ύφσντικών ειδών 
καί δέρματος, μεταφορικών μέσων, ύάλου καί κερα
μικής, οί εξορυκτικές βιομηχανίες, ή γεωργία καί οί υπη
ρεσίες. 

Οί πιστώσεις πού χορηγήθηκαν τό 1981 άπό συνολικά 
δάνεια άντιπροσωπεύουν τό 65,2 % τού συνόλου τών 
χορηγήσεων της Τράπεζας στή βιομηχανία, στή γεωρ
γία καί στίς υπηρεσίες (βλ. πίνακα 6 σελ. 42) καί άποτε-
λούν ένα ιδιαίτερο άποτελεσματικό μέσο ενίσχυσης της 
περιφερειακής άνάπτυξης καθώς συμβάλλουν στή δια
φοροποίηση τών δραστηριοτήτων σέ τομείς έντασης έρ-
γασίας. 

Τά χρηματοδοτηθέντα κατά τό 1981 επενδυτικά προ
γράμματα υπολογίζεται δτι θά συμβάλλουν στή 
δημιουργία άνω τών 14 300 μόνιμων θέσεων έργασίας 
καί στή διατήρηση 8 000 άλλων. Ή έπένδυση άνά 
δημιουργούμενη άμεση θέση έργασίας ύπολογίζεται σέ 
49 600 ECU ένώ φθάνει τίς 148 500 ECU γιά τά μεγαλύ
τερα βιομηχανικά επενδυτικά προγράμματα πού 
χρηματοδοτούνται μέ επί μέρους δάνεια. Τό 95% τών 
πιστώσεων καί τό 80 % τού ποσού διατέθηκαν σέ άνε-
ξάρτητες έπιχειρήσεις πού άπασχολούν λιγότερα άπό 
500 άτομα. 

Κατανομή τών χρηματοδοτηθέντων επενδυτικών προγραμμάτων κατά θέση 

Τά χρηματοδοτηθέντα κατά τό 1981 ττρογράμματα έκτελούνται κατά τά τρία τέταρτα στην 'Ιταλία, στήν 'Ιρλανδία 
καί στήν Ελλάδα πού είναι χώρες όπου τά περιφερειακά καί διαρθρωτικά προβλήματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά, 
καθώς καί στό 'Ηνωμένο Βασίλειο τό όποϊο επίσης αντιμετωπίζει ιδιαίτερα περιφερειακά καί διαρθρωτικά προ
βλήματα. Ή Τράπεζα χορήγησε στίς χώρες αυτές δάνεια ύφους 2454,1 έκατομμυρίων άπό τά όποια 1 954,6 έκα
τομμύρια χορηγήθηκαν άπό τούς ιδίους της πόρους καί 499,5 έκατομμύρια άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ. 

Ή 'Ιταλία άπορρόφησε τό μεγαλύτερο μέρος τών δα
νείων πού χορήγησε ή Τράπεζα κατά τό 1981. Τά δάνεια 
αύτά συνολικού ύψους 1 699,6 έκατομμυρίων, άπό τά 
όποια 1 251,3 έκατομμύρια χορηγήθηκαν άπό τούς 
ιδίους πόρους τής Τράπεζας καί 448,3 έκατομμύρια άπό 
τούς πόρους τού ΝΚΜ, έναντι 1 290,3 έκατομμυρίων 
κατά τό 1980 άποτελούν τό 50% περίπου τού συνόλου 
τών χορηγήσεων τής Τράπεζας στό έσωτερικό τής Κοι
νότητας, συμπεριλαμβανομένης καί της έκτακτης οικο
νομικής ένίσχυσης ύψους 31,8 έκατομμυρίων άπό τούς 
ιδίους πόρους τής Τράπεζας καί 296,4 έκατομμυρίων 
άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ πού χορήγησε ή Κοινότητα 
ύπό μορφή έπιδοτούμενων δανείων γιά τήν άνασυ-
γκρότηση τών περιοχών στήν Καμπανία καί στά Βασιλι-
κάτα τίς όποιες έπληξαν οΐ σεισμοί. Τά επιδοτούμενα 
στό πλαίσιο τού ΕΝΣ έξάλλου δάνεια άνήλθαν σέ 639,1  
έκατομμύρια άπό ιδίους πόρους καί σέ 96,4 έκατομμύ
ρια άπό πόρους τού ΝΚΜ, άναβιβάζοντας έτσι τά δάνεια 
πού χορηγήθηκαν μέ έπιδότηση έπιτοκίου άπό τόν 
πρόύπόλονισμό Ήίς ΚοινότήΤας ΟΤό 63 % Τού συνόλου 
τών χρηματοδοτήσεων έργων ύποδομής στήν 'Ιταλία 
(βλ. σελ. 25). 

Πάνω άπό τό 75 % τών πιστώσεων άφορα έπενδυτικά 
προγράμματα στό Μετζοτζιόρνο. Οί χορηγήσεις στόν 
ένεργειακό τομέα άποτελούν τό 35% τού συνόλου, ένώ 
τό 25 % άφορα τίς π^λεπικοινωνίες καί τίς μεταφορές, 
ένα άλλο 25 % άρδευτικά καί άποστραγγιστικά έργα στίς 
σεισμόπληκτες κυρίως περιοχές καί τό ύπόλοιπο 15 %  
τή βιομηχανία καί τίς υπηρεσίες. Πάνω άπό τά δύο τρίτα 
τών χορηγήσεων αυτών άφορούν έπενδυτικά σχέδια μι
κρού καί μεσαίου μεγέθους πού χρηματοδοτήθηκαν στό 
πλαίσιο συνολικών δανείων. 

Στά τέλη τού έτους υπογράφηκε μιά συμφωνία πλαίσιο 
πού προβλέπει τή χορήγηση 115,4 έκατομμυρίων άπό 
τούς Ιδίους πόρους τής Τράπεζας καί 63,7 έκατομμυρίων 
άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ γιά τήν άνέγερση πολλών χι
λιάδων κατοικιών σέ 14 βιομηχανικά κέντρα τού Μετζο
τζιόρνο ('). 

{') Τά ποσά οΰτά δέν περιλαμβάνονται στά στοιχεία τής χρήσης. 
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Χορηγήσεις στό εσωτερικό τής Κοινότητας 

Οί δανειοδοτήσεις στήν Ιρλανδία άνήλθαν σε 342,6 εκα
τομμύρια, άττό τά ότΓΟΪα 325,3 εκατομμύρια χορηγήθη
καν άπό τούς ίδιους πόρους τής Τράπεζας καί 17,3 έκα-
τομμύρια από τούς πόρους τού ΝΚΜ, έναντι 376 εκατομ
μυρίων κατά τό 1980. Πάνω άπό τό 85% των δανείων 
αύτών χορηγήθηκε μέ έπιδότηση επιτοκίου στό πλαίσιο 
τού ΕΝΣ (δάνεια 272,3 εκατομμυρίων άπό ίδίους πόρους 
καί ολσ τά δάνεια άπό τούς πόρους του ΝΚΜ). 

Ό ένεργειακός τομέας απορρόφησε τό 41 % των πιστώ
σεων, οΐ ύποδομές των μεταφορών καί των τηλεπι
κοινωνιών τό 26 %, ένώ ένα άλλο 25 % χορηγήθηκε βασι
κά γιά επενδυτικά σχέδια μικρού μεγέθους καί για κέ
ντρα επαγγελματικής κατάρτισης στό βιομηχανικό καί 
στό γεωργικό τομέα. 

Στή Γερμανία, ή χρηματοδότηση ενεργειακών αποκλει
στικά προγραμμάτων, πού έφθασε τά 292 εκατομμύρια 
έναντι 14,2 εκατομμυρίων κατά τό 1980, άφορα τήν πα
ροχή εγυήσεων γιά δύο δάνεια πού χορήγησε ένας όμι
λος τραπεζών γιά τή χρηματοδότηση ενός πυρηνικού 
σταθμού, 

Τά δάνεια πού χορήγησε ή Τράπεζα στή Γαλλία ανήλ
θαν σε 267 εκατομμύρια, δπως περίπου καί κατά τό 
1980, άπό τά όποια 226,7 εκατομμύρια χορηγήθηκαν 
άπό τούς ίδίους της πόρους καί 40,3 εκατομμύρια άπό 
τούς πόρους τού ΝΚΜ καί αφορούν τήν πυρηνική ενέρ
γεια κατά τά δύο τρίτα καί τά έργα ύποδομής (αυτοκινη
τόδρομοι) κατά τό υπόλοιπο. 

Οί δανειοδοτήσεις της Τράπεζας στό 'Ηνωμένο Βασί
λειο έφθασαν τά 252,7 εκατομμύρια έναντι 688 εκατομ
μυρίων κατά τό 1980, άπό τά όποια 218,8 εκατομμύρια 
χορηγήθηκαν άπό τούς ίδίους της πόρους καί 39,9 από 
τούς πόρους τού ΝΚΜ. Ή μείωση αύτή προκύπτει εν μέ
ρει άπό τήν πολιτική περιορισμού τών δανειοδοπκών 
άναγκών τού δημόσιου τομέα. "Ολα τά δάνεια άνεξαι-
ρετως συμβάλλουν στήν ανάπτυξη τών προβληματικών 
περιοχών της χώρας καί κατανέμονται μεταξύ τών υπο
δομών τών επικοινωνιών, τών ύδραυλικών έργων καί 
τών βιομηχανικών επενδύσεων μικρού καί μεσαίου μεγέ
θους. 

Όλα τά άλλα δάνεια χορηγήθηκαν άπό τούς ίδίους πό
ρους της Τράπεζας. Στό Βέλγιο χορηγήθηκαν δάνεια 

Πίνακας 7 : Χορηγήσεις στό εσωτερικό τής Κοινότητας κατά τά έτη 1981 καί 1980 καί κατά την περίοδο 1958-1981 
Κατανομή κατά θέοτη επενδυτικού σχεδίου 

1981 1980 1958-1981 
άπό πό

ρους 
οπό ιδίους τού 

πόρους ΝΚΜ Σύνολο 

άπό πό
ρους 

άπό ιδίους τού 
πόρους ΝΚΜ Σύνολο 

άπο πό
ρους 

άπό Ιδίους τού 
πόρους ΝΚΜ Σύνολο 

Θέση 
έκοτςψ-

μύρια 
ECU % 

εκατομ
μύρια 

ECU 

εκατομ
μύρια 

ECU % 
έκοτομ-

μύρισ 
ECU % 

έκατομ-
μύρια 

ECU 

έκατομ-
μύριο 

ECU % 
έκατομ-

μύρισ 
ECU % 

εκατομ
μύρια 

ECU 

εκατομ
μύρια 

ECU % 
Βέλγιο 182,5 6,5 182,5 5.4 153,2 5.6 153,2 5,2 568,2 3.3 568,2 3.1 

Δανία 142,9 5,1 142,9 4,3 81.1 3.0 18,1 99,2 3,4 431,8 2.5 18.1 449,9 2.5 

Γερμανία 292,0 10,3 292,0 8.7 14,2 0.5 14,2 0.5 1 193,0 6,9 1 193,0 6,6 

ΈΧΚάς (2) 159,2 5,6 159,2 4.7 159,2 0,9 159,2 0,8 

Γαλλία 226,7 8.0 40,3 267,0 7.9 279,0 10,1 279,0 9.5 2 537,0 14,7 40,3 2 577,3 14,1 

Ιρλανδία 325,3 11,5 17,3 342,6 10,2 334,3 12,1 41,7 376,0 12,7 1 273,8 7.4 145,8 1 419,6 7.8 

Ιταλία 1251,3 44,4 448,3 1 699,6 50,6 1 152,5 41,9 137,8 1 290,3 43.7 7 193,6 41.8 671,1 7 864,7 43,1 

Λουξεμβούργο 9,0 0,1 9.0 0.1 

Κάτω Χώρες 105,2 0.6 105,2 0.6 

'Ηνωμένο 
Βασίλειο 218,8 7.8 33,9 252,7 7,5 688,0 25,0 688,0 23,3 3 534,8 20,5 139,2 3674,0 20,1 

Εκτός Κοινό
τητας (3) 22,8 0.8 22.8 0.7 50,9 1.8 50,9 1.7 223,5 1,3 223,5 1.2 

Σύνολο 2821,5 100,0 539,8 3 361,3 100,0 2 753,2 100,0 197,6 2950,8 100,0 17229,1 100,0 1 014,5 18 243,6 100,0 

άπό τά όποια 
εγγυήσεις 282.1 10,0 14.2 0,5 524.5 3.0 

( 1 ) θλ. σημείωση 2 τού πίνακα 1. σελ 21. 

(2) Γιά τίς πιστώσεις πού χορηγήθηκαν στήν ϊλλάδα άπό τό 1964 έως τό 1980 στό πλαίσιο τής συμφωνίας σύνδεσης, βλ. πίνακα 8 σελίδα 50 καί ετήσια 
έκθεση 1980 σελ 91. 

(3) Πράξεις πού ενδιαφέρουν άμεσα τήν Κοινότητα καί πραγματοποιήθηκαν δυνάμει τού άρθρου 18 (1) εδάφιο 2 τού Κατσσταπκού τής Τράπεζας σύμφωνο 
μέ τό όποιο τό Συμβούλιο τών Διοικητών μπορεί νά επιτρέψει τή χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων έκτός της Κοινότητας. 
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Χορηγήσεις arò εσωτερικό της Κοινότητας 

Χορηγήσεις στό έσωτερικό της Κοινότητας κατά τ61981 

Κατανομή κατά θεση επενδυτικού σχεδίου καί κατά τομέα 

σέ έκατομ. ECU  

1800-, 

1600-

1400-

1200-

1000-

800-

It in D Fr RU Β Gr Dk Εκτός 
Κοινό-

Βιομηχανία τηταςίή 

Λοιττά έργα υποδομής 

Ενέργεια 

'Ανασυγκρότηση Καμπανίσ-Βασιλικάτα 

άπό τά όποια ΝΚΜ 

ύψους 182,5 εκατομμυρίων έναντι 153,2 εκατομμυρίων 
κατά τό 1980 γιά τή χρηματοδότηση βασικά δύο ττυρη-
νικών σταθμών. Στήν 'Ελλάδα, πού προσχώρησε στην 
Κοινότητα την 1. 1. 1981, οί πιστώσεις έφθασαν τά 159,2  
εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση κατά 60 % έναντι τοϋ 
1980 πού ήταν τό τελευταίο έτος της συμφωνίας σύν
δεσης V). Τό πρωτόκολλο άρ. 7 της «πράξης προσχωρή
σεως» υπογραμμίζει τό ενδιαφέρον τών άλλων κρατών 
μελών νά βοηθήσουν τήν Ελλάδα, μέ κατάλληλη χρήση 
τών κοινοτικών πόρων, νά επιτύχει τούς στόχους πού 
έθεσε γιά τήν έκβιομηχάνισή της καί γιά τήν οικονομική 
της άνάπτυξη. Τά δάνεια χορηγήθηκαν γιά έργα ύπο-
δομής στόν τομέα τών μεταφορών καί τών τηλεπικοινω
νιών, γιά άρδευτικά έργα καί γιά σταθμούς καθαρισμού 
λυμάτων (61.5 %) καί γιά μικρομεσαίες βιομηχανικές καί 
γεωργικές επενδυτικές πρωτοβουλίες (38,5 %), 

Πάνω άπό τό 80% τών 142,9 έκατομμυρίων πού 
χορηγήθηκαν στή Δανία αφορούν ενεργειακά προ
γράμματα καί ιδιαίτερα αγωγούς αερίου, ένώ τά ύπόλοι-
πα κατευθύνθηκαν βασικά στις τηλεπικοινωνίες της 
Γροιλανδίας, σε λιμενικές εγκαταστάσεις καί σέ μικρομε
σαίες επενδυτικές πρωτοβουλίες στό βιομηχανικό τομέα 

καί στόν τομέα παροχής ύπηρεσιών. 

Ή Τράπεζα τέλος χρηματοδότησε τήν κατασκευή τού 
τμήματος πού διασχίζει τήν Τυνησία τοϋ αγωγού άερίου 
Άλγερίας-Ίταλίας. Τό έργο αύτό άν καί εκτελείται έκτός 
της Κοινότητας χρηματοδοτήθηκε λόγω τής συμβολής 
του στόν ενεργειακό εφοδιασμό τής Κοινότητας. 

(') Βλ. σελ. 51. 

ι') 6λ.σημηωβη3τοΰηίνακα7οελ. 46. 
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436,8 έκστομ. ECU χορηγήθηκαν έκτός τής Κοινότητας κατά τό 1981:  
277έκατομμύρια χορηγήθηκαν στις μεσογειακές χώρες και209,8  
έκατομμύρια στις χώρες τής Αφρικής, τής Καραϊβικής και τοΰ 
Ειρηνικού (ΑΚΕ) καθώς και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ). 
Στίς χώρες ΑΚε, ή πιό όφελημένη άπό τίς χορηγήσεις τής Τράπεζας 
ήταν ή έξορνκτική βιομηχανία πού έλαβε τό 36,7 % τού συνόλου. 

Χορηγήσεις έκτός τής Κοινότητας 

Ή Τράττεζα παρεμβαίνει χρηματοδοτικά στίς μεσογειακές χώρες και στήν Πορτογαλία, στά κράτη τής 'Αφρικής, 
τής Καραϊβικής καί τοϋ Ειρηνικού (ΑΚΕ) καί στίς υπερπόντιες χώρες καί εδάφη (ΥΧΕ) στό πλαίσιο συμβάσεων, 
χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων καί αποφάσεων με τή χορήγηση δανείων γιά τή χρηματοδότηση επενδυτικών 
προγραμμάτων που συμβάλλουν στήν οικονομική καί κοινωνική ανάπτυξη τών χωρών αυτών, συμμετέχοντας 
έτσι στήν εφαρμογή τής κοινοτικής πολιτικής γιά τήν ανάπτυξη. 

Οί χορηγήσεις στίς μεσογειακές χώρες ανήλθαν σέ 277 εκατομμύρια καί στά κράτη ΑΚΕ σέ 209,8 έκατομμύρια, ή 
συνολικά σέ 486,8 έκατομμύρια έναντι 547,7 έκατομμυρίων κατά τό 1980. Άπό τό ποσό αύτό τά 396,4 έκατομμύρια 
χορηγήθηκαν άπό τούς ίδιους πόρους τής Τράπεζας καί καταχωρούνται στόν ισολογισμό της, ενώ τά 90,4 έκα
τομμύρια χορηγήθηκαν άπό πόρους τού προϋπολογισμού τής Κοινότητας καί καταχωρούνται στό ειδικό τμήμα. 

Μεγάλος άριθμός χρηματοδοτηθέντων άπό τήν Τράπεζα έπενδυτικών προγραμμάτων στίς μεσογειακές χώρες 
καί στίς ΑΚΕ έχει χρηματοδοτηθεί καί άπό τή Διεθνή Τράπεζα καί τή Διεθνή 'Εταιρία Χρηματοδοτήσεων, 
τό Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, τήν Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης, τό Κεντρικό Ταμείο Οικονομικής Συνεργα
σίας, τό Kreditanstalt für Wiederaufbau, τήν 'Εταιρία γιά τήν Άνάτττυξη τής Κοινοπολιτείας καί τήν Flnancle- 
rings-Maatschapplj voor Ontwikkelingslanden. 

Χορηγήσεις στίς μεσογειακές χώρες 

Τή δραστηριότητα τής Τράπεζας στίς μεσογειακές χώρες 
κατά τό 1981 χρωμάτισαν πολλά γεγονότα θεσμικού χα
ρακτήρα: ή προσχώρηση τής 'Ελλάδας στίς Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες, ή καθιέρωση τής προενταξιακής οικονο
μικής συνεργασίας με τήν Ισπανία καί τήν Πορτογαλία 
καί ή λήξη τού τρίτου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου με 
τήν Τουρκία καθώς καί τών περισσότερων χρηματοδο
τικών πρωτοκόλλων με τίς χώρες τής Νότιας Μεσο
γείου ('). Οί χορηγήσεις στίς χώρες τής Βόρειας Μεσο
γείου σημείωσαν μείωση στό σύνολο τους παρά τή 
χορήγηση τών πρώτων δανείων στήν 'Ισπανία, ένώ 
αυξήθηκαν οί δανειοδοτήσεις στίς χώρες τού Μαγκρεμπ, 
τού Μασράκ καί στό 'Ισραήλ. 

Τά δάνεια άπό ιδίους πόρους ανήλθαν σέ 238 έκατομμύ
ρια έναντι 247 έκατομμυρίων κατά τό 1980, άπό τά όποια 
128 έκατομμύρια χορηγήθηκαν μέ έπιδότηση έπιτοκίου 
κατά 2 ή 3 ποσοστιαίες μονάδες άπό τόν προϋπολογι
σμό τής Κοινότητας. Δάνεια έξάλλου ύψους 39 έκατομ
μυρίων χορηγήθηκαν στήν Τουρκία ύπό ειδικούς όρους 
— 40 χρόνια μέ δεκαετή περίοδο χάριτος καί έπιτόκιο 
2,5 % — άπό τόν προϋπολογισμό τής Κοινότητας. 

(') Βλ. σελ. 82 καί 83 γιά την άνάλυση τής δραστηριότητος στό ττλαΐσιο 
αύτών τών ττρωτοκόλλων. 

Οί χορηγήσεις συγκεντρώθηκαν κατά 60 % στήν Πορτο
γαλία καί στήν Ισπανία πού είναι ύποψήφιες γιά ένταξη 
(συνολικά 119 έκατομμύρια) καί στήν Τουρκία (49 έκα
τομμύρια). 

Πάνω άπό τό 50 % τών χορηγήσεων στίς μεσογειακές 
χώρες αφορούσε έπενδυτικές πρωτοβουλίες μικρού καί 
μεσαίου μεγέθους στή βιομηχανία (42,6%), πού χρημα
τοδοτήθηκαν από πέντε συνολικά δάνεια, ή έπενδυτικές 
πρωτοβουλίες στή γεωργία καί στή δασοκομία (10,8 %).  
191 πρωτοβουλίες στό βιομηχανικό καί στό γεωργικό το
μέα καθώς καί στόν τομέα παροχής υπηρεσιών, ιδίως 
τουριστικών, πού χρηματοδοτήθηκαν κατά τό 1981 μέ 
πιστώσεις ύψους 127,3 έκατομμυρίων από συνολικά δά
νεια, θά επιτρέψουν τή δημιουργία 10 000 περίπου νέων 
θέσεων έργασίας. 

Τά δάνεια γιά όδικά καί λιμενικά έργα αποτελούν τό 20 %  
τού συνόλου, ένώ τά δάνεια γιά ένεργεισκά προγράμμα
τα τό 25% περίπου. Τά περισσότερα άπό τά χρημστο-
δοτηθέντα επενδυτικά προγράμματα αφορούν τήν έκ-
μετάλλευση τών φυσικών πόρων τών αντίστοιχων 
χωρών καί τήν ορθολογική κατανάλωση τής διαθέσιμης 
ένέργειας. 
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Χορηγήσεις έκτός της Κοινότητας 

Πίνακας 8: Χορηγήσεις στις μεσογειακές χώρες κατά τό 1981 και άπό τό 1963 εως τό 1981 (ΐ) 

Κατανομή κατά 8έση επενδυτικού σχεδίου 

Ai..—.- ±^1, ..λ 
Σύνολο Δάνεια από 

ίδιους πόρους 
Πράξεις μέ πόρους 

του προϋπολογισμού 
σε εκατομ. ECU σέ έκατομ. ECU σέ ύκατομ. ECU 

1981 
Βόρεια Μεσόγειος 

Ισπανία 
Πορτογαλία 
Τουρκία 

Μαγκρέμπ 
'Αλγερία 
Μαρόκο 
Τυνησία 

Μασράκ 
Ιορδανία 
Λίβανος 

Λοιπές 
Κύπρος 
Ισραήλ 

129,0 

52.0 

15.0 

42.0 

40.0 
79.0 
10.0 

10,0 
30,0 
12,0 

3.0 
12,0 

12,0 
30,0 

54.3 

21.8 

6.3 

17.6 

39,0 100.0 
16,9 
33,2 
4,2 

4.2 
12.6 
5.0 

1.3 
5,0 

5.0 
12,6 

39,0 100.0 

168,0 

52,0 

15,0 

42,0 

40,0 
79.0 
49.0 

10.0 
χ.ο 
12.0 

3.0 
12.0 

12.0 
30.0 

60.7 

18.8 

5.4 

15.1 

14.5 
28,5 
17.7 

3.7 
10,8 
4,3 

1.1 
4.3 

4.3 
10,8 

Σύνολο (2) 238,0 100,0 39.0 100,0 277,0 100,0 

1963—1981 
Βόρεια Μεσόγειος 

Ισπανία 
Ελλάς 
Πορτογαλία 
Τουρκία 
Γιουγκοσλαβία 

Μαγκρέμπ 
'Αλγερία 
Μαρόκο 
Τυνησία 

Μασράκ 
Αίγυπτος 
Ιορδανία 
Λίβανος 
Συρία 

Λοιπές 
Κύπρος 
Ισραήλ 
Μάλτα 

926,4 75.2 600,0 

127,0 

133,7 

45,0 

40,0 
341.4 
380,0 
115,0 
50,0 

Χ.Ο  
56,0 
41,0 

65,0 
18,0 
35,0 
15,7 

12,0 
30,0 
3,0 

10,3 

10,9 

3,6 

3.3 
27.7 
30.8 
9.3 
4.1 

2.4 
4.6 
3.3 

5.3 
1.5 
2.8 
1.3 

1.0 
2.4 
0.2 

34,0 

3.8 

5.0 

10.0 

590,0 

19.0 
15,0 

0.3 

3.5 

5.0 

93,3 1 526.4 

1.6 

91,7 

5,3 161,0 

3,0 
2,3 

0,6 137,5 

0,1 

0,5 
0,8 50.0 

0.8 

40.0 
351,4 
380.0 
705.0 
50.0 

30,0 
75,0 
56,0 

65,0 
18.3 
35,0 
19,2 

12,0 
30.0 
8.0 

81.4 

8.6 

7.3 

2.7 

2.1 
18.7 
20,3 
37.6 
2.7 

1.6 
4,0 
3,0 

3.5 
1.0 
1.8 
1.0 

0.6 
1.6 
0.5 

Σύνολο (3) 1232,1 100,0 642.8 100,0 1874,9 100,0 

(1) Βλ. σημείωση 2 τοΰ πίνακα 1 σελ. 21, 

(2) 20 χορηγήσεις άπό τίς όποιες 6 συνολικά δάνεια συνολικού ύψους 115 έκατομ. • 191 πιστώσεις άπό εκκρεμή συνολικά δάνεια ύψους 127,3 έκατομ. 
(3) 169 χορηγήσεις άπό τίς όπεκες 33 συνολικά δάνεια συνολικού ύψους 39Θ.7 έκα τομ.· 457 πιστώσεις άπό εκκρεμή συνολικά δάνεια συνολικού ύψους 311,1  

έκατομ. 
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Χορηγήσεις έκτός της Κοινότητας 

Χώρες της Βόρειας Μεσογείου 

Πορτογαλία 

Ή Τράττεζσ χορήγησε τέσσερα δάνεια συνολικού ύψους 

79 εκατομμυρίων, από τά όποϊα 49 εκατομμύρια χο

ρηγήθηκαν στό πλαίσιο τού χρηματοδοτικού πρωτοκόλ

λου τό ποσό των 200 έκατομμυρίων τού όποιου είχε έτσι 

αναληφθεί πλήρως πρίν από τα τέλη τού 1981. καί 30  

έκστομμύρια χορηγήθηκαν, στό πλαίσιο της προε-

νταξιακής βοήθειας γιά τήν καλύτερη ενσωμάτωση τής 

πορτογαλικής οικονομίας στήν κοινοτική, γιά τή χρημα

τοδότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών καί τουριστικών 

έπενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Ή Τράπεζα χρηματοδότησε στό πλαίσιο τού χρηματο

δοτικού πρωτοκόλλου τή φύτευση 16 800 ευκαλύπτων 

σέ οριακά έδάφη ή σέ δάση πού έχουν άποψιλωθεΐ 

λόγω τής πολύ εντατικής έκμετάλλευσης, οί όποιοι 

προορίζονται γιά τήν παραγωγή χαρτοπολτού. 01 επεν

δύσεις αύτές θά συμβάλλουν στήν ενίσχυση τής πορτο

γαλικής δασοκομίας πού συμμετέχει κατά 20 % στίς συ

νολικές εξαγωγές τής χώρας. 

21 πιστώσεις συνολικού ύψους 17,2 έκατομμυρίων άπό 

συνολικά δάνεια διατέθηκαν γιά τή χρηματοδότηση μι

κρομεσαίων έπενδυτικών πρωτοβουλιών καί ιδιαίτερα 

στή βιομηχανία είδών διατροφής καί ξύλου. Ή δια

μόρφωση τού αύτοκινητόδρομου πού συνδέει τή Λισ-

σαβώνα μέ τήν άκτή τής 'Αλγκσρβε χρηματοδοτήθηκε 

επίσης άπό τήν Τράπεζα. Ό αύτοκινητόδρομος αύτός 

θά βελτιώσει τίς συνθήκες κυκλοφορίας καί θά διευκολύ

νει τήν πρόσβαση τού αύξανόμενου τουριστικού ρεύμα

τος στή θάλασσα συμβάλλοντας έτσι στήν ανάπτυξη 

τού 'Αλεντέζο καί τής νότιας χώρας. 

Ισπανία 

Ή Τράπεζα έχει συνάψει, στό πλαίσιο τής προε-

νταξιακής οικονομικής συνεργασίας, συμφωνία χο

ρήγησης στήν Banco de Credito Industrial δύο συ

νολικών δανείων ύψους 40 εκατομμυρίων. Τά δάνεια 

αύτά προορίζονται γιά τή χρηματοδότηση μικρομε

σαίων βιομηχανικών έπενδυτικών πρωτοβουλιών στίς 

λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές τής χώρας αφενός καί 

τών έπενδύσεων πού είναι άπαραίτητες γιά τήν υποκα

τάσταση τού πετρελαίου μέ άνθρακα στίς τσιμεντο

βιομηχανίες αφετέρου. 

Τουρκία 

Τά δάνεια πού χορηγήθηκαν στήν Τουρκία συνολικού 

ύψους 49 έκατομμυρίων, άπό τά όποια 10 έκστομμύρια 

χορηγήθηκαν άπό τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας καί 

39 άπό τόν προϋπολογισμό τής Κοινότητας, καί έπέτρε-

ψαν την άνάληψη άπό τήν Τουρκία όλόκληρου τού πο

σού πού προβλέπεται στό τρίτο χρηματοδοτικό πρωτό

κολλο Τουρκίας-ΕΟΚ άφορούν: 

— τήν εγκατάσταση κοντά στήν "Αγκυρα εθνικού κέ

ντρου έλέγχου τού ήλεκτρικού δικτύου ύψηλής τάσης 

καί τήν ενίσχυση αύτού τού δικτύου γιά τήν όρθολογική 

χρήση τών παραγωγικών μονάδων, καλύτερη ρύθμιση 

καί μείωση τών άπωλειών, 

— τήν κατασκευή ενός ύδροηλεκτρικού σταθμού στόν 

Εύφράτη ισχύος 1 800 MW, ή ετήσια παραγωγή τού 

όποιου ισοδυναμεί μέ τήν παραγωγή 2 έκατομμυρίων 

τόννων μαζούτ. 

22 βιομηχανικές επενδυτικές πρωτοβουλίες χρηματο

δοτήθηκαν μέ ποσό 23,3 έκατομμυρίων μέσω πιστώ

σεων άπό συνολικά δάνεια. 

Πρέπει νά τονιστεί εδώ οτι στήν 'Ελλάδα συνεχίστηκε 

καί κατά τό 1981 ή χορήγηση πιστώσεων άπό τά τελευ

ταία συνολικά δάνεια πού είχαν συνομολογηθεί στό 

πλαίσιο τής συμφωνίας σύνδεσης. Άπό τίς πιστώσεις αύ

τές 40 πιστώσεις συνολικού ύψους 26,7 έκατομμυρίων 

διατέθηκαν γιά μικρής κλίμακας αρδευτικά έργα καί γιά 

βιομηχανικές έπενδυτικές πρωτοβουλίες μικρού καί με

σαίου μεγέθους (άγροτοβιομηχανίες καί μηχανικές κα

τασκευές κυρίως) καί μία πίστωση 0,5 έκατομμυρίων γιά 

τόν εκσυγχρονισμό 105 μικρών γεωργικών έκμεταλλεύ-

σεων. 

Χώρες της Νότιας Μεσογείου 

Ή Τράπεζα χρηματοδότησε, στό πλαίσιο τών συμφω

νιών πού έχει ύπογράψει ή Κοινότητα μέ τίς χώρες αύ

τές, μέ ποσό 67 έκατομμυρίων άπό τούς ίδιους της πό
ρους έπενδυτικά προγράμματα σέ πέντε άπό αύτές τίς 

χώρες, έξαντλώντας έτσι πλήρως τό προβλεπόμενο 

άπό τά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα τής Κοινότητας μέ 

τό Μαρόκο, τήν Τυνησία καί τήν 'Ιορδανία ποσό. 

Μογκρέμπ 

Μαρόκο 
Δύο δάνεια ύψους 15 έκατομμυρίων τό καθένα χο-

ρηγήθηκαν στό Βασίλειο τού Μαρόκου: τό ένα γιά τή 

βελτίωση τών λιμενικών έγκαταστάσεων τού Σάφι καί 

τού Άγαδίρ ώστε νά μειωθεί ό χρόνος φόρτωσης καί έκ-

φόρτωσης τών πλοίων καί νά αύξηθούν οί έξαγωγές 

φωσφορικών άλάτων καί τό άλλο, πού ήταν συνολικό 

δάνειο, γιά τή χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχα

νικών έπενδυτικών πρωτοβουλιών. 44 πιστώσεις ύψους 

8 έκατομμυρίων άπ' αύτό καί άπό ένα άλλο συνολικό δά

νειο πού είχε χορηγηθεί προηγουμένως διατέθηκαν γιά 

έπενδυτικές πρωτοβουλίες στούς τομείς είδών δια

τροφής, ύφαντικών είδών καί δέρματος. 
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Χρημ(χτοδοτηθέντα κατά τ61981 προγράμματα <rriç μεσογειακές χώρες, στά κράτη ΑΚΕ καί στίς ΥΧΕ 

σε έκατομ. ECU 

ΆγΙαΑουκία^ 
"Αγιος Βικέντιος Ο ^ ̂   

Τομττάγκο 
Ί Τομέας πού περιλαμβάνβι τή γεωργική άνάπτυξη καί έπενδύσεις ατή γεω<>-

γία, τή δβοοκομίσ, τήν άλιείσ, τίς άγροτοβιομηχανίες καί τΙς βιομηχανίες ξύ
λου καί παραγώγων ξυλείας. 
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Τυνησία 

Δύο δάνεια συνολικού ύψους 12 έκατομιμυρίων χο

ρηγήθηκαν γιά τη χρηματοδότηση επενδύσεων στό 

γεωργικό και στόν αγροτοβιομηχανικό τομέα για την 

παραγωγή χουρμάδων πού προορίζονται γιά εξαγωγή 

καί γιά τήν αύξηση τής παραγωγής οπωροκηπευτικών 

καί γαλακτοκομικών προϊόντων, της προβστοτροφίας 

καί τής πτηνοτροφίας. Άπό ενα συνολικό δάνειο πού 

είχε χορηγηθεί τό 1979 διατέθηκαν τέσσερις πιστώσεις 

ύψους 2,5 έκατομμυρίων. 

'Αλγερία 
Δάνειο ύψους 10 έκατομμυρίων χορηγήθηκε γιά τή δια

μόρφωση τής οδού Κωνσταντίνης-Πγελ ώστε νά διευκο

λυνθεί ή σύνδεση αύτής τής τόσο σημαντικής περιοχής 

τής ένδοχώρας μέ τή Μεσόγειο. 

Μασράκ 
Λίβανος 

Ή Τράπεζα χορήγησε δάνεια ύψους 12 έκατομμυρίων 

γιά τούς ύδροηλεκτρικούς σταθμούς τού Ζούκ καί τού 

Πε πού βρίσκονται στά βόρεια καί στά νότια τής Βυ-

ρητού. 

Ιορδανία 

Δανειοδότηση γιά τή δημιουργία βιομηχανικής περιοχής 

στά νότια προάστια του Άμμάν καί τήν ανέγερση έκατό 

περίπου βιομηχανοστασίων γιά τήν εγκατάσταση μικρο

μεσαίων βιομηχανικών έπιχειρήσεων. Άπό συνολικά δά

νεια πού είχαν χορηγηθεί προηγουμένως, χρηματο

δοτήθηκαν μέ ποσό 4,4 έκατομμυρίων 13 μικρές έπενδυ-
τικές πρωτοβουλίες. 

Αίγυπτος 

Άπό συνολικό δάνειο πού χορηγήθηκε τό 1979, διατέθη

καν 23 πιστώσεις συνολικού ύψους 14,8 έκατομμυρίων 

γιά τή χρηματοδότηση μικρών κυρίως έπενδυτικών 

πρωτοβουλιών στούς τομείς ειδών διατροφής, ύφα-

νπκών ειδών καί δέρματος. 

Ή Τράπεζα γιά πρώτη φορά κατά τό 1981 χρηματοδότη

σε έπενδυτικά προγράμματα στίς δύο χώρες πού άκο-
λουθούν: 

Ισραήλ 
Δύο συνολικά δάνεια ύψους 15 έκατομμυρίων τό καθένα 

συνομολογήθηκαν καί στή συνέχεια έκταμιεύθηκαν γιά 

τή χρηματοδότηση 23 μικρομεσαίων έπενδυτικών 

πρωτοβουλιών στό χημικό τομέα καί στόν τομέα τών 

ειδών διατροφής καί γιά τήν άγορά βιομηχανικών κτι

ρίων καί γηπέδων. Μέ τά δύο αύτά δάνεια έξαντλεϊται τό 

ποσό πού προβλέπεται άπό τό χρηματοδοτικό πρωτό

κολλο. 

Κύπρος 

Χρηματοδοτήθηκε μέ ποσό 12 έκατομμυρίων ό σταθμός 

ήλεκτροπσραγωγής τής Δεκέλειας πού θά συμβάλλει 

στήν ικανοποίηση τών αύξσνόμενων αναγκών τής 

βιομηχανίας, τής γεωργίας καί τού τουρισμού σ' 

όλόκληρη τή νήσο. 

Χορηγήσεις στίς χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής καί του Ειρηνικού (ΑΚΕ) καί 
στίς ύττερττόντιες χώρες καί εδάφη (ΥΧΕ) 

Οί χορηγήσεις στίς χώρες αύτές κατά τό 1981 ανήλθαν 

συνολικά σέ 209,8 έκατομμύρια άπό τά όποία 158,4 έκα-

τομιμύρια χορηγήθηκαν από τούς ιδίους πόρους τής Τρά

πεζας. 

Ή Τράπεζα χορήγησε στό πλαίσιο τής δεύτερης σύμ

βασης τής Λομέ καί τής άπόφασης σχετικά μέ τις ΥΧΕ 12  

δάνεια συνολικού ύψους 118,4 έκατομμυρίων άπό τούς 

ιδίους της πόρους (ή καί 18 πιστώσεις μέ κεφάλαια έπι-

χειρησιακού κινδύνου ύψους 49,5 έκατομμυρίων από 

Ο Δάνεια πού χορηγούνται μέ έπιδότηση έπιτοκίου άπό τούς πόρους τού 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 'Ανάπτυξης ή όποία μειώνει τό έπιτόκιο χορήγησης 
σέ 8 %, Οί έπιδοτήσεις αύτές πού φθάνουν συνήθως τό 3 % μπορούν νά 
αυξηθούν δταν πρόκειται γιά δάνεια πού χορηγούνται μέ έπιτόκιο πάνω 
άπό 11 %. 

τούς πόρους τού Εύρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Έπί 

πλέον, ένα πρώτο μή έπιδοτούμενο δάνειο ύψους 40  

έκατομμυρίων χορηγήθηκε στό πλαίσιο τού άρθρου 59  

τής σύμβασης τής Λομέ καί τού πσραρτήματός της XXXI 

πού προβλέπουν ότι ή Τράπεζα μπορεί κατά πε

ρίπτωση νά χορηγεί άπό τούς ιδίους της πόρους 

συμπληρωματικά δάνεια μέχρι τού ποσού τών 200 έκα

τομμυρίων γιά τή χρηματοδότηση μεταλλευτικών καί 

ένεργειακών προγραμμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος 

γιά τήν αντίστοιχη χώρα καί γιά τήν Κοινότητα. 9 πιστώ

σεις τέλος συνολικού ύψους 1,9 έκατομμυρίων διατέθη

καν άπό τά δεσμευθέντα στό πλαίσιο τής πρώτης σύμ

βασης τής Λομέ κεφάλαια έπιχειρησιακού κινδύνου γιά 

τή χρηματοδότηση μελετών καί τήν παροχή τεχνικής 
βοήθειας. 
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Πίνακας 9: Χορηγήσεις στίς χώρες τής 'Αφρικής, τής Καραϊβικής καί τοϋ Ειρηνικού (ΑΚΕ) καί στίς ύττερπόνηες 
χώρες καί εδάφη (ΥΧΕ) κατά τ6 1981 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου 

Σύνολο 
Δάνειο άπό 

Πράξεις μέ κεφάλαια έπιχειρησια· 
κού κινδύνου άττό ττόρους τοΰ 

προϋπολογισμού 

σε έκατομ. ECU % σε έκατομ. ECU % σέ έκατομ. ECU % 

'Αφρική 106,4 67,2 34,0 66,2 140.4 66,9 

Δυτική 'Αφρική 29,4 18,6 5.4 10,5 34,8 16,6 

Περιφερειακή Τράπε
ζα Ανάπτυξης 5,0 3,2 1.8 3.5 6.8 3.2 
Λιβερία — — 0.7 1.4 0,7 0.3 
Μσλί — 0,2 0.4 0,2 0.1 
Νίγηρ 10,0 6,3 — — 10,0 4,8 
Σενεγάλη 10,0 6.3 2.7 5.2 12,7 6.1 
Τόγκο 4,4 2.8 — — 4.4 2,1 

Κεντρική καί Ίσημερινή 
Αφρική 32.0 20,2 10.0 19.5 42,0 20,0 

Μπουρούντι — — 4.0 7,8 4.0 1.9 
Καμερούν 10,0 6.3 — — 10,0 4.8 
Γ καμπόν 22,0 13.9 — — 22,0 10.5 
Ζαΐρ — — 6.0 11.7 6.0 2.8 

Ανατολική καί Μεσημ
βρινή Αφρική 45,0 28,4 18.6 36,2 63.6 30,3 

Κομόρες — — 0,2 0.4 0.2 0,1 
Τζιμπουτί — — 1.8 3.5 1.8 0,9 
Κένυα 6,5 4.1 1,6 3.1 8.1 3.9 
Λεσότο — — 3,1 6.0 3.1 1.5 
Μαδαγασκάρη — — 2,2 4.3 2.2 1.0 
Μαλάουϊ — — 0,4 0.8 0.4 0.2 
Ουγκάντα — — 0.3 0.6 0.3 0.1 
Σουαζιλάνδη 7.0 4.4 — — 7,0 3,3 
Τανζανία — — 7,5 14.0 7.5 3.6 
Ζάμπια 31.5 19,9 1,5 2.9 33,0 15.7 

Καραϊβική — — Οί 0,4 0,2 0,1 

Αγία Λουκία — — 0.2 0.4 0.2 0,1 

Ειρηνικός 52,0 32,8 16,2 31,5 68,2 32,5 

Φίτζι 12,0 7.6 Οί 0.4 12,2 5,8 
Παπούα-
Νεα Γουϊνέα 40.0 25.2 12,0 23,3 52,0 24,8 
Τόνγκα — — 1.0 1.9 1.0 0,5 
Δυτική Σομόα — — 3.0 5.9 3.0 1.4 

Σύνολο ΑΚΕ 158,4 100,0 50,4 98,1 208,8 99,5 

ΥΧΕ 1.0 1,9 1.0 0,5 

Νέα Καληδονία — — 1.0 1.9 1.0 0,5 

Γενικό σύνολο (ή 158,4 100,0 51.4 100.0 209,8 100,0 

(1) 40 χορηγήσεις άπό τις όποιες 7 συνολικά δάνεια συνολικού ύψους 23,5 έκατομ. καί 54 πιστώσεις άπό εκκρεμή συνολικά δάνεια συνολικού ύψους 31.7  
έκατομ. 
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Oi πιστώσεις μέ κεφάλαια έπιχεψησιακοϋ κινδύνου πού 

διέθεσε ή Τράπεζα ώς έντολοδόχος τής Κοινότητας έπι-

τρέπουν είτε τήν παργματοποίηση μετοχικών έπενδύ-

σεων, ή τή χορήγηση δανείων σε μιά χώρα ΑΚΕ ή σε ενα 

έΰνικό άναπτυξιακό όργανισμό γιά τήν ένισχυση των 

ιδίων κεφαλαίων των έπιχειρήσεων, ή ακόμα τήν πα

ροχή ένισχύσεων σέ οιονεί κεφάλαιο. Οι ενισχύσεις αύ-

τές έχουν τή μορφή έξαρτημένων δανείων ή απο

πληρωμή τών όποιων γίνεται μόνο μετά τή ρύθμιση των 

δανειακών ύποχρεώσεων προτεραιότητας, ή δανείων 

ύπό ορούς ή άποπληρωμή ή ή διάρκεια τών οποίων 

είναι συνάρτηση τών δρων πού καθορίζονται κατά τή 

στιγμή υπογραφής τών συμβάσεων. Πολλές άπό τίς 

ένισχύσεις αυτές άφορούσαν έπενδυτικά προγράμματα 

πού χρηματοδοτήθηκαν μέ δάνεια άπό τούς ιδίους πό

ρους τής Τράπεζας. Οι μεγάλες δυνατότητες προσαρ

μογής πού έχουν οι ένισχύσεις αυτές, λόγω κυρίως τής 

μεταβολής τών δρων παροχής τους ανάλογα μέ τά χα

ρακτηριστικά του έπενδυτικού προγράμματος, έπιτρέ-

πουν νά αντιμετωπισθούν πολύ διαφορετικές χρηματο

δοτικές ανάγκες στό βιομηχανικό κυρίως τομέα τών λιγό

τερο αναπτυγμένων χωρών ΑΚΕ καί νά χρηματοδοτη

θούν μέ μικρότερα ποσά οι διάφορες μελέτες σκοπι

μότητας. 

Ή Τράπεζα χρηματοδότησε γιά πρώτη φορά τό 1981  

έπενδυτικά προγράμματα στό Λεσότο, στήν Ουγκάντα, 

στη Δυτική Σαμόα, στήν Τόνγκα καί στήν Άγια Λουκία. Ci  

πιστώσεις κατανέμονται βασικά μεταξύ τών έξορυκτικών 

βιομηχανιών (36,7 %) στίς όποιες δίνεται μεγάλη σημα

σία στή δεύτερη σύμβαση της Λομέ, τοϋ ενεργειακού το

μέα (30,7 %), τής μεταποιητικής βιομηχανίας (25,2 % άπό 

τό όποιο 13,4% γιά τή χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

επενδυτικών πρωτοβουλιών), τών ύποδομών μετα

φορών (6,9 %) καί της παροχής ύπηρεσιών, εκπόνηση 

μελετών κυρίως. 

Τά χρηματοδοτηθέντα έπενδυτικά σχέδια θά συμβάλ

λουν στή δημιουργία 5 000 άμεσων θέσεων έργασίας 

στό βιομηχανικό βασικά τομέα. Τό αρκετά ύψηλό μέσο κό

στος τών επενδύσεων ανά δημιουργούμενη θέση (τής 

τάξης τών 570 000 ECU) δείχνει τήν ύπεροχή τών με

γάλων μεταλλευτικών καί ένεργειακών προγραμμάτων 

καθώς καί τών προγραμμάτων μετατροπής καί έκσυγ-

χρονισμοΟ στό σύνολο τών χρηματοδοτηθέντων έπεν-

δυτικών προγραμμάτων. Τό κόστος άνά δημιουργού

μενη θέση αντίθετα τών χρηματοδοτηθέντων άπό συ

νολικά δάνεια έπενδυτικών προγραμμάτων είναι μόνο 

54 000 ECU. Τά προγράμματα γιά τή μείωση τής ένερ-

γειακής έξάρτησης θά συμβάλλουν στήν έξοικονόμηση 

100 000 τόννων εισαγόμενου πετρελαίου πού άποτελουν 

τό 0.5 % τών εισαγωγών ύδρογονανθράκων ολων τών 

χωρών ΑΚΕ κατά τό-1980. Έάν ληφθούν ύπόψη καί τά 

χρηματοδοτηθέντα κατά τήν περίοδο 1977—1980 προ

γράμματα τότε ή συνολική έξοικονόμηση ένέργειας φθά

νει τούς 600 000 τόννους ισοδυνάμου πετρελαίου, ή τό 

3 % περίπου τών 'ίδιων εισαγωγών. 

Ή κατανομή τών χορηγήσεων κατά τό βαθμό ανάπτυξης 

τών διάφορων χωρών δείχνει οτι τά δάνεια πού 

χορηγήθηκαν άπό τούς Ιδίους πόρους τής Τράπεζας 

συγκεντρώθηκαν κατά 90 % περίπου σέ έννιά χώρες 

ΑΚΕ άπό τίς όποιες δύο έχουν σχετικά ύψηλό κατά κε

φαλή εισόδημα καί έπτά βρίσκονται σέ ένδιάμεση κατη

γορία· οί πιστώσεις αντίθετα μέ κεφάλαια έπιχειρησια-

κού κινδύνου άφορούν έπενδύσεις πού πραγματοποι

ούνται στις έπτά φτωχότερες χώρες ΑΚΕ καί σέ όκτώ 

άλλες μέ ένδιάμεσο εισόδημα. 

Οί χορηγήσεις τής Τράπεζας στήν Αφρική άφορούν 19  

χώρες καί μία τράπεζα περιφερειακής άνάπτυξης. 

Στή Ζάμπια χορηγήθηκαν τρία δάνεια συνολικού ύψους 

33 εκατομμυρίων γιά τή χρηματοδότηση ένός προγράμ

ματος έπεξεργασίας τής σκωρίας γιά τήν άνάκτηση 

35 000 τόννων χαλκού τό χρόνο άπό τό 1984/85 καί γιά 

τή χρηματοδότηση, μέσω τής Τράπεζας Ανάπτυξης τής 

Ζάμπια, μικρομεσαίων βιομηχανικών, αγροτοβιομηχα

νικών, μεταλλευτικών καί τουριστικών έπενδυτικών 

πρωτοβουλιών. Οί πιστώσεις αύτές συνίστανται στήν 

πραγματοποίηση μετοχικών έπενδύσεων, στή χο

ρήγηση δανείων ύπό ειδικούς ορούς καί στή χρηματο

δότηση μελετών σκοπιμότητας. 

Στή Γκαμπόν, δύο δάνεια συνολικού ύψους 22 έκατομ-

μυρίων χορηγήθηκαν γιά τόν έκσυγχρονισμό καί τήν 

άξιοποίηση ένός ορυχείου ούρανίου καί γιά τό διπλα

σιασμό τής Ισχύος ένός ύδροηλεκτρικού σταθμού πού 

έξυπηρετεΤ μιά ήπειρωτική περιοχή όρυχείων στή Γκα

μπόν. 

Στή Σενεγάλη, τρεις πιστώσεις συνολικού ύψους 12,7  

έκατομμυρίων χορηγήθηκαν γιά: 

— τόν έκσυγχρονισμό καί τήν έπέκταση μιας βιομηχα

νίας τσιμέντου, 

— τή χρηματοδότηση μονάδας παραγωγής φωσφορι

κού όξέος καί λιπασμάτων άπό φωσφορικά αλατα τής 

περιοχής, 

— τήν έκπόνηση μελέτης γιά κοίτασμα έλαφρού πετρε

λαίου στά άνοιχτά τής Καζαμάνς καί γιά τήν άναζήτηση 

πετρελαίου στό χερσαίο ή θαλάσσιο υπέδαφος τής 

χώρας. 

Στό Καμερούν, δάνειο ύψους 10 έκατομμυρίων χο

ρηγήθηκε γιά τόν έκσυγχρονισμό τού σιδηροδρομικού 

δικτύου τής χώρας. 

Στό Νίγηρα, δάνειο ύψους 10 έκατομμυρίων χορηγήθη

κε γιά τή χρηματοδότηση τής δεύτερης φάσης ένός θερ

μοηλεκτρικού σταθμού πού χρησιμοποιεί τοπικό άν-
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θρακα errò Άνού Άναρεν στά βόρεια της χώρας, κοντά 

στά όρυχεϊα ουρανίου. 

Στην Κένυα, τρεις πιστώσεις συνολικού ύψους 8,13 εκα

τομμυρίων χορηγήθηκαν για: 

— την υποκατάσταση τού πετρελαίου μέ άνθρακα καί 

την αύξηση τής παραγωγικής Ικανότητας άπό 800 000  

σε 1 000 000 τόννους τό χρόνο ενός εργοστασίου τσι

μέντων στήν Μομπάσα, τό 50% τής παραγωγής τού 

όποιου προορίζεται γιά έξαγωγή, 

— τήν άγορά συμπληρωματικού έξοπλισμού γιά μιά 

μονάδα παραγωγής φουρφουράλης άπό καλαμπόκι 

πού είχε χρηματοδοτήσει ήδη ή Τράπεζα τό 1977, 

— τήν εκπόνηση μελέτης γιά τήν παραγωγή φθοριού

χου νατρίου. 

Στήν Τανζανία, πίστωση 7,5 εκατομμυρίων διατέθηκε 

γιά τήν άναζήτηση πετρελαίου στά ανοιχτά τής νήσου 

Σόνγκο-Σόνγκο, στόν 'Ινδικό 'Ωκεανό. 

Στή Σουαζιλάνδη, δάνειο ύψους 7 εκατομμυρίων 

χορηγήθηκε γιά τήν κατασκευή ενός ύδροηλεκτρικού 

σταθμού εγκατεστημένης Ισχύος 20 MW καντά στήν 

πρωτεύουσα Μ' μπαμπάνε πού θά καλύψει τό 1985 τό 

20 % περίπου τών αναγκών σε ήλεκτρισμό τής χώρας, 

μειώνοντας ετσι τήν έξάρτησή της άπό τίς εισαγωγές 

ήλεκτρικής ένέργειας άπό τή Νόπα 'Αφρική. 

Χτό Ζαΐρ, συνολικό δάνειο ύψους 6 έκατομμυρίων 

χορηγήθηκε γιά τή χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

βιομηχανικών πρωτοβουλιών. 

Στό Τόγκο, χρηματοδοτήθηκε μέ δάνειο ύψους 4,4 έκα

τομμυρίων ή επέκταση τού λιμανιού τής Λομέ πού θά 

αύξήσει άπό 4 σέ 6 τίς θέσεις γιά τήν πρόσδεση πλοίων 

στήν άποβάθρα ώστε νά μειωθεί ό χρόνος άναμονής 

τών πλοίων. 

Στό Μπουρούνη, δύο πιστώσεις συνολικού ύψους 4  

έκατομμυρίων διατέθηκαν γιά τή χρηματοδότηση ένός 

ύαλουργείου στή Μπουζουμπούρα παραγωγής 8 000  

τόννων φιαλών καί ύάλινων δοχείων τό χρόνο γιά τήν 

έσωτερική άγορά καί γιά έξαγωγή στή Ρουάντα καί πι

θανώς στό Ζαΐρ. 

Στό Λεσότο, τρεις πιστώσεις 3,1 έκατομμυρίων 

χορηγήθηκαν γιά τή χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

βιομηχανικών πρωτοβουλιών καί δύο μελετών, μία γιά 

τήν κεραμική βιομηχανία καί μία γιά τίς τουριστικές δυ

νατότητες τής χώρας. 

Σπί Μαδαγασκάρη, πίστωση 2,2 έκατομμυρίων δια

τέθηκε γιά τή χρηματοδότηση μελέτης γιά τήν άξιο-

ποίηση τών κοιτασμάτων άσφαλτούχου ψαμμίτη τής 

Μπεμολάνζα πού ύπολογίζονται σέ 3 δισεκατομμύρια 

τόννους άπό τούς οποίους τά 780 έκατομμύρια τόννοι 

είναι έκμεταλλεύσιμοι. 

Στό Τζιμττουτί, δάνειο ύψους 1.8 έκατομμυρίων 

χορηγήθηκε γιά τήν έπέκταση τού θερμοηλεκτρικού 

σταθμού καί τού δικτύου ήλεκτροδότησης τής πόλης 

τού Τζιμπουτί. 

Στή Λιβερία, πίστωση 0,7 έκατομμυρίων διατέθηκε γιά 

τήν κατασκευή δύο μικρών φοινικελαιουργείων στό 

Μπούτο καί τήν παροχή της άπαραίτητης τεχνικής βοή

θειας στό ξεκίνημα τού έργου. 

Στίς Καμόρες, ή Τράπεζα συμμετέχει γιά λογαριασμό 

τής Κοινότητας μέ ποσό 170 000 στό μετοχικό κεφάλαιο 

τής Τράπεζας 'Ανάπτυξης πού δημιουργήθηκε πρόσφα

τα σύμφωνα μέ τά άποτελέσματα μιας μελέτης πού 

χρηματοδοτήθηκε τό 1980 μέ κεφάλαια έπιχειρησιακού 

κινδύνου. 

Ή Δυτικοαφρικανική Τράπεζα 'Ανάπτυξης (BOAD), τής 

οποίας μέλη είναι τό Μπενίν, ή 'Ακτή 'Ελεφαντοστού, ή 

"Ανω Βόλτα, ό Νίγηρ, ή Σενεγάλη καί τό Τόγκο δανειο

δοτήθηκε μέ 6,8 έκατομμύρια: συμμετοχή στό μετοχικό 

της κεφάλαιο καί συνολικό δάνειο γιά τή χρηματο

δότηση έπενδύσεων στό βιομηχανικό καί ένεργειακό το

μέα καθώς καί στίς τηλεπικοινωνίες πού ένδιαφέρουν 

πολλές χώρες καί ιδιαίτερα τίς λιγότερο εύπορες. 

Τρία δάνεια τέλος συνολικού ύψους 1 έκατομμυρίου 

χορηγήθηκαν γιά τή χρηματοδότηση μιας μελέτης γιά 

κοιτάσματα άσβεστολίθου στό Μαλάουϊ καί χαλκού 

στήν Ουγκάντα, καθώς καί γιά τήν τεχνική βοήθεια πού 

θά παρασχεθεί στήν άρχή γιά τήν έκμετάλλευση ένός 

όρυζόμυλου στό ΜαλΙ 

Στόν Ειρηνικό, ή Τράπεζα χρηματοδότησε έπενδυτικά 

προγράμματα σέ τέσσερις χώρες καί σέ ένα γαλλικό 

ύπερπόντιο έδαφος. 

Δύο δάνεια ύψους 52 έκατομμυρίων χορηγήθηκαν γιά 

τήν άξιοποίηση ένός χρυσοφόρου κοιτάσματος μεταλ

λευμάτων χαλκού στήν Παπούα Νέα Γουϊνέα. Τό ένα 

ύψους 40 έκατομμυρίων πού χορηγήθηκε άπό τούς 

ιδίους πόρους τής Τράπεζας χωρίς έπιδότηση έπιτο-

κίου, άποτελεΐ τήν πρώτη χρηματοδοτική παρέμβαση 

γιά μεταλλευτικά καί ένεργειακά προγράμματα πού πα

ρουσιάζουν άμοιβαϊο ένδιαφέρον γιά τήν άντίστοιχη 

χώρα καί γιά τήν Κοινότητα. Τό άλλο ύψους 12 έκατομ

μυρίων πού χορηγήθηκε άπό τά κεφάλαια έπιχειρησια

κού κινδύνου θά βοηθήσει τό Δημόσιο νά συμμετάσχει 

στό μετοχικό κεφάλαιο μιας μεταλλευτικής έταιρίας. Τά 

κοιτάσματα αύτά πού βρίσκονται κοντά στά σύνορα μέ 

τήν 'Ινδονησία ύπολογίζονται σέ 400 έκατομμύρια τόν

νους όρυκτού διαφορετικής περιεκτικότητας. Ή ετήσια 

παραγωγή άπό τό 1987 θά μπορούσε νά φθάσει τούς 

175 000 τόννους έμπλουτίσματος περιεκτικότητας 32%  

χαλκού καί άπό τό 1990 νά ξεπεράσει τούς 360 000 τόν-
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Χορηγήσεις έκτός της Κοινότητας 

νους έμττλουτίσματος, στους όττοίους κατά τά πρώτα 
κυρίως χρόνια θά μπορούσε νά προστεθεί καί μιά πα
ραγωγή χρυσού. Μέχρι τό 1985 υπολογίζεται ότι θά 
δημιουργηθούν 1 000 περίπου θέσεις εργασίας καί άλ
λες 800 μέχρι τό 1990. Τ6 πρόγραμμα αυτό αναμένεται 
ότι θά βελτιώσει σημαντικά τά δημόσια οικονομικά καί 
τό ισοζύγιο πληρωμών της χώρας καί θά συμβάλλει 
στήν οικονομική της ανάπτυξη. Θά συμβάλλει επίσης 
στόν εφοδιασμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέ 
έμπλουτίσματα χαλκού καί στή διαφοροποίηση τών 
προμηθευτών της. 

Στά νησιά Φίτζι, ή Τράπεζα χορήγησε δάνειο ύψους 12  
εκατομμυρίων γιά τή χρηματοδότηση της τρίτης καί τέ
ταρτης φάσης τών έργων κατασκευής ενός ύδροηλε-
κτρικού σταθμού στό Βίτι-Λέβου, τό μεγαλύτερο καί πο-
λυανθρωπότερο νησί της χώρας. Ό σταθμός αυτός πού 
ύπολογίζεται ότι θά είναι έτοιμος τό 1984 θά αντικατα
στήσει τούς ύπάρχοντες θερμοηλεκτρικούς σταθμούς 
πού χρησιμοποιούν μαζούτ γιά τήν κάλυψη τών 
αναγκών σέ ηλεκτρισμό της χώρας. Ή Τράπεζα έχει 
επίσης χρηματοδοτήσει μιά μελέτη σκοπιμότητας γιά 
τήν παραγωγή αίθανόλης. 

Στή Δυτική Σαμόα, πίστωση 3 εκατομμυρίων διατέθηκε 
γιά τήν κατασκευή ένός ύδροηλεκτρικού σταθμού στή 
νήσο Ούπόλου. 

Στήν Τόνγκα, δύο πιστώσεις συνολικού ύψους 1 εκατομ
μυρίου χορηγήθηκαν στήν Τράπεζα 'Ανάπτυξης τής 
Τόνγκα γιά τή χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυ
τικών πρωτοβουλιών. 

Στή Νέα Καληδονία, συνολικό δάνειο μέ κεφάλαια επι
χειρησιακού κινδύνου ύψους 1 εκατομμυρίου χορηγήθη
κε γιά τή χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών 
καί τουριστικών έπενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Στήν Καραϊβική, μόνο στήν 'Αγία Λουκία χρηματο
δοτήθηκε μέ ποσό 180 DOG ή έκπόνηση μελέτης γιά τούς 
γεωθερμικούς πόρους τού νησιού. 

Κατά τό 1981, από τά διάφορα συνολικά δάνεια πού 
χορηγήθηκαν σέ τράπεζες άνάπτυξης στίς χώρες ΑΚΕ 
καί στίς ΥΧΕ διατέθηκαν 54 πιστώσεις συνολικού ύψους 
31,7 έκατομμυρίων. Οί πιστώσεις αφορούσαν μικρομε
σαίες επενδυτικές πρωτοβουλίες στόν τομέα τών τρο
φίμων (11 πιστώσεις 7,8 έκατομμυρίων), στή μετα
ποίηση τού καουτσούκ (6 πιστώσεις 1,9 έκατομμυρίων), 
στόν τουρισμό (6 πιστώσεις 1,7 έκατομμυρίων), στόν το
μέα χάρτου καί χαρτοπολτού (5 πιστώσεις 4,1 έκατομ
μυρίων), στή χημεία (5 πιστώσεις 4 έκατομμυρίων) καί 
στίς μηχανικές κατασκευές (5 πιστώσεις 2 έκατομμυ
ρίων). 
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Ή Τράπεζα χρηματοδότησε μεταξύ άλλων στά 
πλαίσια του κοινού ευρωπαϊκού ένδιαφέροντος 
και επενδύσεις πού συμβάλλουν στήν 
έξοικονόμηση ένέργειας και στην προστασία τοϋ 
περιβάλλοντος {στίς φωτογραφίες έπεξεργασία 
τών ύδάτων έρματος τών πετρελαιοφόρων, 
μονωτικό ύλικό καί φιλτράρισμα καπνού}. 

Πόροι 

Τό παρόν κεφάλαιο άφορά τούς πόρους πού κινητο

ποίησε ή Τράπεζα γιά τις δανειοδοτικές καί έγγυοδοτι-

κές της πράξεις πού καταχωρούνται στόν ισολογισμό 

της καί γιά τίς όποιες έχει την οικονομική εύϋύνη, γιά 

τούς οποίους λεπτομερής άνάλυση γιά τό 1981  

ύπάρχει στίς σελίδες 92 έως 98 καί 101 καί 102. Δέν άφο

ρα τούς πόρους πού διαχειρίζεται ή Τράπεζα κατόπιν 

έντολής καί γιά λογαριασμό τρίτων οι όποιοι καταχω

ρούνται εκτός ισολογισμού στό ειδικό τμήμα (βλ. σελ. 

68), δπως τά δάνεια πού χορηγούνται άπό τούς πόρους 

τοϋ ΝΚΜ καί άπό τούς πόρους της Κοινότητος στίς με

σογειακές χώρες καί στίς χώρες ΑΚΕ, γιά τούς όποιους 

λεπτομερής άνάλυση γιά τό 1981 ύπάρχει άντίστοιχα 

στίς σελίδες 99 καί 100 καί 103 και 104. 

01 πόροι της Τράπεζας πού υπάρχουν στόν Ισολογισμό 

της 31ης Δεκεμβρίου 1981 (καταβληθέν κεφάλαιο, απο

θεματικά καί προβλέψεις, υπόλοιπο του λογαριασμού 

«'Αποτελέσματα Χρήσεως» καί προϊόν δανεισμού) άνέρ-

χονται σέ 15 468,6 έκατομμύρια έναντι 12 237,6 εκατομ

μυρίων στίς 31 Δεκεμβρίου 1980. 

Ή αύξηση αυτή προέρχεται κατά 2 878,9 έκατομμύρια 

άπό καθαρή αύξηση τών δανεισθέντων κεφαλαίων 

(συμπεριλαμβανομένης αύτης πού προέρχεται άπό τή 

μεταβολή τών τιμών μετατροπής), κατά 251,8 έκατομμύ-

Πίνακας 10: "Αντληση πόρων κατά την περίοδο 1961-1981 

ρια από τό πλεόνασμα του λογαριασμού «Αποτελέ

σματα Χρήσεως» καί κατά 100,3 έκατομμύρια άπό τίς ει

σφορές τών κρατών μελών πού καταβλήθηκαν στό πλαί

σιο τής άπόφασης τού 1978 γιά αύξηση του κεφαλαίου 

τής Τράπεζας καί άπό τήν καταβολή τής συμμετοχής 

τής 'Ελλάδας στό κεφάλαιο, στά άποθεματικά καί στίς 

προβλέψεις τής Τράπεζας μετά τήν προσχώρηση τής 

χώρας στήν Κοινότητα. Οί καταβολές στά πλαίσια τής 

αύξησης τού κεφαλαίου πού άποφσσίστηκε άπό τό 

Συμβούλιο τών Διοικητών στίς 15 'Ιουνίου 1981, οί όποιες 

δέν θά πραγματοποιηθούν πρίν άπό τό 1984, θά γίνουν 

σέ όκτώ έξαμηνιαίες δόσεις συνολικού ύψους 540 έκα-

τομμυρίων, γεγονός πού θά έχει ώς συνέπεια νά φθάσει 

τό καταβληθέν κεφάλαιο τά 1 465,715 έκατομμύρια (βλ. 

σελ. 10 καί παράρτημα Α τών χρηματοοικονομικών κα

ταστάσεων, σελ. 71). 

Ή Τράπεζα προσέφυγε κατά τό 1981 στή διεθνή χρημα

ταγορά γιά ποσό 2 309,7 έκατομμυρίων έναντι 2466,8  

έκατομμυρίων κατά τό 1980. Τό ποσό σύτό προέρχεται 

κατά 2 149,9 έκατομμύρια άπό έκδόσεις σέ δημόσια έγ-

γραφή καί ιδιωτικές τοποθετήσεις, κατά 92,8 έκατομμύ

ρια άπό μεσοπρόθεσμες διατραπεζικές πράξεις καί 

κατά 67 έκατομμύρια άπό τή συμμετοχή τρίτων γιά τήν 

όποια δόθηκε ή έγγύηση τής Τράπεζας στά δάνεια πού 

χορήγησε αύτή. 

έκδοση δανείων 

Χρήση Αριθμός 
Ιδιωτική 

τοποθέτηση 
Δημόσια 
εγγραφή 

σέ έκατομ, ECU  

Σύνολο 

Συμμετοχή τρίτων 
στά χορηγηθέντα 

δάνεια τής 
Τράπεζας 

(σε έκατομ ECU) 

Άντληθέντες 
πόροι 

(σέ έκατομ. ECU) 

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 S 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(1) 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 1509,0 2 383,5 83,3 2 466,8 
1981 57 974,9 (4) 1 267,8 2 242,7 67,0 2 309,7 

1961—1981 443 5 791,6 9098,7 14 890,3 469,5 15 359,8 

Ρ) Άττό τά όττοία 87 έκατομ. άττό μεσοττρόθεσμες διατραπεζικές πράξεις. 
(2] Άπό τά όποια 39,9 έκατομ. άπό μεσοπρόύει^ες διατραπεζικές πράξεις. 
(3) Άπό τά όποια 1.5 έκατομ. άπό μεσοπρόθεσμες διατραπεζικές πράξεις. 
Ρ) Άπό τά όποια 92,8 έκατομ. άπό μεσοπρόθεσμες διατραπεζικές πράξεις. 
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Πίνακας 11 ; 'Εκδοθέντα κατά τό 1981 δάνεια 

Ποσό σέ 
Ημερομηνία εθνικό Ποσό σέ Διάρκεια Ονομαστικό 
σύναψης τού Νόμισμα νόμισμα (σέ έκατομ. τού δανείου έπιτόκιο 
δανείου Μήνας έκδοσης Τόπος έκδοσης έγγραφης έκατομ.) ECU (έτη) (%) Φύση τής έκδοσης 

Δάνεια μέ ιδιωτική τοποθέτηση καί δημόσια εγγραφή 

9. 1.1981 Ιανουάριος Λουξεμβούργο Δολλ. Η.Π.Α. 100 76,3 7 12 3/4 Δημόσια έγγραφή (ΐ) 
5. 2.1981 Φεβρουάριος Λουξεμβούργο Γαλ. φράγκα 11.1 1,9 7 13,3 'Ιδιωτική τοποθέτηση 

10, 2.1981 Φεβρουάριος Κάτω Χώρες Όλλ. φιορίνια 15 5.4 15 11 Ίδιθ)τική τοποθέτηση 

12. 2. 1981 Φεβρουάριος 'Ελβετία "Ελβ. φράγκα 100 43,2 10 61/2 Δημόσια εγγραφή (2) 
22. 2.1981 Φεβρουάριος Λουξεμβούργο "Ελβ. φρόιγκσ 100 43,2 7 6,35 'Ιδιωτική τοποθέτηση 

22. 2.1981 Φεβρουάριος Λουξεμβούργο Δολλ. Η.Π.Α. 100 76,3 7 13,6 'Ιδιωτική τοποθέτηση 

9. 3. 1981 Μάρτιος Γερμανία Γερμ. μάρκα 200 78,0 10 10,5 Δημόσια εγγραφή (3) 
13. 3.1981 Μάρτιος Λουξεμβούργο Φράγκα Λουξ. 600 14,5 7 11.5 Δημόσια εγγραφή (^) 
18. 3.1981 Μάρτιος Κάτω Χώρες Όλλ. φιορίνια 30 10.7 20 12 Ιδιωτική τοποθέτηση 

20. 3.1981 Μάρτιος Λουξεμβούργο Δολλ. Η.Π.Α 75 57,3 θ 12 3/4 Δημόσια εγγραφή (5) 
24. 3.1981 Μάρτιος Κάτω Χώρες Όλλ. φιορίνια 25 9.0 15 12 Ιδιωτική τοποθέτηση 

24. 3.1981 Μάρτιος Κάτω Χώρες Όλλ. φιορίνια 10 3,6 15 12 'Ιδιωτική τοποθέτηση 

14. 4.1981 'Απρίλιος Λουξεμβούργο Γαλ. φράγκα 11.1 1.9 7 13,3 Ιδιωτική τοποθέτηση 
30. 4.1981 Μάιος 'Ελβετία "Ελβ. φράγκα 50 21,6 6 71/2 Ιδιωτική τοποθέτηση 
6. 5.1981 Μάιος Κάτω Χώρες Όλλ. φιορίνια 100 35,6 10 12 'Ιδιωτική τοποθέτηση 

12. 5.1981 Μάιος Γερμανία Γερμ. μάρκα 15 5.9 20 103/4 'Ιδιωτική τοποθέτηση 
18. 5.1981 Μάιος 'Ελβετία "Ελβ. φράγκα 80 34,6 10 71/2 Δημόσια εγγραφή (6) 
25. 5.1981 Μάιος Λουξεμβούργο Δολλ. Η.Π.Α 15,8 13.0 10 151/4 Ιδιωτική τοποθέτηση 
2. 6.1981 Ιούνιος Λουξεμβούργο ECU 40 40.0 8 13 1/4 Δημόσια εγγραφή (7) 
3. 6.1981 'Ιούνιος Λουξεμβούργο Δολλ. Η.Π.Α 25 19.1 8 12 3/4 Δημόσια εγγραφή (8} 
5. 6.1981 'Ιούνιος Γ ερμσνία Γερμ. μάρκα 100 39,4 10 10 3/4 Δημόσια εγγραφή (9) 
9. 6.1981 Ιούνιος Κάτω Χώρες Όλλ. φιορίνια 100 35.6 10 12 Δημόσια εγγραφή (13) 

15. 6.1981 Ιούνιος Γαλλία Γαλ. φράγκα 250 41,8 5 163/4 'Ιδιωτική τοποθέτηση 
18. 6.1981 "Ιούνιος Ιαπωνία Γιέν 20 000 78,7 12 81/2 Δημόσια έγγραφη (H) 
23. 6.1981 Ιούνιος Λουξεμβούργο Δολλ. Η.Π.Α 20 16,5 6 μεταβλητό 'Ιδιωτική τοποθέτηση 
9. 7.1981 Ιούλιος 'Ελβετία Έλβ. φράγκα 75 34,9 6 71/2 'Ιδιωτική τοποθέτηση 

23. 7.1981 Ιούλιος Κάτω Χώρες Όλλ. φιορίνια 100 35,6 12 121/8 'Ιδιωτική τοποθέτηση 
12. 8.1981 Αύγουστος Γερμανία Γερμ. μάρκα 200 79,2 10 10 1/2 Δημόσια εγγραφή (12) 
18. 8.1981 Αύγουστος 'Ιαπωνία Γιέν 20 000 83,9 15 8.7 'Ιδιωτική τοποθέτηση 
24. 8.1981 Αύγουστος Κάτω Χώρες Όλλ. φιορίνια 30 10,7 20 121/2 'Ιδιωτική τοποθέτηση 
27. 8.1981 Σεπτέμβριος Ελβετία Έλβ. φράγκα 80 37,2 10 7 3/4 Δημόσια έγγραφη (ΐ3) 
8. 9.1981 Σεπτέμβριος Λουξεμβούργο ΔoU. Η.Π.Α 100 94,8 7 161/2 Δημόσια έγγραφη (1^) 

11. 9.1981 Σεπτέμβριος Γαλλία Γαλ. φράγκα 500 83,0 10 171/2 Δημόσια έγγραφή (15) 
20. 9.1981 Σεπτέμβριος Λουξεμβούργο Όλλ. φιορίνια 150 53,4 7 11,8 'Ιδιωτική τοποθέτηση 
22. 9.1981 Σεπτέμβριος Κάτω Χώρες Όλλ. φιορίνια 200 71.2 12 12 3/4 Δημόσια έγγραφή (16) 
28. 9.1981 Σεπτέμβριος Λουξεμβούργο Δολλ. Η.Π.Α 25 23.7 7 16 3/4 'Ιδιωτική τοποθέτηση 

9, 10.1981 'Οκτώβριος Λουξεμβούργο ECU * 45 45,0 8 141/4 Δημόσια έγγραφή (17) 
14. 10. 1981 'Οκτώβριος Γερμανία Γερμ. μάρκα 200 80,6 10 101/0 Δημόσια έγγραφή (ΐ8) 
15. 10. 1981 'Οκτώβριος Λουξεμβούργο Δολλ. Η.Π.Α 100 93,7 10 16 3/4 Δημόσια έγγραφή (19) 
23. 10.1981 'Οκτώβριος Ήνωμ. Βασίλειο Λίρες στερλ. 10 17,0 12 16 3/0 'Ιδιωτική τοποθέτηση 
30. 10. 1981 Νοέμβριος 'Ελβετία Έλβ. φράγκα 80 37,9 5 8 3/0 Ιδιωτική τοποθέτηση 
6.11.1981 Νοέμβριος Βέλγιο θελγ. φράγκα 2000 49,2 6 141/2 Δημόσια εγγραφή (20) 
8.11.1981 Νοέμβριος Η.Π.Α. AoU. Η.Π.Α 125 117,2 10 14 5/0 Δημόσια έγγραφή (^ή 

26. 11.1981 Νοέμβριος Βέλγιο Βελγ. φράγκα 100 2,5 7 14 'Ιδιωτική τοποθέτηση 

27.11.1981 Νοέμβριος 'Ιαπωνία Γιέν 25000 100,8 14 9.1 'Ιδιωτική τοποθέτηση 

4.12.1981 Δεκέμβριος Γερμανία Γερμ. μάρκα 60 24,2 7 9 3/4 'Ιδιωτική τοποθέτηση 
7.12.1981 Δεκέμβριος 'Ελβετία Έλβ. φράγκα 100 47.4 7 7 3/4 Ιδιωπκή τοποθέτηση 
8.12.1981 Δεκέμβριος Κάτω Χώρες Όλλ. φιορίνια 30 10,9 15 12 Ιδιωπκή τοποθέτηση 

10. 12.1981 Δεκέμβριος Ήνωμ. Βασίλειο Λίρες στερλ. 53 89,9 10 15 5/0 Ίδιωπκή τοποθέτηση 
17. 12.1981 Δεκέμβριος Κάτω Χώρες Όλλ. φιορίνια 20 7.2 15 113/4 'Ιδιωτική τοποθέτηση 
17. 12. 1981 Δεκέμβριος Κάτω Χώρες Όλλ. φιορίνια 10 3,6 15 113/4 'Ιδιωτική τοποθέτηση 

17. 12. 1981 Δεκέμβριος Γ ερμσνία Γερμ. μάρκα 30 12.1 

2149.9 

10 10 Ίδιωπκή τοποθέτηση 

Μεσοπρόθεσμες διατραπεζικές πράξεις 

Ημερομηνία 
Ποσό σέ 

έθνικό Ποσό σέ 
σύναψης τής νόμισμα έκατομ. 
σύμβασης Είσπραξη Προέλευση Νόμισμα (σέ έκατομ.) ECU Λήξη Έπιτόκιο % 

10. 3.1981 Μάρτιος Ήνωμ. Βασίλειο Γερμ. μάρκα 100 38.9 1985 10.75 
24. 6.1981 Ιούνιος Κάτω Χώρες Όλλ. φιορίνια 50 17,8 1985 11,965 
24. 6.1981 "Ιούνιος Κάτω Χώρες Όλλ. φιορίνια 25 8.9 1985 11,965 
4.11.1981 Νοέμβριος Ήνωμ. Βασίλειο Δολλ. Η.Π.Α 5 4.7 1985 16,125 
4.11. 1981 Νοέμβριος Ήνωμ. Βασίλειο Δολλ. Η.Π.Α 10 9.4 1985 16,25 
7. 11. 1981 Νοέμβριος Κάτω Χώρες Δολλ. Η.Π.Α 14 13.1 

92,8 
1985 15,95 

Συνολικό ϋψος τών δανείων 2242,7 
* Σε κάθε ομόλογο 1 000 ECU είναι προσαρτημένη μια εντολή άποδοχής ένός όμολόγου 1 000 ECU ένός δανείου πενταετούς ισχύος 1981-1986 πού έχει εκδοθεί μέ 

επιτόκιο 14 %. Στίς 31 Δεκεμβρίου 1981, είχαν έκτελ^στεί 156 έντολές ποσού 156 000 ECU. 
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(^) ΚοΑύφθηκε άττό δμιλο τραπεζών πού αποτελείτο άπό τίς: Crédit  
Commercial de France, Bank of America International Limited, 
Banque Bruxelles Lambert S.A., Banque Nationale de Paris,  
Bayerische Landesbank Girozentrale, Berliner Handels- und  
Frankfurter Bank, Caisse des Dépôts et Consignations, Conti 
nental Illinois Limited, County Bank Limited, Crédit Lyonnais, Isti 
tuto Bancario San Paolo di Torino, Smith Barney, Harris Upham & 
Co. Incorporated, Société Générale, Sumitomo Finance Interna
tional, Williams & Glyn's Bank Limited κσί Genossenschaftliche  
Zentralbank AG, Vienne· έκδόθηκε σέ δημόσια έγγραφή στό άρτιο. 

(2) Καλύφθηκε άπό δμιλο τραπεζών μέ επικεφαλής τη Soditic S.A.,  
τή Nordfinanzbank Zürich κσί την Kredietbank (Suisse) S.A.· έκ
δόθηκε σέ δημό<ηα έγγραφή στό άρτιο. 

(3) Καλύφθηκε άπό δμιλο τραπεζών πού άποτελείτο άπό τίς; Deut 
sche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG και West 
deutsche Landesbank Girozentrale· έκδόθηκε σέ δημόσια εγγραφή 
στό σρτιο. 

(4) Καλύφθηκε από δμιλο τραπεζών πού άποτελείτο από τίς: Ban
que Internationale à Luxembourg S.A., Banque Générale du 
Luxembourg S.A., Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Caisse 
d'Épargne de l'État Luxembourg, Banque de Paris et des 
Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A., Crédit d'Al
sace et de Lorraine Luxembourg, Société Alsacienne de Banque 
Luxembourg, Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A.,  
Banque de l'Indochine et de Suez S.A. Luxembourg κσί Crédit 
Lyonnais Luxembourg· έκδόθηκε σε δημόσια έγγραφή στό 99 %. 

(12) Καλύφθηκε άπό δμιλο τραπεζών πού άποτελείτο άπό τίς: Deut 
sche Bank AG. Dresdner Bank AG, Commerzbank AG καί West 
deutsche Landesbank Girozentrale· έκδόθηκε σέ δημόσια έγγραφή 
στό 99,5 %. 

(13) Καλύφθηκε άπό δμιλο τραπεζών μέ έπικεφαλής τή Banque  
Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.· έκδόθηκε σέ δημόσια έγγραφη 
στό άρτιο. 

(1*) Καλύφθηκε άπό δμιλο τραπεζών πού άποτελείτο από τίς: Union  
Bank of Switzerland (Securities) Limited, Rabobank Nederland, 
Kredietbank International Group, Banque Générale du Luxem
bourg S.A., Banque Nationale de Paris. Banca Commerciale Ita 
liana, Banque Internationale à Luxembourg S.A., Crédit Lyonnais.  
Daiwa Bank (Capital Management) Limited, Dresdner Bank AG,  
Kuwait Foreign Trading, Contracting & Investment Co. (S.A.K.),  
Manufacturers Hanover Limited, Merrill Lynch International & Co., 
Salomon Brothers International, Société Générale de Banque  
S.A., Yamaichi International (Europe) Limited, Algemene Bank  
Nederland N.V., Banca del Gottardo. Banque Bruxelles Lambert  
S.A., Nikko Securities Co. (Europe) Ltd., Orion Royal Bank Limi
ted καί Schröder, Münchmeyer. Hengst & Co. · έκδόθηκε σε δημό 
σια έγγραφή στό άρτιο. 

(15) Καλύφθηκε άπό δμιλο τραπεζών πού άποτελείτο άπό τίς: Ban
que Nationale de Paris, Crédit Lyonnais, Société Générale, Ban
que de Paris et des Pays-Bas, Caisse des Dépôts et Consigna
tions καί Caisse Nationale de Crédit Agricole· έκδόθηκε σέ δημό- 
ma έγγραφή στό άρτιο. 

(5) Καλύφθηκε άπό δμιλο τραπεζών πού άποτελείτο άπό τίς: Crédit  
Suisse First Boston Limited, Deutsche Bank AG, Banque Bruxel 
les Lambert S.A.. Baring Brothers & Co. Limited, Goldman Sachs 
International Corp., Kuwait Investment Company (S.S.K.), Mor
gan Guaranty Limited, Orion Bank Limited, Salomon Brothers 
International κσί Swiss Bank Corporation International Limited· 
έκδόθηκε σέ δημόσια έγγραφή στό 94 s/g %. 

(6) Καλύφθηκε άπό δμιλο τραπεζών πού άποτελείτο άπό τίς: Union  
de Banques Suisses, Société de Banque Suisse καί Crédit Suisse·  
έκδόθηκε σέ δημόσια έγγραφή στό 99,25 %. 

(7) Καλύφθηκε άπό δμιλο τραπεζών πού άποτελείτο άπό τίς: Kre
dietbank International Group, Algemene Bank Nederland N.V.,  
Amro International Limited, Banca Commerciale Italiana, Bank of  
Tokyo International Limited. Banque de l'Indochine et de Suez, 
Banque Internationale à Luxembourg S.A.. Berliner Handels- und  
Frankfurter Bank, Chase Manhattan Limited, Crédit Commercial 
de France, Deutsche Bank AG. Dresdner Bank AG, Kleinwort,  
Benson Limited, Salomon Brothers International καί Société Géné
rale de Banque S.A. - έκδόθηκε σέ δημόσια εγγραφή στό άρτιο. 

(16) Τοποθετήθηκε άπό δμιλο τραπεζών πού άποτελείτο άπό τίς:  
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Algemene Bank Nederland 
N.V., Bank Mees & Hope NV., Pierson. Heldrlng & Pierson N.V., 
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.. Neder-
landsche Middenstandsbank N.V. καί Bank der Bondsspaarban-
ken N.V· έκδόθηκε σέ δημόσια έγγραφή στό άρτιο. 

(17) Καλύφθηκε άπό δμιλο τραπεζών πού άποτελείτο άπό τίς: Ban
que Nationale de Paris, Algemene Bank Nederland N.V.. Banque 
Bruxelles Lambert S.A., Banque Générale du Luxembourg S.A.,  
Banque de l'Indochine et de Suez, Banque Internationale à 
Luxembourg S.A., Caisse des Dépôts et Consignations, Crédit 
Commercial de France, Crédit Lyonnais, Dai-lchi Kangyo Interna
tional Limited, Goldman Sachs International Corp., Kredietbank 
International Group καί Société Générale de Banque S.A.· έκ 
δόθηκε σέ δημόσια έγγραφή στό 99,25 %. 

(18) Καλύφθηκε άπό δμιλο τραπεζών πού άποτελείτο άπό τίς: Deut 
sche Bank AG, Dresdner Bcmk AG. Commerzbank AG καί West 
deutsche Landesbank Girozentrale· έκδόθηκε σέ δημόσια έγγραφή 
στό άρπο. 

(β) Καλύφθηκε άπό τήν Crédit Suisse First Boston Limited- έκ
δόθηκε σέ δημόσια έγγραφή στό 90.083 %. 

(9) Καλύιρθηκε άπό δμιλο τραπεζών πού άποτελείτο άπό τίς: Deut 
sche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG καί West 
deutsche Landesbank Girozentrale· έκδόθηκε σέ δημόσια εγγραφή 
στό άρτιο. 

(19) Καλύφθηκε άπό δμιλο τραπεζών πού αποτελείτο άπό τίς: Ham- 
bros Bank Limited, Banque Bruxelles Lambert N.V., Banque 
Internationale à Luxembourg S.A., CIBC Limited, Lloyds Bank 
International Limited, Manufacturers Hanover Limited, Merrill 
Lynch International & Co., Orion Royal Bank Limited, Salomon 
Brothers International, Skandinaviska Enskilda Banken, S. G. 
Warburg & Co. Ltd καί Wood Gundy Limited· έκδόθηκε σέ δημόσια  
έγγραφή στό 99,75 %. 

(10) Τοποθετήθηκε άπό όμιλο τραπεζών πού άποτελείτο άπό τίς:  
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Algemene Bank Nederland  
N.V., Bank Mees & Hope NV. Pierson. Heldring & Pierson N.V.,  
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Neder-
landsche Middenstandsbank N.V. καί Bank der Bondsspaarban-
ken N.V. · εκδόθηκε σέ δημόσια έγγραφή στό 100,5 %. 

(11) Καλύφθηκε άπό δμιλο τραπεζών πού άποτελείτο άπό τίς: Nikko  
Securities Co., Ltd., Daiwa Securities Co., Ltd., Nomura Securi
ties Co., Ltd. και Yamaichi Securities Company, Limited· έκδόθηκε  
σέ δημόσια έγγραφή στό 99,45 %. 

(20) Καλύφθηκε άπό δμιλο τραπεζών πού άποτελείτο άπό τίς: Socié
té Générale de Banque, Banque Bruxelles Lambert, Kredietbank, 
Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, Crédit Communal de 
Belgique κσί Banque Degroof· έκδόθηκε σέ δημόσια εγγραφή στό 
άρτιο. 

(21) Καλύφθηκε άπό δμιλο τραπεζών πού άποτελείτο άπό τίς: Salo
mon Brothers Inc., Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc., First 
Boston Corporation, Merrill Lynch White Weld Capital Markets  
Group καί Lazard Frères & Co· έκδόθηκε σέ δημόσια έγγραφή στό  
99,50 %. 
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Πόροι 

Ή κατανομή τών συναφθέντων άπό τήν Τράπεζα δα
νείων μεταξύ τών νομισμάτων τών χωρών μελών της 
Κοινότητας καί τών νομισμάτων τρίτων χωρών με
ταβλήθηκε ελαφρά σε σχέση με τόν προηγούμενο χρό
νο. Οί έκδόσεις δανείων στά νομίσματα τρίτων χωρών 
ξεπέρασαν, σέ αντίθεση μέ τό 1980, τό 50% τών εκδο
θέντων κατά τό 1981 ομολογιακών δανείων της Τράπε
ζας. 

Οί εκδόσεις της Τράπεζας στά νομίσματα τών χωρών 
μελών, οί όποιες κατά τό 1981 έφθασαν τά 1 063,9 εκα
τομμύρια (έναντι 1 317,1 έκατομμυρίων κατά τό 1980) ή 
στό 47,4 % του συνόλου τών άντληθέντων πόρων, κατα
νέμονται πιό ισόρροπα άπ' οτι κατά τό 1980 μεταξύ τών 
νομισμάτων τών χωρών αύτών. Τό γερμανικό μάρκο 
συνεχίζει νά παραμένει τό κυρίαρχο νόμισμα στήν έκ
δοση δανείων άπό τήν Τράπεζα, άν καί τό μερίδιο του 

'Εκδοθέντα κατά τό 1981 δάνεια — κατανομή κατά νόμισμα 

Νομίσματα χωρών μελών 

έκατομ. ECU 
% 

Γερμ. 
μάρκο 

358,3 
16,0 

Όλλ. Γαλ, 
φιορίνι φράγκο 

319,1 
14,2 

128,5 
5.7 

Λίρα 
στερ
λίνα 

106.8  
4.8 

Βελγ, 
φράγκο 

51,7 
2.3 

Φράγκο 
Λουξ, 

14,5 
0,6 

ECU Σύνολο 

85,0 
3,8 

1 063,9 
47.4 

Νομίσματα τρίτων χωρών 

Δολλ, Έλβ, 
Η,Π,Α, φρ άγκο 

615,3 
27,5 

300,0 
13.4 

Γιέν Σύνολο 

263.5 
11.7 

1 178,8 
52.6 

Γενικό 
σύνολο 

2 242,7 
100 

(προβλεπόμενη καταχώρηση στό κεφάλαιο Πόροι) 

'Εκδοθέντα κατά τό 1981 δάνεια 

2 242,7 έκατομ. ECU 

Χρεωστικό υπόλοιπο 
στις 31 Δεκεμβρίου 1981 

13 477,2 έκατομ, ECU 
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'Ελβετικό φράγκο 

Δολλάριο Η.Π.Α 

ECU 
Φράγκο Λουξ. 
Βελγικό φράγκο 
Λίρα στερλίνα 

Γαλλικό φράγκο 

'Ολλανδικό φιορίνι 

Γερμανικό μάρκο 
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Αύστριακό Σελλίνι, 
Λίρα Λιβάνου 
Γιέν 

'Ελβετικό φράγκο 

Δολλάριο Η.Π.Α 

yECU-EURCO  
^'Ιταλική λιρέτα 
^Φράγκο Λουξεμβούργου 
•^Λίρα στερλίνα 

Έελγικό φράγκο 
"'^Γαλλικό φράγκο 

'Ολλανδικό φιορίνι 

Γερμανικό μάρκο 
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Πόροι 

μειώθηκε σημαντικά (35Ö.3 εκατομμύρια κατά τό 1981  
έναντι 814.3 εκατομμυρίων κατά τό 1980). Ol εκδόσεις 
δανείων σέ φιορίνια αντίθετα βοήθησαν στήν άντληση 
περισσότερων πόρων κατά τό 1981 (319,1 εκατομμύρια 
έναντι 226.1 εκατομμυρίων κατά τό 1980). Όπως καί 
κατά τό 1980. ή Τράπεζα εξέδωσε ομολογιακά δάνεια σέ 
γαλλικά φράγκα (128,5 έκατομμύρια) καί σέ λίρες 'Αγ
γλίας (106,8 έκατομμύρια). Συνέχισε τέλος τίς έκδόσεις 
δανείων, γιά μικρότερα δμως ποσά, σέ βελγικά φράγκα 
ή σέ φράγκα Λουξεμβούργου καί έξέδωσε δύο όμολο-
γιακά δάνεια σέ ECU. 

Τό δολλάριο ΗΠΑ μέ 615,3 έκατομμύρια (666 έκατομμύ
ρια κατά TÒ 1980) ήταν τό νόμισμα στό όποιο έκδόθηκε 
πάνω από τό 50 % των δανείων της Τράπεζας σέ μή κοι
νοτικά νομίσματα, αν καί συνεχίστηκε ή μείωση της συμ
μετοχής του στό σύνολο πού άρχισε τό 1980. Από τή 
διεθνή κεφαλαιαγορά άντλήθηκαν 498,1 έκατομμύρια 
έναντι 338,7 έκατομμυρίων κατά τό 1980, ένώ στην αμε
ρικανική αγορά έγινε μία μόνο έκδοση σέ δημόσια έγ-
γραφή ποσού 117,2 έκατομμυρίων. 

Τά έκδοθέντα δάνεια στά άλλα δύο μή κοινοτικά νομί
σματα αντίθετα αυξήθηκαν σημαντικά. Τό έλβετικό φρά
γκο παρέμεινε τό δεύτερο μή κοινοτικό νόμισμα στίς έκ-
δόσεις της Τράπεζας. Μέ τρεις έκδόσεις σέ δημόσια έγ-
γρσφή καί πέντε ιδιωτικές τοποθετήσεις σέ έλβετικά 
φράγκα άντλήθηκαν 300 έκατομμύρια έναντι 233,8 έκα
τομμυρίων κατά τό 1980. Ή Τράπεζα μέ την έκδοση ομο
λογιακών δανείων σέ γιέν ύπό μορφή μιάς έκδοσης σέ 
δημόσια έγγρσφή στήν ιαπωνική άγορά, έκδόσεων σέ 
γιέν στή διεθνή άγορά καί δύο μακροπρόθεσμων τραπε
ζικών δανείων άντλησε 263,5 έκατομμύρια έναντι 166.5  
έκατομμυρίων κατά τό 1980. 

Ό πίνακας 11 σελ. 60 περιγράφει τά χαρακτηριστικά τών 
συνομολογηθέντων κατά τό 1981 δανείων. Έάν αφαιρε
θούν τά καταβληθέντα τοκοχρεωλύσισ καί ληφθούν 
ύπόψη οί συναλλαγματικές διαφορές, τότε τό καθαρό 
ύψος τών έκδοθεντων από τήν Τράπεζα δανείων στίς 31  
Δεκεμβρίου 1981 έφθανε τά 13 481,8 έκατομμύρια άπό 
τά όποια 57,8 έκατομμύρια μένουν νά εισπραχθούν. 

Αποτελέσματα χρήσης 

Ή α ύξημένη συμμετοχή τών ιδίων πόρων τής Τράπεζας 
στά χορηγούμενα δάνεια καί τά συνεχιζόμενα ύψηλά 
έπιτόκια έπηρέασαν ευνοϊκά τά άποτελέσματα χρήσης 
τής Τράπεζας τού 1981, 

Οί εισπραχθέντες κατά τό 1981 τόκοι καί προμήθειες 
από χορηγηθέντα δάνεια έφθασαν τό 1 312 έκατομμύ
ρια έναντι 943 έκατομμυρίων κατά τό 1980, ένώ οί τόκοι 
καί οί προμήθειες συναφθέντων δανείων ανήλθαν σέ 
1 174.9 έκατομμύρια έναντι 859,1 έκατομμυρίων κατά τό 
1980. Οί προμήθειες διαχείρισης έξάλλου έφθασαν τά 
7,5 έκατομμύρια έναντι 5,7 έκατομμυρίων κατά τό 1980. 

Οί τόκοι καί οί προμήθειες από τοποθετήσεις άνήλθαν 
σέ 172,2 έκατομμύρια έναντι 148,5 έκατομμυρίων κατά τό 
1980 λόγω τών ύψηλών βραχυπρόθεσμων καί μακρο
πρόθεσμων έπιτοκίων πού ίσχυαν κατά τό 1981 καί τού 
σημαντικού ύψους τών διαθεσίμων πού πρέπει νά έχει 
ή Τράπεζα γιά νά καλύπτει τήν αύξηση τής δανειοδο
τικής της δραστηριότητας. 

Ή δ ιαφορά μεταξύ τών χρηματοοικονομικών έσόδων καί 
έξόδων πού συνδέεται βασικά μέ τή διαχείριση τού χαρ
τοφυλακίου τής Τράπεζας, δέν μεταβλήθηκε σημαντικά 
(18,2 έκατομμύρια κατά τό 1981 έναντι 19,1 έκατομμυ
ρίων κατά τό 1980). 

Τά πάσης φύσεως διαχειριστικά έξοδα πέρασαν από 
29,7 έκατομμύρια κατά τό 1980 σέ 34,5 έκατομμύρια κατά 
TÓ1981. 

Λαμβανομένων ύπόψη τών συναλλαγματικών δια
φορών καί μετά τήν αφαίρεση τών αποσβέσεων τών 
έξόδων έκδοσης δανείων καί τών αμοιβών έξοφλήσεων 
πού άνέρχονται σέ 26,3 έκατομμύρια, τήν απόσβεση τού 
κτιρίου καί τών έπίπλων καί σκευών πού φθάνει τά 2,9  
έκατομμύρια, την ύποτίμηση κατά 2.6 έκατομμύρια πού 
προκύπτει από τήν έπανεκτίμηση τών περιουσιακών 
στοιχείων τής Τράπεζας πού δέν διέπονται άπό τό άρ
θρο 7 τού Καταστατικού της καί τήν άρχική ύποτίμηση 
τού κτιρίου κατά 18,5 έκατομμύρια, τό ύπόλοιπο τού λο
γαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» άνέρχεται σέ 
251,8 έκατομμύρια έναντι 208,7 έκατομμυρίων κατά τό 
1980. 

Τό Διοικηπκό Συμβούλιο σύστησε στό Συμβούλιο τών 
Διοικητών νά καταχωρήσει τά καθαρά κέρδη τής Τράπε
ζας αυξημένα κατά τό ποσό της κράτησης έπί τών προ
βλέψεων γιά μεταβολές τής τιμής μετατροπής τής ECU  
τών 2,6 έκατομμυρίων, ή συνολικά 254,5 έκατομμύρια 
στό τακτικό καί στό έκτακτο αποθεματικό κατά 60 καί 
κατά 194,5 έκατομμύρια αντίστοιχα. Προτείνει έπίσης τή 
μεταφορά τών προβλέψεων γιά κατασκευές τών 66 έκα
τομμυρίων στό έκτακτο αποθεματικό. 

Τό σύνολο τού ένεργητικού έφθασε τά 19 571,0 έκατομμύ
ρια στίς 31 Δεκεμβρίου 1981 έναντι 15120,7 έκατομμυ
ρίων στίς 31 Δεκεμβρίου 1980 σημειώνοντας αύξηση 
κατά 29.4%. 
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Ισολογισμός της Τράπεζας στίς 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου 

σέ έκατομ. ECU 

20000 

"Ενεργητικό 

I "Εκκρεμή δάνεια πού χορηγήθηκαν από ιδίους πόρους 

j Διαθέσιμο 

Λοιπά στοιχεία ένεργητικού 

Παθητικό 

1 Δανεισμός 

2 Κεφάλαιο, αποθεματικά, προβλέψεις 

Λοιπά στοιχεία παθητικού 

Εξέλιξη τών δανειοδοτήσεων άπό ιδίους πόρους 

Εξέλιξη του δανεισμού 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
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Διοίκηση της Τράπεζας 

Διοικηπκό Συμβούλιο 

Οί κ.κ. Rupert RAW, Β. F. van ITTERSUM, Ιωάννης ΣΠΕΝΤΖΑΣ, David HANCOCK, Jean-Yves HABERER καί Felice  
RUGGIERO αποχώρησαν άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο. 16 Συμβούλιο τούς ευχαριστεί γιά τήν πολύτιμη συμβολή τους 
στή δραστηριότητα της Τράπεζας. 

Σέ άντικατάστασή τους, τό Συμβούλιο των Διοικητών διόρισε γιά τό υπόλοιπο της θητείας των προκατόχων τους τοΟς 
κυρίους Malcolm WILCOX καί Paul ARLMAN κατά τό 1981 καί τούς κυρίους Σωτήρη ΜΟΥΣΟΥΡΗ, Geoffrey LITTLER,  
αναπληρωματικό μέλος άπό τό 1973 εως τό 1977, Michel CAMDESSUS, άναπληρωματικό επίσης μέλος άπό τό 1971  
καί Mario SARCINELLI κατά τό 1982. 

'Ελεγκπκη 'Επιτροπή 

Κατά τήν ετήσια σύνοδό του της 15ης Ιουνίου 1981, τό Συμβούλιο των Διοικητών προέβη όπως κάθε χρόνο στή μερική 
ανανέωση της Ελεγκτικής Επιτροττης; άνανεώθηκε γιά τίς χρήσεις 1981, 1982 καί 1983 ή θητεία τού απερχόμενου προ
έδρου κ. Patrick L. McDONNELL ώς μέλος της Επιτροπής, ένώ τήν προεδρία άνέλαβε μέχρι τήν έγκριση, κατά τήν 
ετήσια σύνοδο του 1982, τού Ισολογισμού καί τού λογαριασμού «'Αποτελέσματα Χρήσεως» τής χρήσης 1981 ό κ. Jorgen  
BREDSDORFF. 

Υπηρεσίες 

Στή Διεύθυνση Χορηγήσεων στό έσωτερικό τής Κοινότητας αντικαταστάθηκε άπό τήν 1η 'Ιουλίου 1981 ό παραιτηθείς 
διευθυντής άπό τό 1975 κ. Romeo dalla CHIESA άπό τόν κ. Eugenio GREPPI, ό όποιος ήταν γενικός γραμματέας καί 
διευθυντής Γενικής Διοίκησης άπό τό 1980. Ό κ. Helmuth CRAMER έγινε συνδιευθυντής, ένώ ό. κ. dalla CHIESA έλαβε 
τόν τίτλο τού έπίτιμου διευθυντή. 

Στή Διεύθυνση Γενικής Διοίκησης, καθήκοντα διευθυντή άσκεί προσωρινά άπό τήν 1η Ιουλίου 1981 ό κ. Hans HITZL- 
BERGER πού έγινε συμπράττων διευθυντής. Ό κ. Michel LAUCHE ονομάστηκε διευθυντής Γραμματείας καί Υττηρε-
σίας Γ ενικών Υποθέσεων. 

Τό προσωπικό τής Τράπεζας έφθανε στίς 31 Δεκεμβρίου 1981 τά 528 άτομα έναντι 500 στίς 31 Δεκεμβρίου 1980. 

Τό Διοικηπκό Συμβούλιο εκφράζει τίς ευχαριστίες του στό προσωπικό τής Τράπεζας γιά τίς προσπάθειες πού κατέβαλε 
κατά τό 1981 καί γιά τήν υψηλή ποιότητα τής εργασίας του. 

Λουξεμβούργο. 4 Μαίου 1982 

Ό Πρόεδρος τού Διοκητικού Συμβουλίου 

Yves Le Portz 
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'Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 1981 
Σέ ECU — βλ- σημειώσεις επί τών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Παράρτημα Ε 

'Ενεργητικό 

Πρός καταβολή άπό τά κράτη μέλη στόν λογαριασμό άναληφβέ-

ντος κεφαλαίου (Παράρτημα Α)  

Πρός είσπραξη στό λογαριασμό άπθθεματυ(ών καί προβλέψεων 

Ταμείο καί Τράπεζες 

Όψεως καί μέχρις ενός έτους 1116594 860 

Πέραν τοϋ έτους 595 229 

"Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (Σημείωση Β) 

Μέχρις ενός έτους 63 723 820 

Πέραν τοϋ έτους 254 173 840 

Προϊόν δανεισμού πρός είσπραξη  

'Απαιτήσεις άπό τά κράτη μέλη έξ αναπροσαρμογής τοϋ κεq>α·  
λαίου (Παράρτημα Δ)  

Δάνεια (Παράρτημα Β) 

Έκταμιευθέντα 14 653 184 581 

Πρός εκταμίευση 1 486910 487 

"Εγγυήσεις 

'Απαιτήσεις έκ δανείων χορηγηθέντων κατόπιν έντολής  

'Απαιτήσεις έκ δανείων χορηγηθέντων ύπό τρίτων: 1981 - 445 355 620; 
1980 = 148 944 266 

'Απαιτήσεις έκ συμμετοχών τρίτων στά χορηγηθέντα δάνεια της Τράπε
ζας: 1981 = 299 298 578; 1980 = 226 222 909 

Γήπεδα καί κτίρια (Σημείωση Γ)  

Δεδουλευμένοι τόκοι καί προμήθειες  

Απαιτήσεις έξ επιδοτήσεων επιτοκίων πού έχουν προκαταβληθεί 
στό πλαίσιο τού ΕΝΣ (Σημείωση Η)  

Δαπάνες εκδόσεων πρός απόσβεση 166 612 784 

Αμοιβές έξοφλήσεων πρός απόσβεση 761458 

Είδικές καταθέσεις πρός έξυττηρέτηση δανεισμού (Σημείωση Δ) . . 

Διάφορα (Σημείωση 2) .   

31.12.1981 31.12.1980 

726 147 750 

9 302 495 

1 117 190 089 

317 897 660 
57 825 709 

13 538 817 

16 140 095066 

64 540 411 

48 903 457 

348 633 548 

200 518 629 

167 374 242 

338 485333 

20 535931 

19570 989 139 

737412918 
236 058 

19975155 
259484 177 

11 413 366 388 
1312772693 

136 266 376 

1 132 623 

265 781 250 

737 648 976 

279 459 332 
188 394611 

5 634 619 

12 726 139 081 

72079780 

64 911694 

250608 827 

126992 708 

137 398 999 

243 308 561 

22 336 507 

15 120 694 945 
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Παθητικό 31.12.1981 31.12.1980 

Κεφάλαιο (Παράρτημα Α) 

Άναληφθέν Ι 14 400 000 000 

Μή καταβληθέν 1 12 934 285 000 

Τακτικό αποθεματικό (Σημείωση Ν)  

Έκτακτο αποθεματικό (Σημείωση Ν)  

Προβλέψεις (Σημείωση Ν) 

Γιά μεταβολές της τιμής μετατροπής τής ECU 14 138 913 

Για κατασκευές 66 014 000 

Ταμείο συντάξεων προσωπικού (Σημείωση Ε)  

Υποχρεώσεις πρός τά κράτη μέλη έξ άναπροσαρμογής τοϋ κεφα
λαίου (Παράρτημα Δ)  

Υποχρεώσεις (Παράρτημα Γ) 

'Ομολογίες καί γραμμάτια 10811408 239 

Λοιπές μεσοπρόθεσμες καί μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις .... } 2 665 799 670 

j 13 477 207 909 

'Αμοιβές εξοφλήσεων ομολογιών ϊ 4 613405 

Πιστωτικοί λογαριασμοί διάφοροι (Σημείωση ΣΤ] | 

Υπόλοιπα δανείων πρός καταβολή f 
I 

Εγγυήσεις 

Έπί δανείων κατόπιν εντολής f 

'Επί δανείων χορηγηθέντων ΰπό τρίτων; 1981 = 445 355 620; 1980 = 
148 944 266 > 

Έπί συμμετοχών τρίτων στά χορηγηθέντα δάνεια τής Τράπεζας 1981 
= 299 298 678; 1980 = 226 222 909 

Προεισπραχθεΐσες έπιδοτήσεις έπιτοκίων (Σημείωση Η) 683 803 857 

Προεισπραχθεΐσες γιά λογαριασμό τρίτων επιδοτήσεις έπιτοκίων 
(Σημείωση Η) 71 601 555 

Δεδουλευμένοι τόκοι καί προμήθειες καί προεισπραχθέντες τόκοι . 

Ληξιπρόθεσμα καί μή πληρωθέντα τοκομερίδια καί όμολογίες 
(Σημείωση Δ)  
Διάφορα (Σημείωση Ζ)  

Υπόλοιπο λογαριασμού «'Αποτελέσματα Χρήσεως» (Σημείωση Ν) 

7087 500 000 

6 176 250 000 

1465 715 000 

314 836 000 

614 371 592 

80 152 913 

29 365 234 

8148 314 

13481 821 314 

112494730 

1486 910 487 

64540411 

755405412 

531 340 490 

338 485333 

35 589 090 

251 812 819 
19 570 989139 

13 208 736 
60 000 000 

8 494 855 696 
2103404 346 
10 598 260 042 

5 901 296 

442 305 969 

51299 775 

911 250 000 
270 000 000 

441 937 147 

73 208 736 
24 873 567 

9602 641 

10604161338 

26 254 093 

1 312 772 693 

72 079 780 

493 605 744 

397 201 925 

243308 561 

31 728 257 

208 710 463 
15 120 694 945 

Λογαριασμοί τάξεως 
Ειδικό τμήμα 

Έμπιστευθέντα κεφάλαια πρός διαχείρηση 

— γιά λογαριασμό τών κρατών μελών  

— γιά λογαριασμό τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

Χρεόγραφα ληφθέντα ώς έγγυηση έπί δανείων κατόπιν έντολής . . 

Χρεόγραφα ληφθέντα ώς παρακαταθήκη  

Δικαιώματα εγγραφής στήν έκδοση τών 45 έκατομ. ECU, 14%, 1981—  
1986 μή ασκηθέντα στίς 31 Δεκεμβρίου 1981 (δυνάμενα νά ασκηθούν 
μέχρι τίς 28 Μαίου 1982) 

331 848983 

2059 649 850 
28 232 339 
96 759 033 

44 844 000 

329782 315 
1 199 336 559 

29 886 263 
103 082 550 
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Κατάσταση του ειδικού τμήματος (ή στίς 31 Δεκεμβρίου 1981 
Σε ECU — 6λ. σημειώσεις έπί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

'Ενεργητικό 

Χώρες μέλη της Κοινότητας 

Άπό πόρους τής Εύρωπαϊκής Κοινόπ}τας 'Ατομικής Ενέργειας 

Έκταμιευθέντα δάνεια ΕΥΡΑΤΟΜ Σύνολο {^) 

Άπό πόρους τής Εύρωπάικής Οικονομικής Κοινότητας 
(νέο κοινοτικό μέσο σύναψης καίχορήγησης δανείων) 

Δάνεια 

— πρός εκταμίευση  

— έκταμιευθέντα  

Σύνολο (3) 
Τουρκία 

;4ττό πόρους τών κρατών μελών 

Δάνεια 

— πρός έκταμίευση  

— έκταμιευθέντα  

Σύνολο (ή 
Μεσογειακές χώρες 

Άπό πόρους τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

Δάνεια 

— ττρός έκταμίευση  

— έκταμιευθέντα  

Πράξεις μέ κεφάλαια έπιχειρησιακοϋ κινδύνου 

— ποσά πρός καταβολή  

— ποσά καταβληθέντα  

Σύνολο (5) 

Χώρες τής 'Αφρικής, τής Καραϊβικής καί τοϋ Ειρηνικού 
καί ΰπεpπ6^mες χώρες καί έδάφη 

Άπό πόρους τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

Συμβάσεις τής Γιαουντέ I κ αί II 

Δάνεια 

— πρός έκταμίευση  

— έκταμιευθέντα  

Συμμετοχή σέ έπενδύσεις έπιχειρησιακοϋ κινδύνου 

ποσά καταβληθέντα  

Σύνολο (®) 

Συμβάσεις τής Λομέ I κ αί II 

Πράξεις μέ κεφάλαια έπιχειρησιακοϋ κινδύνου 

— ποσά πρός καταβολή  

— ποσά καταβληθέντα  

Σύνολο (')  

Γενικό σύνολο 

η 12.1981 31.12.1980 

886 347 138 

203287 894 

880 809 790 

3 720101 
331848983 

179 904030 

87 895 970 

267 800000 

2(^100 

2941900 

5000000 

1084 097 684 

6109250 

118505 905 

124615155 

1370 574 

63 886 512 
81778 573 

335 569 084 

272 800 000 

125 985 729 

145665085 
2 8») 464 720 

496 082 852 

484 012 392 

8348 506 
329 782 315 

184 295 721 
44 504 279 
228 800 000 

3560 000 
1440 000 
5000000 

484 012 392 

338130821 

233 8X 000 

12 966 323 
115461 547 
128 427 870 

1 431 179 

38 875 534 
56404 310 

129 859049 

95 279 844 
1 777164 958 

Σημ.: 
Κατοβληθέντσ καί μή έξοφληθέντσ ποσά άπό ειδικά δάνεια πού χορηγήθηκαν Οπό ειδικούς δρους άπό τήν "Επιτροπή στό πλαίσιο τής πρώτης Σύμβασης τής Λομε γιά τά 
όποια ή Τράπεζα έκανε αποδεκτή εντολή τής ΕΟΚγιά είσπραξη τών τοκοχρεωλυσίων: 31. 12. 19Θ1 = 203 7Θ2 364 — 31. 12. 1980 - 123 728 737. 

(ή Τό ειδικό τμήμα δημιουργήθηκε άπό τό Συμβούλιο τών Διοικητών 
στίς 27 Μαΐου 1963. Σύμφωνα μέ άπόφαση τής 4ης Αύγούστου 1977,  
στό ειδικό τμήμα καταχωρούνται οΐ πράξεις πού πραγματοποιούνται 
κατόπιν έντολής, γιά λογαριασμό καί μέ κίνδυνο τών κρατών μελών 
τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή τής Εύρωπαϊκής Κοινότη
τας 'Ατομικής 'Ενέργειας. 

(2) Αρχικό ποσό τών συμβάσεων πού ύπογράφηκαν στό πλαίσιο τής 
άπόφασης τού Συμβουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (77/271/ 

EURATOM) τής 29ης Μαρτίου 1977 μέχρι τού ποσού τών 5Χ έκατομ. 
πού αύξήθηκε σέ 1 δισεκατομμύριο μέ τήν άπόφαση 80/29/EURA- 
ΤΟΜ της 20ης Δεκεμβρίου 1979, γιά τή χρηματοδότηση πυρηνικών 
σταθμών στίς χώρες τής Κοινότητας, κατόπιν έντολής, γιά λο
γαριασμό καί μέ κίνδυνο τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
'Ενέργειας: 860472 386 

Πλέον: συναλλαγματικές προσαρμογές + 25 874 752 

886 347 138 
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Παθητικό 
Έμπιστευθέντα κεφάλαια πρός διαχείρηση 

Κατόπιν έντολής των Εύρωπσϊκών Κοινοτήτων 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα 'Ατομικής 'Ενέργειας  

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα: 

— Νέο κοινοτικό μέσο  

— Χρηματοδοτικά πρωτόκολλα μέ τίς μεσογειακές χώρες  

— Συμβάσεις της Γιαουντέ I καί il  

— Συμβάσεις της Λομέ I καί II  

Κατόπιν έντολής των κρατών μελών  

Σύνολο 
Κεφάλαια πρός καταβολή 

Γιά δάνεια από τό νέο κοινοτικό μεσο  

Γιά δάνεια στήν Τουρκία βάσει τού δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτο
κόλλου  

Γιά δάνεια καί πράξεις μέ κεφάλαια έπιχειρησιακοϋ κινδύνου στίς με
σογειακές χώρες  
Γιά δάνεια βάσει τών Συμβάσεων της Γιαουντέ I καί II  

Γιά δάνεια καί πράξεις μέ κεφάλαια επιχειρησιακού κινδύνου βάσει τών 
Συμβάσεων της Λομέ I καί II  

Σύνολο 

Γενικό σύνολο 

31.12.1981 31. 12. 1980 

886 347 138 

880 809 790 

90837 870 

119876479 

81 778 573 

203 287 894 

3720 101 

181 962130 

6 109 250 

63 886 512 

2059649850 

331848 983 
2 391 498 833 

458 965 887 
2 850 464 720 

496 082 852 

484 012 392 
45 944 279 
116 892 726 
56 404 310 

8 348 506 

187 855 721 
12 966 323 

38 875 534 

1 199 336 559 

329782 315 

1 529118 874 

248 046 084 

1 777164 958 

(3) Αρχικό ποσό τών συμβάσεων πού ύπογράφηκαν στό πλαίσιο 
τών αποφάσεων τού Συμβουλίου τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(78/870/ΕΟΚ) της 16ης 'Οκτωβρίου 1978 (νέο κοινοπκό μέσο) γιά τήν 
προαγωγή τών επενδύσεων στήν Κοινότητα καί (81/19/ΕΟΚ) της 20ης 
'Ιανουαρίου 1981 γιά τήν άνασυγκρότηση τών περιοχών στήν Κομπα
νία καί στά Βασιλικάτα τίς όποιες έπληξαν οί σεισμοί κατόπιν έντο
λής, γιά λογαριασμό καί μέ κίνδυνο της Εύρωπαϊκης Οικονομικής 
Κοινότητας: 1 014 461 493 
Πλέον: συναλλαγματικές προσαρμογές Ι- 74 225 871 
Μείον: άκυρώσεις — 4 589 680 

1 084 097 684 

(^} Α ρχικό ποσό τών δανείων πού ύπογράφηκαν γιά τή χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων στήν Τουρκία κατόπιν εντολής, 
γιά λογαριασμό καί μέ κίνδυνο τών κρατών μελών: 370 215 000 

Πλέον: συναλλαγματικές 
μογές 

Μείον: ακυρώσεις 

εξοφλήσεις 

προσαρ-

215000 
41 664220 

7 233 304 

- 41 879 220 

335 569 084 

(5) Αρχικό ποσό τών συμβάσεων πού ύπογράφηκαν γιά τή χρημα
τοδότηση έπενδυπκών προγραμμάτων στίς χώρες τοϋ Μαγκρέμπ, 
του Μασράκ καθώς καί στή Μάλτα, Κύπρο, Τουρκία καί 'Ελλάδα 
(10 000 000 χορηγήθηκαν πρίν άπό τήν προσχώρησή της στήν ΕΟΚ 
τήν 1η Ιανουαρίου 1981) κατόπιν έντολής, γιά λογαριασμό καί μέ κίν
δυνο τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 272 800 000 

(®) Αρχικό ποσό τών συμβάσεων πού ύπογράφηκαν γιά τή χρημα
τοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων στά συνδεδεμένα αφρικανικά 
κράτη, τή Μαδαγασκάρη καί τή Νήσο Μαυρίκιο καί στίς ύπερπόντιες 
χώρες, εδάφη καί διαμερίσματα (ΣΑΚΜΜ—ΥΧΕΔ) κατόπιν έντο
λής, γιά λογαριασμό καί μέ κίνδυνο τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας: 

— δάνεια ύπό ειδικούς 
όρους 

— συμμετοχή σέ έπενδύ-
σεις έπιχειρησιακοϋ κιν
δύνου 

Πλέον: 
— τόκοι πρός κεφαλαιο

ποίηση 
— συναλλαγματικές προ

σαρμογές 
Μείον: 
— ακυρώσεις 
— έξοφλήσεις 

139 483 056 

2 502 615 

1 178 272 

3 726 035 

141 985671 

4904 307 

1 502 910 
19 401 339 — 20 904 249 

125985 729 

(^) Αρχικό ποσό τών συμβάσεων πού ύπογράφηκαν γιά τή χρημα
τοδότηση έπενδυπκών προγραμμάτων στίς χώρες τής Αφρικής, τής 
Καραϊβικής καί του Ειρηνικού καθώς καί στίς ύπερπόντιες χώρες καί 
έδάφη (ΑΚΕ—ΥΧΕ) κατόπιν έντολής, γιά λογαριασμό καί μέ κίνδυνο 
τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 
— δάνεια ύπό όρους καί 

έξαρτημένα 

— μετοχικές έπενδύσεις 

— έγγραφή σέ μετατρέψι
μα όμόλογα 

Πλέον: 
— τόκοι πρός κεφαλαιο

ποίηση 
Μείον: 
— άκυρώσεις 
— έξοφλήσεις 
— συναλλαγμαπκές προ

σαρμογές 

140 753 000 

6118036 

2 499 606 149 370642 

11371 

3412140 
266 650 

38138 — 3716928 
145 665085 



'Ανάλυση λογαριασμού «'Αποτελέσματα Χρήσεως» 
της 31ης Δεκεμβρίου 1981 
Σέ ECU — 6λ. σημειώσεις έπί τών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Έσοδα  

Τόκοι κοί ττρομήθειες έκ δανείων 1 312 000 852 

Τόκοι και προμήθειες έξ έπενδύσεων 172 236 277 

Διαχεφιστικές προμήθειες (Σημείωση Θ) 7 494 956 

Χρηματοοικονομικά καί λοιπά Εσοδα (Σημείωση Μ) 22 776 868 

Συναλλαγματικές διαφορές (Σημείωση I) 1 568 364 

Έξοδα 
"Εξοδα καί δαπάνες διαχείρησης (Σημείωση Α) 34 507 048 

Τόκοι καί δαπάνες έκ δανεισμού 1 174 916 224 

Απόσβεση δαπανών εκδόσεων καί αμοιβών εξοφλήσεων .... 26Ä9149 

Χρηματοοικονομικά Εξοδα (Σημείωση Μ) 4 556865 

Αποσβέσεις 
— έπίπλων, σκευών καί λοιπών έγκαταστάσεων 1235 180 
— κτιρίου 1667 000 

Πλεόνασμα χρήσης  

Υποτίμηση ή καθαρή αύξηση που προκύπτει άπό τήν έπανε-

κτίμηση τών περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας που δεν υπό
κεινται στήν προσαρμογή τού άρθρου 7 τού Καταστατικού της 
(Σημείωση Κ)  

'Αρχική υποτίμηση τού κτιρίου (Σημείωση Γ)  

Έπανεγγραφή πρόβλεψης γιά λοιπές ενδεχόμενες δαπάνες . . . 

Υπόλοιπο (Σημείωση Ν) . 

1»1 1980 

942 992401 

148 508 544 

5 697 803 

19 207 142 

1 373 585 

1516 077317 1 117 779 475 

1 243 151 466 

29 727 435 

859137 571 

20 964134 

122113 

1 950 744 

911 901 997 

272 925 851 

- 2 639 182 

- 18473850 

251 812 819 

205 877 478 

-I- 712998 

+ 2119987 

208 710 463 
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'Εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης στίς 31 Δεκεμβρίου 1981 
Σέ ECU — βλ. σημειώσεις επί τών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

1981 1980 

Προέλευση κεφαλαίων 

Υπόλοιπο λογαριασμού «'Αποτελέσματα Χρήσεως»  

Λογαριασμοί πού δεν συνεπάγονται κινήσεις κεφαλαίων: 

Αποσβέσεις κτιρίων, επίπλων, σκευών καί λοιπών έγκαταστάσεων , . 

Αρχική απόσβεση τού κτφίου  

Αποσβέσεις δαπανών έκδόσεων καί άμοιβών έξοφλήσεων  

Αύξηση χρεωστικών τόκων καί προμηθειών καί προεισπραχθέντες 
τόκοι  

Αύξηση δεδουλευμένων τόκων καί προμηθειών πρός είσπραξη . . .  

Λοιπές ττηγές: 

Προϊόν δανεισμού  

Αποπληρωμή δανείων  

Κεφάλαιο, αποθεματικά καί προβλέψεις πού κατέβαλαν τά κράτη μέλη 

Αύξηση τών λογαριασμών παθητικού Πιστωτικοί λογαριασμοί διάφο
ροι, Διάφορα, Ταμείο συντάξεων προσωπικού καί Καθαρές έπιδοτήσεις 
έπιτοκίων  

Μείωση τού λογαριασμού ενεργητικού Διάφορα  

Συναλλαγματικές προσαρμογές έπί ουνσφθέντων δανείων  

251 812819 

2 902 180 

18 473 850 

26 269 149 

134 138 565 

- 98024 721 

208 710463 

1950744 

20 964 134 

93 789 826 

— 68 219 109 

335 571 842 

2 373455 560 
707 819610 

100 300164 

282 866 884 

1 800 576 

1 299 422 331 

257196 058 

2 362 015 049 

553 946 144 

88 593 750 

144 836 224 

26 033 555 

354 687 504 

Σύνολο 5 101 236 967 3 787 308 284 

Χρήση κεφαλαίων 

Τά διαθέσιμα χρησιμοποιήθηκαν γιά: 

Καθαρές έκταμιεύσεις δανείων . 2 695 891 229 2 770 685 538 
Αποπληρωμές δανείων . . . 664 649 013 681 073646 
Δαπάνες έκδοσης δανείων . . 56 244 392 48 122115 
Γήπεδα, κτίρια κοί έγκσταστάσεις 5 367 793 27 947628 
Συναλλαγμαπκές προσαρμογές έπί χορηγηθέντων δανείων 1 251 746 574 366 130 194 
Καθαρή μείωση (αύξηση) έξ άναπροσσρμογής τού κεφαλαίου τών 
κρατών μελών  9 358 525 — 4186 422 
Αύξηση (μείωσ η) τών λογαριασμών Ταμείο καί Τράπεζες καί Επενδύ
σεις Χαρτοφυλακίου  417 979441 — 102 464 415 

Σύνολο 5101 236 967 3787 308 284 

Παράρτημα Α — Κατάσταση τών έγγραφών στό κεφάλαιο 
Στίς 31 /Δεκεμβρίου 1981 

Σέ χιλιάδες ECU — βλ. σημειώσεις έπί τών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Καταβεβλημένο (μερικώς) κεφάλαιο 

Χώρες μέλη 
Αναληφθέν 

κεφάλαιο (η 
Κεφάλαιο μή 

καταβληθέν (2) 
Καταβληθέν στίς 

31 12.1981 Πρός καταβολή (1) Σύνολο 

Γερμανία  3 150 000 2 829 375 163125 157 500 320625 
Γαλλία  3150 000 2 829375 163125 167 500 320625 
Ηνωμένο Βασίλειο  3 150 000 2 829 375 163125 157 500 320 625 
Ιταλία  2520 000 2263 500 130 500 126 000 256 500 
Βέλγιο  829 500 745068,75 42 956,25 41475 84431,25 

Κάτω Χώρες  829 500 745 068,75 42 956,25 41475 84 431,25 
Δανία  420 000 377 250 21 750 21000 42 750 

Έλλας  225 000 202 097,5 5 504,75 17 397,75 22 902,5 
Ιρλανδία  105 000 94 312,5 5 437,5 5250 10 687,5 
Λουξεμβούργο  21000 18 862,5 1087,5 1050 2137,5 

Σύνολο  14 400 000 12 934 285 739 567,25 726147,75 1465715 

(1) Μέ τήν βττόφβση τού Συμβουλίου τών Διοκητών τής 19ης Ιουνίου 1978. τό σνσληφθέν κεφάλαιο της Τράτιεζος αυξήθηκε άττό 354375000Q ECU οέ 7087 600000 ECU καί μετά άττό τήν 
τιροσχώρηοη τής Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωτταίκές Κοινότητες ττέρααε τήν 1η Ιανουαρίου 1981 άττά 7 087 500 000 ECU σέ 7 200000 000 ECU Στίς 15 Ιουνίου 1981, τό Συμβούλιο τών 
Διοικητών άποφάσισε νά αυξηθεί έκ νεου τό κεφάλαιο άττό τις 31 Δεκεμβρίου 1981 κατά 7 200 000 000 ECU. Τό σναληφθέν κεφάλαιο συνεπώς έφθασε κατ' αύτό τόν τρόπο τά 14400000000  
ECU. 
Τά κράτη μέλη θά καταβάλλουν στό άντίστοιχο εθνικό τους νόμισμα: 
— τό 10 * τής αύξησης ττού άποφαοίστηκε στίς 19 Ιουνίου 1978 — δηλαδή τΟ άντίστοιχο συνολικά τών 354 375 000 ECU σέ Οκτώ ισόποσες δόσεις τών 44 296 875 ή καθεμία στίς 30 Απριλίου καΐ 
στίς 31 Όκτωβρίου τών ετών 1980—1983, 
— τό 7.5% τής αύξησης πού άποφαοίστηκε στίς 15 Ιουνίου 1981 — δηλαδή τό αντίστοιχο συνολικά τών 540000000 ECU σέ όκτώ ισόποσες δόσεις τών 67 500000 ECU ή καθεμία στίς 30  
Απριλίου καί στίς 31 Οκτωβρίου τών έτών 1964—1987. 

Τό ηρός καταβολή ποσό τών 726 147750 ECU άντιπροσωπεύει τις δώδεκα δόσεις τών ετών 1961—1967 καθώς καί τή συμμετοχή τής Ελληνικής Δημοκρατίας 

(2) ΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί νά άποιτήοει τή σχετική καταβολή, έφ' δσον αύτή θεωρείται άπαραίτητη γιά νά άντιμετωπισθοϋν οί υποχρεώσεις τής Τράπεζας έναντι τών δανειστών της. 
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Παράρτημα Β — 'Ανάλυση εκκρεμών δανείων 
στις 31 Δεκεμβρίου 1981 

Σέ ECU, 6λ. σημειώσεις έπί τών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Γεωγραφική θέση τών έπενδυτικών σχεδίων (1) (2) 
Αριθμός 
δανείων 

Έκταμιευθέν 
Ποσό 

Πρός 
εκταμίευση Σύνολο (3) % 

1. Δάνεια γιο επενδύσεις στό έσωτερικό τής Κοινότητος καί έξομοιούμενα δάνεια: 
Γερμανία  39 379 406 957 — 379406 957 2,35 
Γαλλία  125 2 020 642 955 40 311 073 2060 954 028 12.77 
Ηνωμένο Βασίλειο  192 3 363480142 14915 546 3378 395 688 20.93 
Ιταλία  403 5 517 726 859 334 262 065 5851 988 924 36.26 
Βέλγιο  17 529968 377 11 976 995 541 945 372 3.36 
Κάτω Χώρες  6 57 019 281 — 57 019 281 0,35 
Δανία  59 319138116 103188986 422 327 102 2.62 •Ελλάς  43 282 080 490 175 711 755 457 792 245 2.83 
Ιρλανδία  86 1 243 947 001 26 207 778 1 270 154 779 7.87 
Λουξεμβούργο  2 2 607 950 — 2 607 950 0,02 
Εξομοιούμενα δάνειο ( * )   θ 205 544 884 — 205 544 884 1,27 

Μερικό σύνολο 980 13 921 563 012 706574198 14 628 137 210 90,63 

2. Δάνεια γιά έπενδύσεις έκτδς τής Κοινόττγτας: 
Μεσογειακές χώρες (καί Πορτογαλία) 

Αλγερία  2 1435173 28 635 135 30 070 308 0,18 
Κύπρος  1 5 300 541 6 695 963 11 996 504 0,07 
Αίγυπτος  3 19 170 851 47 465 291 66 636142 0,41 
Ισπανία  2 — 40 000 000 40 000000 0,25 
Ιορδανία  4 6 876 694 12 000 000 18 876 694 0,12 
Λίβανος  6 32 102 519 7000 000 39102 519 0,24 
Μάλτα  1 3 514 902 — 3 514 902 0,02 
Μαρόκο  3 9903968 46 860 000 56 763 968 0,35 
Πορτογαλία  23 211617015 189817 034 381 434 049 2,36 
Συρία  1 — 15700000 15 700 000 0,10 
Τυνησία  5 24269 441 18437 875 42 707 316 0,26 
Τουρκία . 9 68 255 855 44 158 398 112 414 253 0,70 
Γ ιουγκοσλαβία  2 51795 329 6 833400 58 628 729 0,36 

Χώρες ΑΚΕ/ΥΧΕ 
Δυτική Αφρική  1 — 5000000 5000 000 0,03 
Μπαρμπάντος  2 2006 997 5 524 325 7 531 322 0,05 
Μποτσουοινα  2 — 6 500 000 6500 000 0,04 
Καμερούν  11 30 934 536 15614 485 46 549 021 0,29 
Ακτή Ελεφαντοστού  17 64 539 387 16636 985 81 176 372 0,50 
Φίτζι  3 14 073 571 23 090 369 37 163 940 0,23 
Γ καμπόν  4 6 271 910 18000 000 24 271 910 0,15 
Γ κάνα  2 10437 968 6 000 000 16 437 968 0,10 
Γ ου'ίνέα  1 1 119 722 3 292 041 4411 763 0,03 
Άνω Βόλτα  2 68 051 8000 000 8068 051 0,05 
Κένυα  9 46 599 951 14 980 755 61 580 706 0,38 
Λιβερία  2 8 092812 75 000 8167 812 0,05 
Μαλάουι . 3 11923 467 3790000 15713467 0,10 
Μαυρίκιος  4 6 604 266 7 719 827 14 324093 0,09 
Μαυριτανία  1 4 546 249 20 693 261 25 239 510 0,16 
Νίγηρ  3 5 247 471 11 141 773 16 389 244 0,10 
Νιγηρία  2 6 168 263 44 265 000 50 433 263 0,31 
Νέα Καληδονία  2 7 302 702 3 607 191 10 909 893 0,07 
Πσπούα Νέα Γουϊνέα  2 6566 708 41200 000 47 766 708 0,30 
Περιοχή Καραϊβικής ........ 1 618 064 2 130 000 2 748 064 0.02 
Σενεγάλη  4 819104 22000 000 22819 104 0,14 
Σουαζιλάνδη  3 11 741 055 9000000 20 741 055 0,13 
Τανζανία  1 361 553 2124000 2 485 553 0,02 
Τόγκο  4 23 982 845 4499322 28 482 167 0,18 
Τρινιντάντ καί Τομπάνγκο  2 8 655 779 2231 000 10 886 779 0,07 
Ζαΐρ  1 11 572 059 4 194 314 15 766 373 0.10 
Ζάμπια  4 7 124 791 35 423 545 42 548336 0,26 

Μερικό σύνολο 155 731 621 569 780 336 289 1 511957 858 9,37 

Γενικό σύνολο  1135 14 653184 581 1486 910487 16140 095 068 100,00 

Δάνεια εξομοιούμενα μέ τά δάνεια ατό εσωτερικό τής Κοινότητας Πράξεις πού πραγματοποιούνται δυνάμει τοΟ άρθρου 1θ (1) εδάφιο 2 τοΰ Καταστατικού και άφοροΟν 

επενδύσεις στήν ηπειρωτική ύφαλοκρηπίδα τής Νορβηγίας, στην Αύστρία κσί στήν Τυνησία. 

(^) Νομίσματα αποπληρωμής τών δανείων: 

Νόμισμα: 
Νομίσματα τών κρατών μελών  
Λοιπά νομίσματα  
Βκταμιευθέν τμήμα τών δανείων  

Ποσά:  
7112 880 322 
7 540 304 259 

14 653 184 581 

Πλέον: 
Τμήμα τών δανείων πρός εκταμίευση 1 486 910 487 

16 140 095 068 

72 



Χρονοδιάγραμμα τών δανείων σέ χιλιάδες ECU 

Περίοδος στίς  
31.12.1981 

Περίοδος στις  
31.12.1960 

ετος 1982 ... . 804 399 έτος 1981 . . 629 830 
έτος 1983 ... . . 1 033 580 έτος 1982 . . 738 352 
έτος 1984 ... . . 1 198 992 έτος 1983 . . 921 342 
έτος 1985 . . . . 1 320 243 έτος 1984 . . 1 027 133 
έτος 1986 . . . . 1 461 274 έτος 1985 . . . 1 088 506 
έτη 
1987 έως 1991 . . . 8 619915 1936 έως 1990 . 5169 643 
έτη 
1992 έως 1996 . . . 3 297 508 

έτη 
1991 έως 1995 . 2811 IX 

επί 
1997 έως 2001 . . 404 184 

έπί 
1996 έως 2000 340 233 

Σύνολο 16140095 Σύνολο 12 726 139 

(^) 'Ανάλυση τών εκκρεμών δανείων στίς 31 Δεκ^βρίου 1981 κατά 
κύριο μορφή έγγυοόότησης (I) 

Α. Δάνεια γιά επενδύσεις στό εσωτερικό της Κοινότητας (κσί έξομοιού-
μενσ δάνεια) (II) 

Δάνεια χορηγηθέντα ή έγγυοδοτηθέντα από 
τά κράτη μέλη  
Δάνεια χορηγηθέντα ή έγγυοδοτηθέντα άπό 
δημόσια ιδρύματα τών κρατών μελών . . . 

Δάνεια χορηγηθέντα ή έγγυοδοτηθέντα άπό 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς (τράπεζες, 
ιδρύματα μακροπρόθεσμων πιστώσεων κσί 
ασφαλιστικές εταιρίες)  

Δάνεια έγγυοδοτηθέντα άπό εταιρίες (εκτός 
χρηματοδοτικών όργανισμών) πού κατά 
πλειοψηφία έλέγχονται άπό τά κράτη μέλη 
ή άπό δημόσια ιδρύματα τών κρατών μελών 

Δάνεια έγγυηθέντα μέ άκίνητη περιουσία 

Δάνεια έγγυοδοτηθέντα από ίδιωπκές έπι-
χειρήσεις (έκτός τραπεζών)  

Δάνεια έγγυηθέντα μέ άγσθά έκτός ακίνητης 
περιουσίας- λοιπές έγγυήσεις  

11 219 443 290 (VI) 

1852552 904 

482 486 221 

195 805 050 
70 031 982 

509 230 143 

298 587 619 

14 628 137 209 

Β. Δάνεια γιά έπενδύσεις έκτός της Κοινότητας 

1. Δάνεια χορηγηθέντα στό πλαίσιο της 
πρώτης σύμβασης της Γιαουντέ 

Δάνεια χορηγηθέντα ή έγγυοδοτηθέντα άπό 
τά κράτη ΣΑΚΜ πού ύπέγραψαν τη σύμβαση 
αύτη  

5. Δάνειο χορηγηθέντα στό πλαίσιο τών 
χρηματοδοτικών συμφωνιών της ΕΟΚ μέ τίς 
μεσογειακές χώρες (και τήν Πορτογαλία) 

Δάνεια έγγυοδοτηθέντα άπό τά έξη ίδρυπκά 
κράτη μέλη της Τράπεζας  

Δάνεια έγγυοδοτηθέντα άπό την ΕΟΚ 

Δάνεια χορηγηθέντα, έγγυοδοτηθέντα ή ά-
ντεγγυηθέντα άπό τίς μεσογειακές χώρες 
πού ύπέγραψαν τίς συμφωνίες αύτές . . .  

Δάνεια έγγυηθέντα μέ άλλες άσφάλειες . . 

18 733 385 
145 268654 

655 879 243 (VI)  
57 964 104 (VI)  
877 845 386 

16140 095 068 

( Η ^ σμένα δάναα καλύτττονται άπό nepiacôrepeç μορφές έγγυήσεων ή ασφαλειών. 

(II) Δ άνεια έξομοιούμενα μέ τά χορηγούμενα στό έσωτερικό τής Κοινότητος δάνεια- πράξεις 
πού πραγματοποιούνται δυνάμει τού άρθρου 16 (1). έδάφΐο2τού Καταστατικού και άφορούν 
έπενδύσεις στήν ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα τής Νορβηγίας, στήν Αυστρία κσί στήν Τυνησία 

(III) Οι έγγυήσεις πού παρέχουν τά έξη ιδρυτικά κράττ} μέλη τής Τράπεζας γιά κάλυψη κάθε 
κινδύνου πού προέρχεται άπό τίς χρηματοδοτικές αύτές ύποχρεώοεις άνέρχονται σέ 
24430695 ECU 

(IV) (^έγγυήαεις πού παρέχουν τά κράτη μέλη γιά τήν κάλυψη κάθε κινδύνου πού προέρχε
ται άπό τίς χρηματοδοτικές αύτές ύποχρεώσεις ανέρχονται σέ 116262TOOECU 

(V) Οί έγγυήσεις πού παρέχουν τά κράτη μέλη γιά τήν κάλυψη κάθε κινδύνου πού προέρχε
ται άπό τις χρηματοδοτικές αύτές υποχρεώσεις άνέρχονται σέ 118900000 ECU. 

(VI) Οί καθολικές έγγυήσεις πού παρέχει ή ΕΟΚ για τήν κάλυψη κάθε κινδύνου πού προέρχε
ται άπό τίς χρηματοδοτικές αύτές ύττοχρεώσεις κσί άπό τίς χρηματοδοτικές ύποχρεώσεις 
στήν Ελλάδα οί όποιες ανέρχονταν σέ 237712466 ECU κσί προέρχονταν άπό τή χορήγηση 
δανείων πριν άπό τήν προσχώρηση τής Ελλάδας στήν ΕΟΚ. ανέρχονταν σέ 70S525000 ECU  
στίς 31 Δεκεμβρίου 1981 έναντι 527025 000 ECU στίς 31 Δεκεμβρίου 19Θ0. 
Στήν περίτττυση πού οί έγγυήσεις καταστούν άπαιτητές οί υποχρεώσεις τών εγγυητών θά 
προσδιορισθούν ίο«/ τών τιμών μετατροπής τής ECU στά νομίσματα καταβολής τών δα
νείων οί όποιες είχαν εφαρμοσθεί κατά τίς ήμερομηνίες τών καταβολών 

(3) 'Αρχικό ύψος τών δανείων βάσει τών ισοτι
μιών πού εφαρμόσθηκαν κατά τίς ήμερομη
νίες υπογραφής τους 

Πλέον: 
συναλλαγματικές προσαρμογές + 

Μείον: 

καταγγελίες καί ακυρώσεις  

καταβληθέντα χρεωλύσια στήν Τράπεζα . . . 

συμμετοχές τρίτων σέ χορηγηθέντα δάνεια τής 
Τράπεζας  

18 759 823 159 

1 156 743 334 

19916 566 493 

115 441 237 
3361 731 510 

6 615 590 
Εκκρεμή δάνεια 

299 298 678 

— 3 776 471 425 

16 140 095 068 

2. Δάνεια χορηγηθέντα στό πλαίσιο τής δεύ
τερης σύμβασης τής Γιαουντέ 

Δάνεια χορηγηθέντα ή έγγυοδοτηθέντα από 
τά κράτη ΣΑΚΜ Μ πού ύπέγραψαν τή σύμ
βαση αύτή  

Δάνεια έγγυηθέντα μέ άλλες άσφάλειες . . 

3. Δάνεια χορηγηθέντα στό πλαίσιο τής 
σύμβασης τής Λομέ 

Δάνεια χορηγηθέντα ή έγγυοδοτηθέντα από 
τά κράτη ΑΚΕ πού ύπέγραψαν τή σύμβαση 
αύτή  

Δάνεια έγγυηθέντα μέ άλλες ασφάλειες . . 

55 360 966 
3 841 497 
59202 463 

400 054 580 
9 816 459 

409 871 039 (IV) 

δάνεια 

Στίς 31 Δεκεμβρίου 1981, τό συνολικό υψος τών δανείων καί έγγυή-
σεων πού χορήγησε ή Τράπεζα κσί τό όποϊο σύμφωνα μέ τό άρθρο 
18 (5) τού Καταστατικού της δέν πρέπει νά ύπερβαίνει τό 250 % τού 
αναληφθέντος κεφαλαίου, έφθανε τά: 

.... 16 140 095 068 

.... 64 540 411 
445 355 620 

299 298 678 
809194 709 

16 949289 777 

εγγυήσεις: 

έπί δανείων κατόπιν έντολής  

έπί δανείων χορηγηθέντων άπό τρίτους . . . 

έπί συμμετοχών τρίτων στά χορηγηθέντα δάνεια 
τής Τράπεζας  

Σύνολο έκκρεμών δανείων καί έγγυήσεων . . . 

4. Δάνεια χορηγηθέντα στό πλαίσιο τής δεύ
τερης σύμβασης τής Λομέ 

Δάνεια χορηγηθέντα ή έγγυοδοτηθέντα άπό 
τά κράτη ΑΚΕ πού ύπέγραψαν τή σύμβαση 
αύτή  

Δάνεια έγγυηθέντα μέ άλλες ασφάλειες . .  

Δάνεια χορηγηθέντα γιά τήν άνάπτυξη τού 
μεταλλευτικού καί ένεργειακού δυναμικού 
(άρθρο 59)   

113 423 381 
5 000 000 

40 000 000 
158 423 381 (V) 
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Παράρτημα Γ — Κατάσταση ένοποιημένου χρέους 
στίς 31 Δεκεμβρίου 1981 

Σε ECU — βλ. σημειώσεις έπί τών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Χρήση Εκκρεμές ύπόλοιττο στίς 31. 12.1981 

Εκκρεμές υπόλοιπο Επιτόκια 
στίς Συναλλαγματικές (σταθμισμένος 

Πληρωτέο σέ 31. 12. 1980 Έκδοση δοινείων Εξαγορά όμολόγων προσαρμογές Ποσό (ή μέσος δρος) Χρονολογία λήξεως 

EÜRCOn . . . 89 314 651 2 486 690 341 512 -t- 87 169473 8,13 1982/1989 
ECU — 85 156 000 — — 85156 000 13,78 1982/1989 
Γερμανικά μάρκα . 2 516 502 362 358 346 816 179 021 166 129 515 309 + 2 825 343 321 8,04 1982/2001 
Γαλλικά φράγκα . 562 617 475 128 467 823 37 952 176 26 369117 - 626 764005 12,48 1982/1996 
Λίρες Αγγλίας . . 191 200 306 106 842 499 9 715442 1 136 905 - 287 190458 12,98 1982/1993 
Ιταλικές λιρέτες 148 379 118 — 13 689 510 9 223 235 - 125466 373 8,80 1982/1995 
Βελγικά φρόγκα . 353513 116 51 700 707 21 583049 4 451 102 - 379 179672 9,11 1982/1993 
'Ολλανδικά φιορί
νια  956 477 868 319 120 976 28 798 100 51 583 209 + 1298 383 953 9,74 1982/2004 
Φράγκα Λουξεμ
βούργου .... 185 392 076 14515 509 23 877 993 1 540 471 - 174 489121 9,18 1982/1991 
Δολλάρια Η.Π.Α. . 4 298 386 567 615 279 338 280180499 918 406 448 -1- 5 551 891 854 10,26 1982/2000 
ΐλβετικσ φράγκο 749 534 511 299 991 534 52 550 517 175 700 460 + 1 172 675 988 6,26 1982/1994 
Λίρες Λιβάνου . . 6 341 280 — 1 102694 207 613 - 5 030 973 7,13 1982/1985 
Γιέν  471 933 730 263 465 456 9 324990 62 758555 -1- 788 832 751 8,39 1982/2000 
Σελλίνια Αύστρίας 68 666 982 — 3 352970 4 319 955 + 69 633 967 7.92 1982/1989 

Σύνολο .... 10 598 260 042 2 242 886658 663635796 1 299 697 005 + 13 477 207 909 
Αμοιβές 
έξοφλήσεων . . 5 901 296 — 1013217 27Α 674 - 4 613 405 

Γενικό Σύνολο 10 604 161338 2242 886658 664649013 1299422331 + 13 481 821 314 

ΐη Στόν πίνακα πού άκολουβεί παρατίθενται σέ χιλιάδες ECU τά συνολικά ποσά πού άπαιτούνται γιά τήν άποπληρωμή τών δανείων: 

Περίοδος 
-Ετος 1982  
-Ετος 1983  
"Ετος 1984  
-Ετος 1985  
Έτος 1986  
Έτη 1987 Ιως 1991  
"Ετη 1992 έως 1996  
Έτη 1997 έως 2001  
Έτη 2002 έως 2004 

Σύνολο 

στίς 31. 12. 1981 
820495 
817 892 

1034 609 
964 329 

1 111 565 
7 024 953 
1433816 
269 490 
4 672 

13 481 821 

Περίοδος  
-Ετος 1981 . . 
Έτος 1982 . . . 
Έτος 1983 . . . 
-Ετος 1984 . . ,  
-Ετος 1985 . . . 
Έτη 1986 έως 1990 
Έτη 1991 έως 1995 
-Ετη 1996 έως 2000 
-Ετη 2001 έως 2004 

στίς 31. 12, 1980 
. . 530 964 
. . 795 704 

719 203 
888 772 

. . 776639 

. . 5112794 

. . 1469136 

. . 304 207 
6 742 

Σύνολο 10604161 

(2) Τ6 EUflCO άποτελείται άπό τό άθροισμα σταθερών ποσών τών νομισμάτων τών 9 κρατών μελών της Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 1 EUflCO - 0.9 Γερμ. μάρκα 
+ 1.2 Γαλ. φράγκα + 0.075 λίρες Αγγλίας + 80 Ίταλ. λιρέτες + 0.35 Όλλανδ. φιορίνια + 4,5 Βελγ. φράγκα + 0.2 Δαν. κορόνες + 0,005 Ίρλανδ. λίρες + 0,5 φράγκα 
Λονιξεμβούργου. 

Παράρτημα Δ — 'Απαιτήσεις άπό 
τά Κράτη μέλη ή υποχρεώσεις 
πρός τά κράτη μέλη έξ άναπρο-
σαρμογής ταϋ κεφαλαίου 

στίς 31 Δεκεμβρίου 1981 

Σέ ECU — βλ. σημειώσεις έπί τών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
Παράρτημα Ε 

Σύμφωνα μέ τό άρθρο 7 τού Καταστατικού, ή εφαρμογή τών τιμών 
μετατροπής πού παρατίθενται στη σημείωση Α τού Παραρτήματος Ε 
συνεπάγεται τήν προσαρμογή τών ποσών πού καταβάλλονται άπό 
τά κράτη μέλη στά έθνικά τους νομίσματα ώς συμμετοχή στό κεφά
λαιο τής Τράπεζας. 

Τά πρός είσπραξη ή πρός καταβολή άπό τήν Τράπεζα ποσά είναι: 

'Απαιτήσεις άπό: Γαλλία . . . . . 7 703 023 
Ιταλία . . . . . 4 200 660 
Βέλγιο . , . . 1 206 292 
Δανία . , . . . 301 852 
'Ελλάδα . . . . 51061 
Ιρλανδία . . , 44 960 
Λουξεμβούργο . 30 969 

13 538 817 

Υποχρεώσεις πρός: Γερμανία . . . 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Κάτω Χώρες . . 

2 174 166 
4 823 502 
1 150 646 
8 148 314 

Σύμφωνα μέ απόφαση τού Συμβουλίου τών Διοικητών τής 30ης Δε
κεμβρίου 1977, τά πρός είσπραξη ή πρός καταβολή άπό τήν Τράπε
ζα ποσά θά κανονίζονται στίς 31 'Οκτωβρίου κάθε έτους, έάν ή δια
φορά μεταξύ τής λογιστικής τιμής μετατροπής ένός νομίσματος καί 
τής έπιλεγείσσς πρός καθορισμό τής προσαρμογής τιμής μετα
τροπής ύπερβαίνει τό 1.5%. Σέ περίπτωση πού ή διαφορά αύτή δέν 
ύπερβαίνει τό ± 1,5 %, τά πρός προσαρμογή ποσά θα μεταφέρονται 
έκ νέου στούς άτοκους λογαριασμούς προσαρμογής. 
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Παράρτημα E — Σημειώσεις έπί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Στίς 31 Δεκεμβρίου 1980 — σέ ECU 

Σημείωση Α — Κυριότερες λογιστικές άρχές 

1. Ή ECU χρησιμοποιείται γιά τήν κατάρτιση τών χρηματοοικονο
μικών καταστάσεων καί τή μετατροττή τών νομισμάτων. 

Ή Τράπεζα χρησιμοποιεί τήν ECU σάν μονάδα στήν όποια εκφράζο

νται οί λογαριασμοί κεφαλαίου τών κρατών μελών καί σάν κοινή 
βάση γιά τήν παρουσίαση τών χρηματοοικονομικών της καταστά

σεων. 

Σύμφωνα μέ τ6 άρθρο 4 (1) τού Καταστατικού της Εύρωπαϊκής Τρά
πεζας Επενδύσεων, ή ECU είναι τό άθροισμα τών παρακάτω ποσών 

τών εθνικών νομισμάτων τών κρατών μελών; 

Γερμανικό μάρκο 

Λίρα 'Αγγλίας 
Γ αλλικό φράγκο 

Ιταλική λιρέτα 

0,828 
0,0885 
1.15 

109,0 

'Ολλανδικό φιορίνι 0,286 

Βελγικό φράγκο 3,66 

Φράγκο Λουξεμβούργου 0,14  

Δανική κορόνα 0,217 

Ιρλανδική λίρα 0,00759 

Με τήν άπόφαση τού Συμβουλίου τών Διοικητών της 13ης Μαίου 
1981 ώς λογιστική μονάδα όρίζεται ή ECU πού χρησιμοποιούν οί 
Εύρωπαϊκές Κοινότητες, Επειδή ή άπόφαση αύτή εφαρμόζεται από 

τήν 1. 1. 1981, τά ποσά στίς 31. 12. 1980 έκφράζονται σε λογιστικές 
μονάδες. Οί τιμές μετατροττής μεταξύ τών νομισμάτων τών κρατών 

μελών καί της Εύρωπαϊκής Λογιστικής Μονάδας ή τής ECU καθορί
ζονται βάσει τών πμών της άγοράς καί δημοσιεύονται καθημερινώς 
στήν 'Επίσημη Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Ή Τράπεζα χρησιμοποιεί σύτές τίς πμές μετατροπής γιά τόν υπολο
γισμό τών τιμών άλλων νομισμάτων πού χρησιμοποιεί στίς έργασίες 
της. 
Γιά τήν κατάρτιση τών Ισολογισμών τής 31ης Δεκεμβρίου 1980 καί 
1981 χρησιμοποιήθηκαν οί ακόλουθες πμές μετατροττής: 

1 ECU • 1 λογιστική μονάδα » 1981 1980 

Γερμανικά μάρκα 2.44436 2,56.556 
Γαλλικά φράγκο 6,20177 5,93916 
Λίρες Αγγλίας 0,566523 0,549110 
Ιταλικές λιρέτες 1303,57 1 217,30 
Βελγικά φράγκα 41,7467 41,3351 
'Ολλανδικά φιορίνια 2,66309 2,79081 
Δανικές κορόνες 7,94077 7,88723 
Δραχμές 62,2263 61,2587 
Ιρλανδικές λίρες 0,686819 0,690185 
Φράγκα Λουξεμβούργου 41,7467 41,3351 
Δολλάρια Η.Π.Α 1,08517 1,30963 
Ελβετικά φράγκα 1,95169 2,31477 
Λίρες Λιβάνου 5,01891 4.77033 
Ιαπωνικά γιεν 238,304 265,461 
Αύστριακά σελλίνια 17,1132 18,2038 
Φράγκα CFA 310,089 296,958 

Τά κέρδη ή οί ζημίες πού προκύπτουν άπό τή μετατροπή τών στοι
χείων τού ένεργηπκού ή τού παθηπκού τής Τράπεζας σέ ECU έγγρά-
φονται σε χρέωση ή σέ πίστωση τού λογαριασμού «Αποτελέσματα 
Χρήσεως«. Από τούς ύπολογισμούς αύτούς εξαιρούνται τά πρός 
είσπραξη ή πρός καταβολή άπό τά κράτη μιέλη ποσά πού προκύ
πτουν από τήν αναπροσαρμογή τού κεφαλαίου πού καταβάλλεται 
σύμφωνο μέ τό άρθρο 7 τού Καταστατικού. 

2. Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου 

Τά έθνικά έντοκα γραμμάτια, τά γραμμάπα καί οί όμολογίες άπο-
πμώνται στήν άγοραστική τους άξία πού περιορίζεται ενδεχομένως 
στήν ονομαστική ή στή χρηματιστηριακή τους άξία. 

3. Γήπεδα καί κτίρια 

Τά γήπεδα καί τα κτίρια άποτιμώντσι στό κόστος κτήσης τους άφού 
άφαιρεθεί ή άρχική υποτίμηση τού κτιρίου τού Kirchberg καί οί συ
νολικές άποσβέσεις. Ή άπόσβεση τών έγκαταστάσεων καί τών 
έπίπλων καί σκευών γίνεται στό έτος κτήσης τους. 

4. Δαπάνες έκδόσεων καί άμοιβές έξοφλήσεων 

Ή ά πόσβεση τών δαπανών έκδόσεων καί τών άμοιβών έξοφλήσεων 
γίνεται σέ δλη τή διάρκεια τού δανείου βάσει τών έκκρεμών ύπο-
λοίπων, 

5. Προεισπραχθεϊσες επιδοτήσεις έπιτοκίων 

'Ορισμένα δάνεια χορηγούνται μέ έπιδοτήσεις έπιτοκίου πού έχουν 

προεισπραχθεί στήν παρούσα τους άξία. Οί έπιδοτήσεις αύτές κα
ταχωρούνται στό λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως- κατά τίς 
ήμερομηνίες καταβολής τών τόκων έπί τών οποίων έφαρμόζοντοι. 

6. Ταμείο συντάξεων προσωπικού 

Ή Τράπεζα έχει δημιουργήσει ένα ταμείο συντάξεων γιά τό προσωπι

κό της. "Ολες οί εισφορές πού καταβάλλει ή Τράπεζα καί τό προσω
πικό της έπενδύονται στά στοιχεία ένεργητικού της Τράπεζας. Κάθε 
τρία χρόνια πραγματοποιείται μία άναλογισηκή έκτίμηση. 

7. Φορολογία 

Σύμφωνα με τό Πρωτόκολλο περί τών προνομίων καί άσυλιών τών 
Εύρωπάικών Κοινοτήτων πού είναι προσαρτημένο στό άρθρο 28 τής 
Συνθήκης περί ιδρύσεως ένιαίου Συμβουλίου καί ένιαίας Έπιτροττής 
τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 8ης Απριλίου 1965, τα στοιχεία 
ένεργητικού, τά έσοδα καί τά λοιπά περιουσιακά στοιχεία τής Τράπε
ζας άπαλλάσσονται όλων τών άμέσων φόρων. 

Σημείωση Β — Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου 

Τό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει  

— έθνικά έντοκα γραμμάτια, 
γραμμάτια καί όμολογίες πού 
έχουν άποτιμηθεί στήν άγορα
στική τους άξία πού περιορίζε

ται ένδεχομενως στην ονομα
στική ή στή χρηματιστηριακή 

τους άξία (χρηματιστηριακή 
άξία 
1981:278 521 207 
1980:259 779468) 

1981 1980 

ομόλογα τής Τράπεζας στήν 
τιμή έξαγοράς τους .... 

χρεόγραφα τραπεζών στήν 
ονομαστική τους άξία .... 

Ανάλυση κατά ήμερομηνίο λήξεως: 

δχι πέραν τών 3 μηνών . . . 

πέραν τών 3 μηνών άλλά δχι 
πέραν τών 6 μηνών .... 

πέραν τών 6 μηνών άλλά δχι 
πέραν τών 12 μηνών .... 

πέραν τών 12 μηνών .... 

277 901 019 

22 761 730 

17 234 911 
317 897 660 

39 543181 

10318 882 

13861 757 

254 173840 
317 897 660 

258814 108 

20 263 437 

381 787 
279459 332 

5126 264 

5246 427 

9602464 

259 484 177 
279 459 332 

Σημείωση Γ — Γήπεδα καί κτίρια 

Τά γήπεδα καί τό κτίριο τού Kirchberg άποπμώνται στήν πμή κτήσης 
τους άφού άφαιρεθεί ή άρχική ύποτίμηση τών 18 473 850. Τό ποσό 
τής ύποτίμησης αύτής πού έπαναφέρει τή λογιστική άξία τού κτιρίου 

σέ 50 000 000 τήν 1η Ιανουαρίου 1981, καθορίστηκε βάσει μιας συ

νετής έκτίμησης τής έμπορικής άξίας τού κτιρίου στήν παρούσα οικο
νομική συγκυρία πού έκανε ένας άνεξάρτητος έμπειρογνώμονας σέ 
θέματα άκινήτων. Τό ύπόλοιπο θά άποσβεσθεΐ άπό τήν 1η 'Ιανουα
ρίου 1981 μέ τή σταθερή μέθοδο άπόσβεσης γιά δλη τή διάρκεια 
ζωής τού κτιρίου πού ύπολογίζεται σέ τριάντα χρόνια, Στό λογαρια
σμό ένεργητικού γήπεδα καί κτίρια καταχωρείται ή άξία τών 
γηπέδων πού άποτιμώνται σέ 570 457 καθώς καί ή άξία του κτιρίου 
τού Kirchberg πού άποτιμσται σέ 48 333 000 μετά τήν άφαίρεση τής 
άπόσβεσης τού πρώτου έτους, ή συνολικά 48 903 457. 
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Σημείωση Δ — Ειδικές καταθέσεις πρ6ς έξνπηρέτηση δανεισμού 

Ή θέση αύτη πού άντιστοιχεί στό λογαριασμό παθητικού «Ληξιπρό
θεσμα καί μή πληρωθέντα τοκομερίδια καί όμολογίες», άφορα τό 
ποσό τών ληξιπρόθεσμων τοκομεριδίων καί όμολογιών πού δεν 
έχουν παρουσιαστεί πρός είσπραξη. 

Σημείωση Ε — Ταμείο συντάξεων προσωπικού 

01 δαπάνες για τό συνταξιοδοτικό καθεστώς τοϋ προσωπικού μαζί 
με τούς τόκους πού πλήρωσε ή Τράπεζα γιά τή χρήση πού έληξε 
στίς 31 Δεκεμβρίου 1981 ήταν 4 579 995 (3 562 597 κατά τό 1980). 

Σημείωση ΣΤ ~ Πιστωτικοί λογαριασμοί διάφοροι 

Ή θέση αύτή περιλαμβάνει: 

τίς βραχυπρόθεσμες καταθέσεις 
οΜων τραπεζών  

τόν ειδικό λογαριασμό της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
για πράξεις στό πλαίσιο τού ειδι
κού τμήματος καί διάφορο άλλο 
σχετικά ποσά ύπό εκκαθάριση 

τίς καταθέσεις (σέ ECU) ένός 
έπίσημου χρηματοδοτικού οργα
νισμού χώρας μέλους .... 

τά ύπό εκκαθάριση ή πρός κατα
βολή ποσά  

1961 1980 

23 079 764 

22 018 035 

64505535 

2891 396 
112494 730 

6642 004 

17 512 382 

2 099 707 
26 254093 

Σημείωση Ζ — Διάφορα 

Στους λογοφιασμούς αύτούς κα
ταχωρούνται: 

στό ένεργητικό 

τά στεγαστικά δάνεια καί οί προ
καταβολές στό προσωπικό . .  

οί διάφοροι χρεωστικοί λογα
ριασμοί  

στό παθητικό 

οί δαπάνες ύπό έκκαθάριση, τά 
άλλα προβλεπόμενα διαχειριστι
κά έξοδα ή αύτά πού δέν θά έκ-
καθαριστούν στό τέλος τής 

χρήσης καί τά διάφορα .... 

1981 1980 

15360485 

5 175 446 

20 535931 

13 080 046 

9 256461 
22 336 507 

35 589 090 31 728 257 

Σημείωση Η — Προεισπραχθεϊσες επιδοτήσεις επιτοκίων 

α) Στή θέση αύτη περιέχονται τά ποσά τών έπιδοτήσεων επιτοκίων 
δανείων πού χορηγούνται γιά έπενδυτικά προγράμματα εκτός τής 
Κοινότητας στό πλαίσιο τών πρωτοκόλλων πού έχουν συναφθεί μέ 
τίς χώρες ΑΚΕ καί τίς μεσογειακές χώρες καθώς καί οί έπιδοτήσεις 
τών επιτοκίων όρισμένων δανείων πού χορηγεί ή Τράπεζα άπό τούς 
ιδίους της πόρους στό έσωτερικό τής Κοινότητας, οί όποιες τίθενται 
στή διάθεσή της στό πλαίσιο τού Εύρωπαϊκού Νομισμαπκού Συστή
ματος σύμφωνο μέ τόν Κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1736/79 τού Συμβου
λίου τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 3ης Αύγούστου 1979.  

β) Οί -Προεισπραχθεϊσες γιά λογαριασμό τρίτων έπιδοτήσεις έπιτο-
κίων» άναφέρονται στά ποσά πού λαμβάνονται ώς έπιδοτήσεις έπι-
τοκίων δανείων πού χορηγούνται άπό πόρους τής ECK στό πλαίσιο 
τής 'Απόφασης τού Συμβουλίου τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(78/870) τής 16ης 'Οκτωβρίου 1978 (νέο κοινοτικό μέσο) καί σέ έφαρ-
μογή τού Κανονισμού (ΕΟΚ) άρ. 1736/79 τού Συμβουλίου τών Εύρω
παϊκών Κοινοτήτων τής 3ης Αύγούστου 1979. 

γ) "Ενα μέρος τών ποσών πού εισπράχθηκαν στό πλαίσιο τού ΕΝΣ 
χορηγήθηκε ώς μακροπρόθεσμη προκαταβολή. Ό άντίστοιχος λογα
ριασμός ενεργητικού είναι ό λογαριασμός «'Απαιτήσεις έξ έπιδοτή
σεων έπιτοκίων πού έχουν προκαταβληθεί στό πλαίσιο τού ΕΝΣ». 

Σημείιοοη θ — Διαχεφιστικές ττρομήθειες 

Ή θέση αύτή άναφέρεται στίς προμήθειες πού εισπράττει ή Τράπεζα 
γιά τή διαχείρηση τών δανείων πού χορηγούνται κατόπιν έντολής 
γιά λογαριασμό καί μέ κίνδυνο τών κρατών μελών ή τών Εύρω
παϊκών Κοινοτήτων. 

Σημείωση I Συναλλαγματικές διαφορές 

Τό ποσό τών 1 568 364 στις 31 Δεκεμβρίου 1981 (1 373 585 τό 1980)  
άντιπροσωπεύει τό καθαρό συναλλαγματικό κέρδος πού προκύπτει 
άπό τίς χρηματοδοτικές πράξεις τής χρήσης καί καταχωρείται μέ τίς 
τιμές μετατροπής πού ίσχυαν κατά τήν ήμερομηνία πού πραγματο
ποιήθηκαν οί πράξεις αύτές. 

Σημείιοση Κ — Υποτίμηση ή καθαρή αύξηση πού προκύτττει άπό 
τήν επανεκτίμηση τών περιουσιακών στοιχείων τής Τράπεζας 
πού δέν ύπόκεινται στήν προσαρμογή τού άρθρου 7 τού Κατα
στατικού της 

Ή έφαρμογή τών τιμών μετατροπής πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν 
κατάρτιση τού ισολογισμού (βλ. σημείωση Α) στίς 31 Δεκεμβρίου 1980  
έμφανίζει καθαρή μείωση τής άξιας τών περιουσιακών στοιχείων τής 
Τράπεζας κατά 2 639 182 (αύξηση κατά 712 998 τό 1980). Κατά τήν 
έπανεκτίμηση δέν λήφθηκαν ύπόψη τά έκφρασμένα στό έθνικό νό
μισμα κάθε κράτους μέλους περιουσιακά στοιχεία πού άντιστοιχούν 
στό μερίδιο πού κατέβαλε κάθε κράτος μέλος στό έθνικό του νόμι
σμα. τό όποιο πρέπει νά προσαρμόζεται περιοδικώς σύμφωνα μέ τό 
άρθρο 7 τού Καταστατικού (βλ. Παράρτημα Δ). 

Σημείωση Λ — "Εξοδα διαχείρισης 

Μισθοί καί έπιδόματα . .  

Κοινωνικές δαπάνες . . .  

Λοιπά έξοδα προσωπικού . 

Γενικά καί διαχειριστικά έξοδα 

Σύνολο 

1981 1980 

22 442 258 19 818 748 
5 249 216 3 863 137 
1440 640 1026 048 

29 132 114 24 707 933 
5 374 934 5019 502 
34 507 048 29 727 435 

Τό προσωπικό τής Τράπεζας στίς 31 Δεκεμβρίου 1981 έφθανε τά 528  
άτομα (500 στίς 31 Δεκεμβρίου 1980). 

Σημείωση Μ — Χρηματοοικονομικά καί λοιπά έσοδα, χρηματοοι
κονομικά έξοδα 

Τά χρηματοοικονομικά καί λοιπά 1981 1980 
έσοδα περιλαμβάνουν: 

πραγματοποιηθέντα λογιστικά κέρ
δη άπό πράξεις χαρτοφυλακίου 22 329 303 18 092174 

μείωση τής μή πραγματοποιηθεί
σας ύποτίμησης τού χαρτοφυλα
κίου  

λοιπά έσοδα  447 565 
22776868 

1 092 567 

22 401 

19 207 142 

Τά χρηματοοικονομικά έξοδα περι
λαμβάνουν: 

αύξηση τής μή πραγματοποιηθεί
σας ύποτίμησης τού χαρτοφυλα
κίου  

λοιπά έξοδα  

4 430 546 
126 319 

4 556 865 

122113 

122113 

Σημείωση Ν — 'Αποθεματικά καί προβλέψεις καί διάθεση τού 
πλεονάσματος χρήσης 

Τό Συμβούλιο τών Διοικητών άποφάσισε στίς 15 'Ιουνίου 1981 νά αύξή-
σει τίς προβλέψεις γιά μεταβολές τής τιμής μετατροττής τής ECU  
κατά 712 998 πού άποτελούν τήν καθαρή αύξηση πού προκύπτει 
άπό τήν έπανεκτίμηση τών περιουσιακών στοιχείων τής Τράπεζας 
πού δέν ύπόκεινται στήν προσαρμογή τού άρθρου 7 τού Καταστατι
κού καί νά διαθέσει τό πλεόνασμα χρήσης τού 1980 ώς έξής: 

40 000 000 στό τακτικό άποθεματικό 
162 997 465 στό έκτακτο άποθεματικό 
5 000 000 στίς προβλέψεις γιά κατασκευές 
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Κίνηση τών λογαριασμών άποθεμιχτικών καί προβλέψεων γιά 
την χρήση πού έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1981 

Τακτικό άττοθεματικό 

"Εκτακτο άττοθεματικό . 

Προβλέψεις γιά μεταβο
λές Tf|ç τιμής μετα-
τροττής τής ECU . . . 

Προβλέψεις γιά κατα
σκευές  

Κατάσταση Συμμετοχή Διάθεση τού Κατάσταση 
τών λογαρια τής Ελληνι υπόλοιπου τών 

σμών στίς κής Δημοκρα του λογαρια λογαριασμών 
31 1 2.1980 τίας στά άπο- σμού -'Απο στίς 

θεματικά και τελέσματα 31.12.1981 
στίς προβλέ- Χρήσεως· 

ψεις τού 1980 

270 000 000 4 836 000 40 000 000 314 836 000 

441 937 147 9 436 980 162 997 465 614 371 592 

13 208 736 

60000000 

785 145 883 15 504 159 208 710463 1 009 360 505 

217179 712998 14138913 

1014000 5 000000 66014000 

Ή Διευθύνουσα Έπιτροττή αποφάσισε να προτείνει στό Διοιιοιτικό 
Συμβούλιο νά συστήσει στό Συμβούλιο τών Διοικητών νά μειώσει τΙς 
προβλέψεις γιά μεταβολές τής πμής μετατροττης της ECU κατά 

2 639 182 πού άποτελούν τήν καθαρή μείωση πού προκύπτει στίς 31.  
12. 1981 άπό τήν έκτίμηση τών περιουσιακών στοιχείων τής Τράπε
ζας πού δέν υπόκεινται στήν προσαρμογή τοΟ άρθρου 7 τού Κατα
στατικού. να καταχωρήσει στά αποθεματικά τό πλεόνασμα τής 
χρήσης τού 1981 μειωμένο κατά τό ποσό τής άρχικής υποτίμησης 
τού κπρίου, ή συνολικά 254 452 001 καί νά μεταφέρει στό έκτακτο 
άποθεμαπκό τήν πρόβλεψη γιά κατασκευές τών 66 014 000. 

Πιστοποιητικό 'Ελέγχου τής Price Waterhouse & Co. 

Πρός τόν Πρόεδρο 
τής Ευρωπαϊκής Τράπεζας 'Επενδύσεων 
Λουξεμβούργο 

Ελέγξαμε τίς χρηματοοικονομικές καταστάσεις τής Ευρωπαϊκής Τρά
πεζας Επενδύσεων τής 31ης Δεκεμβρίου 1981 καί 1980. Ό έλεγχος μας 
διενεργήθηκε μέ βάση τίς γενικά παραδεκτές έλεγκπκές άρχες καί πε
ριλάμβανε τούς δειγματοληπτικούς λογιστικούς έλέγχους καί τίς 
ελεγκτικές διαδικασίες πού κρίναμε κατάλληλες γιά τήν περίσταση, 
Κατά τή γνώμη μας, οί χρηματοοικονομικές καταστάσεις τής 31ης Δε
κεμβρίου 1981 καί 1980 απεικονίζουν, βάσει τών λογιστικών άρχών οί 
όποιες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές καί έφαρμόζονται όμοιόμορφα, 
τήν οικονομική κατάσταση τής Εύρωπαϊκής Τράπεζας "Επενδύσεων 
κατά τίς έν λόγω ήμερομηνίες, τά άποτελέσματα τών χρήσεων πού 

έληξαν αυτές τίς ήμερομηνίες, καθώς καί τήν εξέλιξη τής οικονομικής 
της κατάστασης. 

Λουξεμβούργο, 24 Φεβρουαρίου 1982 

Οί χρηματοοικονομικές καταστάσεις πού καλύτττει τό παρόν είναι οί 
εξής: 
Ισολογισμός 

Κατάσταση τού ειδικού τμήματος 

'Ανάλυση Λογαριασμού «Άποτελέσματα Χρήσεως-

"Εξέλιξη τής οικονομικής κατάστασης 

Κατάσταση τών έγγραφών στό κεφάλαιο τής Τράπεζας Παράρτημα Α 

'Ανάλυση έκκρεμών δανείων Παράρτημα Β 

Κατάσταση ένοποιημενου χρέους Παράρτημα Γ 

Απαιτήσεις καί ύποχρεώσεις άπό καί πρός τά κράτη 
μέλη λόγω άναπροσαρμογής τού κεφαλαίου Παράρτημα Δ 

Σημειώσεις έπί τών χρηματοοικονομικών καταστάσεων Παραρτημα Ε 

PRICE WATERHOUSE & Co. 
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Δήλωση τής 'Ελεγκτικής Επιτροπής 

Ή 'Επιτροπή πού συστήθηκε δυνάμει τού άρθρου 14 τοϋ Καταστατικού καί του άρθρου 25 τού 'Εσωτερικού Κανονισμού 
τής Ευρωπαϊκής Τράπεζας 'Επενδύσεων γιά νά ελέγχει τήν κανονικότητα των εργασιών καί τών βιβλίων της, 

— άφού μελέτησε τά βιβλία καί τά λογιστικά καί λοιπά έγγραφα πού έκρινε απαραίτητο νά έξετάσει κατά τήν έκτέλεση 
τών καθηκόντων της, 

— άφού έξέτασε τά πιστοποιητικά έλεγχου πού συνέταξαν οί 'Ορκωτοί Λογιστές τής Price Waterhouse & Co. στίς 
24 Φεβρουαρίου 1982, 

έχοντας υπόψη τήν έτήσισ έκθεση 1981, τόν Ισολογισμό τής Τράπεζας καί τήν κατάσταση τού ειδικού τμήματος στίς 
31 Δεκεμβρίου 1981, καθώς καί τά αποτελέσματα τής χρήσης πού έληξε αύτή τήν ημερομηνία, οπως τά συνέταξε τό 
Διοικητικό Συμβούλιο κατά τήν συνεδρίαση του τής 4ης Μαΐου 1982, 

έχοντας ύπόψη τά άρθρα 22,23 καί 24 τού 'Εσωτερικού Κανονισμού, 

βεβαιώνει: 

ότι οί έργασίες τής Τράπεζας κατά τή χρήση 1981 πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τούς τύπους καί τίς διαδικασίες 
πού ορίζουν τό Καταστατικό και ό 'Εσωτερικός Κανονισμός, 

ÖTI ό ισολογισμός, τά «αποτελέσματα χρήσεως» καί ή κατάσταση τοϋ ειδικού τμήματος συμφωνούν μέ τίς λογιστικές 
έγγραφες καί απεικονίζουν, τόσο στό ένεργητικό οσο καί στό παθητικό, τήν κατάσταση τής Τράπεζας. 

Λουξεμβούργο, 18 Μαΐου 1982 

Ή Ελεγκτική Έπιτροττή 

J. BREDSDORFF Ο. BRÜCK Ρ. McDONNELL 
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Χορηγήσεις της περιόδου 1958—1981 
Ή Εύριαπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χορηγήσει συνολικά άπό τότε πού ιδρύθηκε 21111,5 έκατομμύρια σε 
τρέχουσες τιμές ή γύρω στά 34 δισεκατομμύρια σέ πμές 1981. Τά δάνεια άπό ίδιους πόρους και οί εγγυήσεις 
έφθασαν τά 19162,7 έκατομ. σέ τρέχουσες πμές, ή τό 90,8% του συνόλου καί οί χορηγήσεις άπό πόρους των 
κρατών μελών ή της Κοινότητας τά 1 948,8 έκατομμύρια. Τό συνολικό ύφος τών επενδύσεων στή μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση τών όποιων συνέβαλε ή Τράπεζα με ποσοστό 25 % κατά μέσο δρο, άνέρχεται σέ 83,6 δισεκατομ
μύρια σέ τρέχουσες τιμές ή σέ 145 δισεκατομμύρια σέ τιμές 1981. 

Οί χορηγήσεις για επενδυτικά προγράμματα στό εσωτε
ρικό της Κοινότητας πού ανέρχονται σέ 18 243,6 έκατομ
μύρια (29 περίπου δισεκατομμύρια σέ τιμές 1961), ή στό 
86,4% τοϋ συνόλου, έχουν συμβάλλει στη χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων (') ύψους 68 περί
που δισεκατομμυρίων σέ τρέχουσες τιμές (116 δισεκα
τομμυρίων σέ τιμές 1981) (ή τά όποια επέτρεψαν τή 
δημιουργία 257 000 άμεσων θέσεων έργασίας καί τή 
σταθεροποίηση 112 000 περίπου άλλων. Τά χρημστο-
δοτηθέντα προγράμματα στόν ενεργειακό κυρίως τομέα 
καί στίς υποδομές δημιούργησαν πολύ περισσότερες θέ
σεις εργασίας, πού δέν μπορούν όμως νά υπολογιστούν 
ακριβώς, λόγω της ανάπτυξης τών παραγωγικών δρα-

(') Πρόκειται γιά τό σύνολο τών παγίων έπενδύσεων όλων τών προγραμ
μάτων τά όποια χρηματοδότησε ή Τράπεζα. Τό σύνολο αύτό καθορίστηκε 
από στοιχεία πού αποτέλεσαν τή θσση γιά τά σχέδια χρηματοδότησης τών 
έπενδυτών κατά τήν ημερομηνία έγκρισης τους άπό τό Διοικητικό Συμβού
λιο τής Τράπεζας. 

(*) Οι υπολογισμοί σέ τιμές 1981 έγιναν με βάση τούς εθνικούς δείκτες 
•ημών πού προκύπτουν άπό τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφα
λαίου. διορθωμιένους μέ τό δείκτη μεταβολής τών τιμών μετατροττής τών 
έθνικών νομισμάτων σέ ECU καί σταθμισμένους σύμφωνα μέ τήν κατα
νομή τής χρηματοδοτικής δραστηριότητας τής Τράπεζας κατά χώρα μέλος. 

σπ^ριοπίτων τίς όποιες ευνόησαν άμεσα καί τών 
αμέσων καί εμμέσων προσωρινών συνεπειών πού είχαν 
κατά τήν ύλοποίησή τους. 

Οί πιστώσεις πού έχουν χορηγηθεί έκτός τής Κοινότη
τας άπό τό 1963 μέχρι σήμερα φθάνουν τά 2 867,9 έκα
τομμύρια άπό τά όποια πάνω άπό τά δύο τρίτα έχουν 
χορηγηθεί άπό τούς Ιδίους πόρους τής Τράπεζας. 

Ή κίνηση τών έτήσιων ποσών προκύπτει άπό τό διά
γραμμα τής σελίδας 20 καί άπό τόν πιό κάτω πίνακα. 

Ή κατανομή τών χορηγηθέντων μέχρι καί τό 1981 ποσών 
κατά στόχο οικονομικής πολιτικής, κατά θέση έπενδυτι-
κού σχεδίου καί κατά τομέα υπάρχει στούς πίνακες 4, 7  
καί 18 στίς σελίδες 30, 46 καί 88 άντίστοιχα. 

Τό κείμενο πού άκολουθεϊ περιγράφει τήν έξέλιξη πού 
σημειώθηκε στίς χώρες μέλη άπό τό 1973, έτος τής δεύ
τερης διεύρυνσης, μέχρι σήμερα καί συνοψίζει τίς πα
ρεμβάσεις πού έγιναν στό πλαίσιο τών συμφωνιών οικο
νομικής συνεργασίας μέ τρίτες χώρες. 

Πίνακας 12: Χορηγήσεις τής περιόδου 1959-1981 
(σέ έκοτομ. ECU) 

στό εσωτερικό τής Κοινότητας έκτός τής Κοινότητας 

Έτος 
Σύνολο 

χορηγήσεων 
Δάνεια άπό 

ιδίους πόρους 
Δάνεια κατόπιν 

έντολής καί εγγυήσεις 
Δάνεια άπό πόρους 

τού ΝΚΜ 
Δάνεια άπό 

ιδίους πόρους 
Πράξεις μέ πόρους 

προϋπολογισμού 

1959/1972 (ή 203,0 167,5 7.9 _ 11,1 16,5 
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 3071.1 2 281.2 — 277.0 420,9 92.0 
1980 3 498,5 2 739.0 14,2 197,6 371,4 176,3 
1981 3 848,1 2 539,4 282,1 539,8 396,4 90,4 

Σύνολο 21 111,5 16704,6 524,5 1 014,5 1 933,6 934,3 

(η βλ, σημείωση 2 τοϋ ττίνακα 1 σελ. 21  

(2) έτήσιος μέσος όρος. 

Χορηγήσεις στό έσωτερικό τής Κοινότητας (1973—1981) 

Ή Εύρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδύσεων χορήγησε στό έσω
τερικό τής Κοινότητας άπό τό 1973 έως τά τέλη του 1981  
δάνεια άπό ιδίους πόρους καί εγγυήσεις ύψους 14 773,7  
έκατομ. σέ τρέχουσες τιμές, ποσό πού άποτελεί τό 80 %  
περίπου τών πιστώσεων πού χορηγήθηκαν στίς χώρες 
μέλη άπό τό 1958. Κατά τίς τρεις τελευταίες χρήσεις 
έξάλλου, 1 014,5 έκατομμύρια χορηγήθηκαν άπό τούς 
πόρους τού ΝΚΜ (βλ. σελ. 24) γιά έπενδυτικά προγράμ
ματα στήν 'Ιταλία, στήν Ιρλανδία, στό 'Ηνωμένο Βασίλειο, 
στή Γαλλία καί στή Δανία πού συμβάλλουν στή μείωση 
τών περιφερειακών άνισοτήτων, στήν έπίτευξη τών κοι

νοτικών στόχων στόν ένεργειακό τομέα καί στήν άνασυ-
γκρότηση τών περιοχών τής 'Ιταλίας τίς όποιες έπληξαν 
οί σεισμοί τού Νοεμβρίου 1980. Κατά τήν "ίδια περίοδο 
χορηγήθηκαν μέ έπιδότηση έπιτοκίου στό πλαίσιο τού 
ΕΝΣ δάνεια ύψους 2 592,7 έκατομ. άπό ιδίους πόρους 
καί 365,8 έκατομ. άπό πόρους τού ΝΚΜ (βλ. σελ. 24). Πα
ρακάτω παρουσιάζεται στό σύνολό της ή δρα
στηριότητα τής Τράπεζας άπό τό 1973 μέχρι σήμερα, 
συμπεριλαμβανομένων τών δανείων πού χορηγήθηκαν 
άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ καί καταχωρούνται στό ειδι
κό τμήμα (βλ. πίνακα 13 σελ. 80). 
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Κατανομή κατά στόχο οικονομικής 
πολιτικής 

Κατά τά έννιά τελευταία χρόνια ττενταπλασιάστηκαν οί 
χορηγήσεις γιά προγράμματα περιφερειακού ενδιαφέ
ροντος πού αυξάνονταν κατά 10 % κατά μέσο όρο τό χρό
νο σέ τιμές 1981, καί έφθασαν νά άποτελούν τό 70 % πε

ρίπου τών χορηγήσεων της Τράπεζας στό έσωτερικό 
της Κοινότητας. Ή χρηματοδότηση προγραμμάτων κοι
νού ενδιαφέροντος άφορα κατά 85,3 % έπενδυτικά προ
γράμματα πού συμβάλλουν στόν ένεργειακό έφοδιασμό 
της Κοινότητας μέ την αξιοποίηση τών εγχώριων κυρίως 
πόρων. Οί ύποδομές στόν τομέα τών έπικοινωνιών με
τά^ τών χωρών μελών έχουν έπίσης χρηματοδοτηθεί 
μέ σημαντικά ποσά. 

Κατεχνομή κατά στόχο οικονομικής πολιτικής (1973—1981) 
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Πίνακας 13: Χορηγήσεις στό έσωτερικό τής Κοινότητας άπό τό 1973 εως τό 1981 

Κατανομή κατά 8έση έττενδυ-ηκού σχεδίου, οικονομικό στόχο, τομέα καί προέλευση πόρων (σέ έκατομ. ECU) 

Άπό ιδίους Άπό πόρους 
πόρους τού ΝΚΜ Σύνολο % 

Σύνολο χορηγήσεων 14 773,7 1 014,5 15788.2 100,0 

Κατανομή κατά θέση 

Βέλγιο  .... 501.1 — 501.1 3.2 
Δανία  .... 431.8 18,1 449.9 2.8 
Γερμανία  .... 839.4 — 839.4 5,3 
EUàç  .... 159,2 — 159.2 1.0 
Γαλλία  .... 1 966.5 40.3 2006,8 12.7 
Ιρλανδία » .... 1 273.8 145,8 1 419.6 9.0 
Ιταλία  .... 5 781.3 671,1 6 452,4 40,9 
Λουξεμβούργο  .... — — — — 
Κάτω Χώρες  .... 62.3 — 62,3 0.4 
Ηνωμένο Βασίλειο  .... 3 534.8 139,2 3674,0 23,3 
'Εκτός Κοινότητας (ή  .... 223.5 — 223,5 1.4 

Κατανομή κατά οικονομικό στόχο 

Περιφερειακή άνάπτυξη  .... 10011.1 773,0 10 784,1 68,3 
'Εκσυγχρονισμός καί μετατροπή επιχειρήσεων  .... 187.8 — 187.8 1.2 
Κοινό ευρωπαϊκό ένδιαφέρον  .... 6 334.9 326.5 6 661.4 42.2 
σττό τά όποια ένεργεισκοί στόχοι . " .... 5402,9 326,5 5729,4 36,3 
— μείον; γιά νά ληφθούν ΰπόψη οί διπλοχρησίες . . . . .... - 1760,1 -85,0 - 1845,1 - 11.7 

Συνοπτική κατανομή κατά τομέα 

Ενέργεια, έπικοινωνίες καί λοιπές ύποδομές .... .... 11 631.Β 1 014.5 12646,3 80,1 
'Ενέργεια  .... 5911.3 351,2 6 262,5 39.7 
"Επικοινωνίες  .... 3 399.8 2777 3 677.5 23.3 
Υδραυλικά έργα  .... 1 988.8 150,2 2139.0 13,5 
Λοιπές ύποδομές  .... 331.9 235,4 567,3 3.6 
Βιομηχανία, Γεωργία, Ύττηρεσίες  .... 3141,9 — 3141,9 19,9 

(1) Πράξεις ττού ενδιαφέρουν άμεσα τήν Κοινότητα καί πρετγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 18 (1). 2ο έδάψιο τοΟ Καταστατικού τής Τράττεζος σύμφω
να μέ τό ότιοίο τό Συμβούλιο τών Διοικητών μπορεί νά επιτρέψει τη χρηματοδότηση έπενδυτυιών προγραμμάτων εκτός τής Κοινότητας. 
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Κατανομή κατά τομέα 

Ή μεγάλη αύξηση των πιστώσεων πού χορηγήθηκαν 

από τό 1973 μέχρι σήμερα προκύπτει βασικά άπό επεν

δύσεις υψηλού μοναδιαίου κόστους στόν ενεργειακό το

μέα. στίς μεταφορές, στίς τηλεπικοινωνίες καί στά 

υδραυλικά εργα. Ή αύξηση αντίθετα των χορηγήσεων 

γιά επενδυτικά προγράμματα στό βιομηχανικό καί στό 

γεωργικό τομέα καθώς καί στόν τομέα παροχής υπηρε

σιών πού είναι περισσότερο ευαίσθητοι στίς συγκυρια

κές μεταβολές ήταν λιγότερο κανονική αν καί οί χορηγή

σεις αύτές έφθασαν τά 3 141.9 εκατομμύρια ή τό 19,4%  

τών χορηγήσεων στίς χώρες μέλη. Οί χορηγήσεις γιά 

επενδυτικά προγράμματα στίς βασικές βιομηχανίες 

σημείωσαν μείωση έναντι τών χορηγήσεων στή μετα

ποιητική βιομηχανία καί κυρίως στήν αυτοκινητοβιομη

χανία, στή μηχανική καί στή βιομηχανία ειδών δια

τροφής. Οί πιστώσεις γιά επενδυτικές πρωτοβουλίες μι

κρού καί μεσαίου μεγέθους σημείωσαν σημαντική 

αύξηση καί επέτρεψαν τή χορήγηση 2 425 πιστώσεων 

(873,6 εκατομ.) άπό 95 συνολικά δάνεια συνολικού 

ύψους 1 226,1 εκατομμυρίων, σέ διάφορους τομείς έ

ντασης εργασίας πολύ άνώτερης άπό τήν ένταση εργα

σίας τών μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων (34 400  

ECU άνά δημιουργούμενη θέση εργασίας έναντι 79 300  

ECU γιά τά μεγάλα προγράμματα). 

Κατανομή κατά τομέα (1973—1981) Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου 

(1973—1981) 
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Κατανομή κατά θέση επενδυτικού 
σχεδίου 

Τό 75% περίπου τών χορηγήσεων στό εσωτερικό της 
Κοινότητας συγκεντρώθηκε στίς χώρες οί οποίες αντι
μετωπίζουν τά σοβαρότερα περιφερειακά προβλήματα: 
Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία κσί 'Ελλάδα (βλ. πί
νακα 7 σελ. 46). Μόνο τά δάνεια στό 'Ιταλικό Μετζοτζιόρ-

νο έφθασαν τό 28 % περίπου του συνόλου τών χορηγή
σεων στίς χώρες μέλη. Στό Ηνωμένο Βασίλειο, παρά την 
αύξηση πού σημειώθηκε στό τέλος τού χρόνου, στήν Ιρ
λανδία καί στή Γαλλία, τά δάνεια χορηγήθηκαν κατά τό 
μεγαλύτερο μέρος γιά ενεργειακά προγράμματα πού 
άξιοποιούν συχνά τούς έγχώριους πόρους, γιά ύποδο-
μές στόν τομέα τών έπικοινωνιών καί γιά ύδραυλικά 
έργα. 

Χορηγήσεις έκτός της Κοινότητας 

Ή Τ ράπεζα συμμετέχει άπό τό 1963 στήν εφαρμογή της 
πολιτικής οικονομικής καί χρηματοδοτικής συνεργασίας 
τής Κοινότητας μέ αυξανόμενο άριθμό χωρών, βάσει 
συμβάσεων, χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων καί αποφά
σεων πού αφορούν αφενός τις μεσογειακές χώρες, 
δηλαδή τήν 'Ελλάδα μέχρι τό 1980, τήν Πορτογαλία, τήν 
'Ισπανία, τήν Τουρκία, τή Γιουγκοσλαβία, τίς χώρες τού 
Μαγκρέμπ ('Αλγερία, Μαρόκο. Τυνησία), τού Μασράκ 
(Αίγυπτος. 'Ιορδανία, Λίβανος. Συρία), τήν Κύπρο καί τό 
'Ισραήλ καί αφετέρου τά κράτη τής 'Αφρικής, τής Καραϊ
βικής καί τού Ειρηνικού (ΑΚΕ), τίς ύπερπόντιες χώρες 
καί εδάφη (ΥΧΕ) καί μέχρι τό1980 τά ύπερπόντια γαλλι
κά διαμερίσματα (ΥΔ). 

Άπό τό 1963 έως τό 1981, οί χορηγήσεις έφθασαν συν
ολικά τά 2 867,9 έκατομμύρια άπό τά όποια 1 933,6  
χορηγήθηκαν άπό τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας (ή 
κσί 934,3 άπό τόν προύπολογισμό τών κρατών μελών ή 
τής Κοινότητας, μέσω κυρίως τού Ευρωπαϊκού Ταμείου 
'Ανάπτυξης (2) (βλ. πίνακες 8 καί 17 στίς σελίδες 50 καί 87  
αντίστοιχα). 

Μεσογειακές χώρες 

Οί χορηγήσεις στίς μεσογειακές χώρες, συμπεριλαμβα
νομένων τών χορηγήσεων στήν Πορτογαλία, έφθασαν 
συνολικά άπό τό 1963 έως τό 1981 τά 1 874,9 έκατομμύ
ρια, ή τά δύο τρίτα περίπου τών χορηγήσεων τής Τρά
πεζας έκτός τής Κοινότητας, άπό τά όποια 1 232,1 έκα
τομμύρια χορηγήθηκαν άπό τούς ιδίους της πόρους 
(βλ, πίνακα 8 σελ. 50). 

Έκτός άπό τίς πιστώσεις πού χορηγήθηκαν στήν 'Ισπα
νία καί στήν Πορτογαλία στό πλαίσιο τής προενταξιακής 
βοήθειας (βλ. σελ. 51). στή Γιουγκοσλαβία (50 έκατομμύ
ρια), στή Μάλτα (8 έκατομμύρια) καί στήν Κύπρο (12  
έκατομμύρια), ή δραστηριότητα τής Τράπεζας άπό τό 
1978 έντάσσεται στό πλαίσιο τών χρηματοδοτικών 
πρωτοκόλλων τά όποια έληξαν στά τέλη τού 1981. Τά 
προβλεπόμενα ποσά έχουν άπορροφηθεϊ κατά τό με
γαλύτερο μέρος άπό τίς χώρες τού Μαγκρέμπ καί τού 
Μασράκ. ένώ ή Τουρκία, ή Πορτογαλία καί τό 'Ισραήλ 
άπορρόφησσν ολόκληρο τό ποσό. 

Τά δάνεια πού χορηγήθηκαν στό πλαίσιο τών διάφορων 
αύτών πρωτοκόλλων άνέρχονται σέ 868,5 έκατομμύρια 
άπό τά όποια 605,7 έκατομμύρια χορηγήθηκαν άπό 
τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας καί αποτελούν τό 
45 % περίπου τών πιστώσεων πού έχουν χορηγηθεί στίς 
μεσογειακές χώρες άπό τό 1963 (βλ. πίνακα 14 σελίδα 
83). 

Στήν Τουρκία οί δανειοδοτήσεις άφορούσαν βασικά, μέ 
196 έκατομμύρια άπό ειδικούς πόρους, ύδροηλεκτρι-
κούς καί λιγνιτικούς σταθμούς γιά τήν άξιοποίηση τών 
εγχώριων ένεργειακών πόρων. Μέ τούς σταθμούς σύ-
τούς θά αύξηθεϊ ή ήλεκτροπσραγωγική ικανότητα κατά 
3 700 MW καί θά αντικαθίστανται εισαγωγές 4 έκατομ. 
τόννων ισοδυνάμου πετρελαίου τό χρόνο ή τό 27 % περί
που τών εισαγωγών ύδρογονανθράκων τού 1980. Ή 
χρηματοδότηση βιομηχανικών καί γεωργικών επενδυ
τικών προγραμμάτων (90 έκατομμύρια άπό τά όποια 60 

Πιστώσεις που χορηγήθηκαν στίς μεσογειακές 
χώρες, συμπεριλαμβανομένων τών πιστώσεων πού 
χορηγήθηκαν στήν Πορτογαλία, στό πλαίσιο τών 
χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων πού έληξαν τό 1981 

έκστομ. ECU 
300-, 

250-

200-

150-

100-

50-

Πορτογαλία Τουρκία Μάγκρεμπ Ισραήλ 
Μόσρακ 

I') Δάνε»ο πού χορηγήθηκαν KOtà τό δύο τρίτα μέ έπιδότηση έπιτοκίον. 

(') Δανειοδοτήσεις ύπό ειδικούς όρους καί πράξεις μέ κεφάλαια επιχειρη
σιακού κινδύνου πού πραγματοποιούνται κατόπιν εντολής καί γιά λογα
ριασμό τών κρατών μελών ή τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινόττ^τας 
(Εύρωποϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) καί καταχωρούνται στό ειδικό τμήμα τής 
Τράπεζας (6λ.σελ.6θ). 

Γεωργία καί άγροτοβιομηχανίες (ή 

Βιομηχανία 

Ενέργεια 

Λοιπές ύποδομες 

(^) Θ έση ηού περιλαμβάνει τή γεωργική ανάπτυξη, τις επενδύσεις στή γεωργία, 
τή δασοκομία, τήν άλιείο. τίς άγροτοβιομηχανίες καί τίς βιομηχανίες ξύλου 
καί τών παραγώγων του 
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έκατομμύρια χορηγήθηκαν υπό μορφή συνολικών δα
νείων γιά μικρομεσαίες επενδυτικές πρωτοβουλίες) θά 
συμβάλλει στή δημιουργία 6 000 περίπου θέσεων εργα
σίας σε τομείς πού είναι εϊτε εξαγωγικοί ή ή παραγωγή 
τους υποκαθιστά τίς εισαγωγές. 

Στήν Πορτογαλία οι δανειοδοτήσεις — αποκλειστικά 
άπό ιδίους πόρους — συνέβαλαν στή χρηματοδότηση 
βιομηχανικών καί γεωργικών έπενδυτικών προγραμ
μάτων (98 έκατομμύρια), έργων ύποδομής στόν τομέα 
τών μεταφορών (72 έκατομμύρια), καί ενεργειακών 
εγκαταστάσεων (30 έκατομμύρια). Οί έπενδύσεις αυτές 
θά συμβάλλουν στήν δημιουργία 2 500 περίπου άμεσων 
θέσεων έργασίας καί στή βελτίωση τών επικοινωνιών 
τόσο στό εσωτερικό τής χώρας όσο καί τών διεθνών. 

Στίς χώρες τής Νότιας Μεσογείου, οί δανειοδοτήσεις 
συνέβαλαν στή χρηματοδότηση λιμενικών, σιδηροδρο
μικών καί οδικών έργων πού θά διευκολύνουν τίς 
έξαγωγές προϊόντων μεγάλου βάρους (141.2 έκατομμύ
ρια), ενεργειακών έγκαταστάσεων (67 έκατομμύρια), 
βιομηχανικών έπενδυτικών πρωτοβουλιών (88,3 εκατομ
μύρια) καί γεωργικών (12 έκατομμύρια) μέ συνολικό 
ποσό 1ίΧ),3 έκατομμυριων άπό τά όποια 69,9 έκατομμύ
ρια διατέθηκαν γιά 134 έπενδυπκές πρωτοβουλίες μι
κρού καί μεσαίου μεγέθους· τά χρηματοδοτηθέντα προ
γράμματα υπολογίζεται οτι θά δημιουργήσουν γύρω 
στίς 9 000 άμεσες θέσεις εργασίας, άπό τίς όποιες άνω 
του 80 % θά δημιουργηθεί άπό τίς μικρομεσαίες πρωτο
βουλίες. Μέ τίς ενεργειακές έγκαταστάσεις τίς όποιες 
χρηματοδότησε ή Τράπεζα ύπολογίζεται οτι θά σύξηθεί 
ή ικανότητα ήλεκτροπαραγωγής κατά 1 200 MW. 

Υπολογίζεται οτι τά χρηματοδοτηθέντα κατ' αυτό τόν 
τρόπο προγράμματα προϋπολογισμού δαπάνης 4,5 δι
σεκατομμυρίων θά έχουν σημαντικές οικονομικές συ
νέπειες γιά τό σύνολο τών μεσογειακών χωρών, άφού 
θά δημιουργήσουν γύρω στίς 17 500 άμεσες θέσεις έρ
γασίας καί θά ένισχύσουν τήν ήλεκτροπαραγωγική Ικα
νότητα τών έν λόγω χωρών. 'Ορισμένα έργα έξάλλου 
στόν τομέα τών μεταφορών καί ιδιαίτερα λιμενικά, τά 

Πίνακας 14; Δάνεια πού χορηγήθηκαν στίς μεσογεια
κές χώρες, συμπεριλαμβανομένων τών 
δανείων πού χορηγήθηκαν στήν Πορτο
γαλία, στό πλαίσιο τών χρηματοδοτικών 
πρωτοκόλλων πού έληξαν τό 1981 

(σέ έκστομ. ECU) 

Πράξεις μέ 
Δάνεια cmó πόρους πρού-

ΐδίους πόρους πολογισμού Σύνολο 

Τουρκία (3ο χρηματοδο
τικό πρωτόκολλο. 
1979—1981) 90,0 220,0 310,0 

Πορτογαλία (χρηματοδο
τικό πρωτόκολλο. 
1978—1981) 230,0 230,0 

Νότια Μεσόγειος (η 
(πρώτα χρηματοδοτικά 
πρωτόκολλα. 1979—1981) 285,7 42.8 328,5 

Σύνολο 605,7 262,8 868,5 

(1) Μσγκρέμπ ('Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία), Μασρσκ (Αίγυπτος. Ιορδανία. 
Λίβανος. Συρία) καί Ισραήλ. 

Χορηγήσεις στίς χώρες ΑΚΕ καί στίς ΥΧΕ άπό τό 1976 έως τό 1981 

Κατανομή κατά τό κατά κεφαλή ΑΕΠ Κατανομή κατά τομέα 
τών έπισκοπούμενων χωρών ΑΚΕ 

"Ιδιοι πάροι Κεφέιλαια έπιχεφησιακού 
κινδύνου 

548,4 έκατομ. ECU 147.7 έκατομ. ECU 

I I τό κατά κεφαλή ΑΕΠ > 1 000 δολλαρίων Η,Π.Α 

370 < τού κατά κεφαλή ΑΕΠ < 1 000 δολλεφίων Η.Π Α 

^ τό κατά κεφαλή ΑΕΠ < 370 δολλαρίων Η. Π Α 

Ενέργεια 

'Ορυχεία 

Λοιπές ύποδομές 

Βιομηχανία 

από τά όποια κεφάλαια έπιχεφησιακού κινδύνου 
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περισσότερα ενεργειακά προγράμματα καί πολλές 

βιομηχανικές καί γεωργικές επενδύσεις θά συμβάλλουν 

είτε στη μείωση των εισαγωγών ή στήν αύξηση τών 

εξαγωγών. 

'Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός 

Ή Τράπεζα παρεμβαίνει χρηματοδοτικά άπό τό 1964,  

errò πλαίσιο τών δύο συμβάσεων της Γισουντέ, τών δύο 

συμβάσεων της Λομέ καί τών αποφάσεων πού αφορούν 

τίς ύπερπόντιες χώρες καί εδάφη καί τά ύπερπόντια 

διαμερίσματα, σέ ολο καί περισσότερες χώρες της 

'Αφρικής, τής Καραϊβικής καί τού Ειρηνικού. 

01 χορηγήσεις τής Τράπεζας στίς χώρες αυτές έφθασαν 

τά 993 εκατομμύρια ή τό 35 % τού συνόλου τών χορηγή

σεων έκτός τής Κοινότητας. Τά δάνεια από ιδίους πό

ρους ανέρχονται σέ 701,5 έκατομμύρια, ενώ έχουν 

χορηγηθεί δάνεια άπό τούς πόρους τού Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ανάπτυξης, ώς δάνεια ύπό ειδικούς ορούς στήν 

άρχή στό πλαίσιο τών δύο συμβάσεων τής Γιαουντέ (142  

έκατομμύρια) καί στή συνέχεια ώς ενισχύσεις μέ κεφά

λαια επιχειρησιακού κινδύνου στό πλαίσιο τής δεύτερης 

σύμβασης τής Γιαουντέ καί τής πρώτης σύμβασης τής 

Λομέ (100,2 έκατομμύρια) καί τό 1981 στό πλαίσιο τής 

δεύτερης σύμβασης τής Λομέ (49,5 έκατομμύρια). Ή κα

τανομή τών ποσών αύτών κατά χώρα καί κατά σύμβαση 

ύπάρχει στόν πίνακα 17 σελ. 87. 

Πάνω άπό τό 50 % τών ενισχύσεων μέ κεφάλαια έπι-

χειρησιακοϋ κινδύνου συγκεντρώθηκε στά 22 λιγότερο 

αναπτυγμένα κράτη ΑΚΕ πού αναφέρονται στό άρθρο 

155 τής δεύτερης σύμβασης τής Λομέ καί γιά τά όποια 

αύτός ό τρόπος χρηματοδότησης είναι ό πλέον ένδε-

δειγμένος, ενώ αντίθετα πάνω άπό τό 75 % τών δανείων 

άπό τους ιδίους πόρους τής Τράπεζας κατευθύνθηκε 

πρός τά άλλα κράτη ΑΚΕ. 

Στό διάγραμμα τής σελίδας 83 παρουσιάζεται ή κατα

νομή τών ίδιων αύτών χορηγήσεων σύμφωνα μέ τό 

κατά κεφαλή εισόδημα τών διαφόρων χωρών. Τό 80%  

τών δανείων άπό ιδίους πόρους τής Τράπεζας συ

γκεντρώθηκε σέ 18 κράτη ΑΚΕ άπό τά όποϊα τά 6 έχουν 

τό σχετικά ύψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα καί τά 

άλλα 12 βρίσκονται σέ ένδιάμεση θέση. Οί ενισχύσεις μέ 

κεφάλαια έπιχειρησιακοϋ κινδύνου άντίθετα κατευ

θύνθηκαν κατά ποσοστό άνώτερο τού 61 % σέ έπενδυπ-

κά προγράμματα στά 20 φτωχότερα κράτη ΑΚΕ καί κατά 

37 % στά άλλα 16, τό κατά κεφαλή εισόδημα τών οποίων 

βρίσκεται σέ ένδιάμεση θέση. 
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Πίνακας 15: Χορηγήσεις στις μεσογειακές χώρες από τό 1963 έως τό 1981 (ή (2) 

Κατανομή κατά τομέα 

Αριθμός Έκατομ. ECU 

Τομέας 

άπο τό όποιο 
πιστώσεις άπό 

Σύνολο συνολικά δάνειο Σύνολο 

σπο το οποίο 
πιστώσεις άπό 

συνολικά δάνεια % 
'Ενέργεια, επικοινωνίες καί λοιπές υποδο
μές 73 1 1179,9 3,0 62,9 

'Ενέργεια  32 1 606,9 3,0 32,4 
Παραγωγή  24 1 510,3 3.0 27,2 
Θερμοηλεκτρικοί σταύμοί  14 1 282,0 3,0 15,0 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  10 228,3 12,2 
Μεταφορά  8 96,6 5,2 
Γοαμμές ηλεκτρικού ρεύματος  8 96,6 5,2 

Επικοινωνίες  28 375,7 20,0 
Μεταφορές  28 375,7 20,0 
Σιδηροδρομικές  7 91.9 4,9 
'Οδοί γέφυρες, σήραγγες  10 122.2 6.5 
Θαλάσσιες καί πλωτές μεταφορές . . . 9 142.0 7.6 
'Εναέριες μεταφορές  2 19.6 10 

Υδραυλικές υποδομές  13 197,3 10,5 
Γεωργική ανάπτυξη  12 191,8 10,2 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . . 1 5.5 0,3 

Βιομηχανία, γεωργία καί ύττηρειήες . . . 553 456 695,0 308,1 37,1 

Βιομηχανία  
'Εξορυκτική .... 
Βασικές Μεταλλουργικές 
Οικοδομικών υλών , . 
Ξύλου  
Ύάλου και κεραμικής 
Χημικές  
Προϊόντων μετάλλου καί μηχανικής .  
Αυτοκινήτων, μεταφορικού υλικού 
Ηλεκτρολογικού, ήλεκτρονικού ύλικού 
Ειδών διατροφής  
Υφαντικών ειδών καί δέρματος . .  
Χαρτοπολτού, χάρτου καί έκτυπώσεων 
Προϊόντων άπό ελαστικό καί πλαστική ϋλτ 
Λοιπές  
Κτίρια — Οικοδομική . . . 

Βιομηχανικά γήπεδα καί κτίρια 

Γεωργία, δάση, αλιεία . . . 

Υπηρεσίες  
Τουρισμός  

Λοιπές  
Συνολικά δάνεια (άδιάθετο) 

469 411 529,6 280,3 
10 
23 
37 
29 
23 
55 
66 
13 
32 
80 
42 
20 
25 
5 
3 

15 

10 
15 
27 
27 
21 
42 
66 
13 
30 
80 
35 
10 
24 
5 
3 
3 

15 

63,1 
14,7 

87,6 

5,0 
46.8 
66.9 
19,3 
25.7 
89.2 
41,9 
7.9 

20.3 
50.8 
27,3 
88,6 
16,3 
1.5 
1.9 

20,2 

9.7 
5,0 

13.1 
14.7 

5.0 
12.4 
23.5 
17,5 
22,5 
25,3 
41,9 
7.9 
15.1 
50.8 
22.2 
10.9 
15,8 
1.5 
1.9 
6.1 

9,7 
5,0 

28,2 

3,4 

0,8 

4.7 

0.3 
2.5 
3.6 
1.0 

0,5 
0,3 

Γενικό Σύνολο 626 457 1 874.9 311,1 100,0 

(ή 6λ- σημ. 2 τού πίνακα 1 σελ. 21. 
(2) Συνήθη δάνεια άπό τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας (1 232,1 έκστομ.) καί πράξεις ύπό ειδικούς όρους άπό πόρους προϋπολογισμού τών κρατών μελών καί της 

Κοινότητας πού καταχωρούνται έκτός ισολογισμού στό ειδικό τμήμα τής Τράπεζας (642,8 έκατομ.). 
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Πίνακας 16: Χορηγήσεις ατά κράτη τής 'Αφρικής, της Καραϊβικής καί τού Ειρηνικού (ΑΚΕ), στις υπερπόντιες χώρες καί 
εδάφη (ΥΧΕ) καί στά υπερπόντια διαμερίσματα (ΥΔ) άπό τό 1964 έως τό 1981 (ή (2) 

Κατανομή κατά τομέα 

'Αριθμός Έκατομ. ECU 

άπό τό όποιο άπό τό όποιο 
πιστώσεις απο πιστώσεις άπό 

Τομέας Σύνολο συνολικά δάνεια Σύνολο συνολικά δάνεια % 
'Ενέργεια, έτηκοινωνίες καί λοιπές ύποδο-
μιες 63 3 351,6 1,4 35,4 

'Ενέργεια  31 3 221,9 1,4 22,4 
Παραγωγή  24 2 159,3 0,8 16,0 
Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  8 1 26.1 0.6 2.6 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  14 1 110.7 0.2 11.1 
Πυρηνική ένέργεια  1 15,0 1,5 
Υδρογονάνθρακες  1 75 0.8 
Μεταφορά  7 1 62,6 0,6 6,4 
Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος  7 1 62,6 0,6 6.4 

'Επικοινωνίες  28 117,6 11,8 
Μεταφορές  27 116,8 11.7 
Σιδηροδρομικές  8 53.7 5,4 
Όδοί. γέφυρες, σήραγγες  8 38.7 3.9 
Θαλάσσιες  10 20,0 2,0 
'Εναέριες  1 4.4 0.4 
Τηλεπικοινωνίες  1 0,8 0.1 

Υδραυλικές υποδομές  4 12,1 1,2 
Γεωργική άνάπτυξη  2 5,3 0,5 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . . 2 6,8 0,7 

Βιομηχανία, γεωργία καί ύττηρεσίες . . . 330 147 641,4 68,6 64,6 

Βιομηχανία  

'Εξορυκτική .... 
Βασικές Μεταλλουργικές 
Οικοδομικών ύλών , . 
Ξύλου  
Ύάλου καί κεραμικής 
Χημικές  
Προϊόντων μετάλλου καί μηχανικής .  

Αυτοκινήτων, μεταφορικού υλικού 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού 
Ειδών διατροφής  

Υφαντικών ειδών καί δέρματος . .  
Χαρτοπολτού, χάρτου καί εκτυπώσεων 
Προϊόντων από έλαστικό καί πλαστική ύλη 

Γεωργία  

Υπηρεσίες  
Τουρισμός  
Μελέτες καί τεχνική βοήθεια 

Συνολικά δάνεια (αδιάθετο) (3) 

Τράπεζες άνάπτυξης . . . 

234 129 554,8 64,0 55,9 

18 6 172,8 2,5 17,4 
15 8 32,1 3.8 3,2 
22 8 64,2 4,0 6,5 
8 7 5,1 1,9 0,5 
6 4 7,7 3.6 0,8 

20 8 44,7 5,9 4.5 
13 12 5,7 5.2 0,6 

6 4 6,6 1,7 0.7 
2 2 2,5 2,5 0.3 

64 27 155,4 16,6 15.6 
30 14 41,4 4,3 4,2 
15 15 8,2 8,2 0,8 
15 14 8,4 3.8 0.8 

3 1 9,9 0,6 1,0 
56 17 30,9 4,0 3,1 

21 14 20,9 3,8 2,1 
35 3 10,0 0,2 1,0 

29 
8 

— 

^
 S

 
ο
 

00
 

— 
4,2 
0,4 

393 150 993,0 70,0 100,0 Γενικό Σύνολο 

(1) Βλ. σημ. 2 τοϋ πίνακα 1 σελ. 21. 

(2) Συνήθη δάνεια άπό τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας (701,5 έκατομ.1 καί πράξεις υπό ειδικούς ορούς άπό πόρους τών κρατών μελών μέσω του Εύρωπαϊκού Ταμείου 
Άνάπτυξης πού καταχωρούνται έκτός ισολογισμού στό ειδικό τμήμα τής Τράπεζας (291,5 έκατομ.). 

(3) Διαφορά μεταξύ τού ύψους τών χορηγηθέντων συνολικών δανείων (111,8 έκατομ.) καί τού ύψους τών πιστώσεων άπό τά δάνεια αύτά πού έχουν έκταμιευθεϊ (70  
έκατομ.). 
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Πίνοκας 17; Χορηγήσεις στά κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και τοϋ Ειρηνικού (ΑΚΕ) καί στίς ύττερπόνηες χώρες καί 

εδάφη (ΥΧΕ) άττό τό 1976 έως τό 1981 (Συμβάσεις της Λομέ) 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου καί κατά προέλευση πόρων 

Δάνεια άπό ιδίους πόρους 
Πράξεις με κεφάλαια επιχειρησιακού κινδύνου  

άπό τόν προϋπολογισμό (ή Σύνολο χορηγήσεων 

Σύμβαση 
τής 

Λομέ I 

Σύμβαση 
τής 

Λομέ II 
Συνολικό 

ποσό 

Σύμβαση 

ΛοιΙέΙ 
Σύμβαση 

τής 
Λομέ II 

Συνολικό 
ποσό 

Σύμβαση 
τής 

Λομέ I 

Σύμβαση 
τής 

Λομέ II 

Σύνολο Αρ. Έκατομ. 
ECU Αρ. Έκατομ. 

ECU 
Συνολικό 

ποσό Αρ. Έκστομ. 
ECU Αρ. 

Έκατομ. 
ECU 

Συνολικό 
ποσό 

Έκατομ. 
ECU 

Έκατομ. 
ECU Σύνολο 

ΑΦΡΙΚΗ  52 338,5 11 106,4 444,9 66 92,7 13 32,5 125,2 431,2 138,9 570,1 
Δυτική Αφρική . . . 25 192,5 4 29,4 221,9 28 40,7 3 4.8 45,5 233,2 34,2 267,4 
Πράσινο 'Ακρωτήριο — — — — — 2 3.6 — — 3,6 3,6 — 3,6 
Ακτή 'Ελεφαντοστού . 10 47,4 — — 47,4 4 3,0 — — 3,0 50,4 — 50,4 
Γκάμπισ  — — — — 2 2.4 — — 2.4 2,4 — 2.4 
Γ κάνα  2 16.0 — — 16,0 2 2,25 — — 2,25 18,25 — 18,25 
Γ ουϊνέα  1 4.4 — — 4,4 1 0,15 — ~ 0,15 4,55 — 4,55 
"Ανω Βόλτα .... 1 8.0 — — 8,0 3 Θ,Ο — — 8.0 16,0 — 16,0 
Λιβερία  2 7.4 — — 7,4 1 0,3 1 0,7 1.0 7.7 0,7 8.4 
Μ αλί  — — — — — 3 6.3 — — 6.3 6.3 — 6.3 
Μαυριτανία .... 1 25.0 — — 25,0 — — — — — 25.0 — 25,0 
Νίγηρ  2 6.0 1 10,0 16,0 1 0.9 — — 0,9 6,9 10,0 16,9 
Νιγηρία  2 50,0 — — 50,0 — — — — — 50,0 — 50,0 
Σενεγάλη  2 12.0 1 10,0 22,0 5 8.5 1 2,3 10,8 20,5 12,3 32,8 
Τόγκο  2 16,3 1 4,4 20.7 3 5.2 — — 5.2 21.5 4,4 25,9 
Περιφερειακή Τράπε
ζα Ανάπτυξης . . . — — 1 5,0 5.0 1 0.1 1 1.8 1.9 0,1 6,8 6,9 
Κεντρική και Ισημε· 
ρινή Αφρική .... 6 32,6 3 32,0 64,6 11 24,0 3 10,0 34,0 56,6 42,0 98,6 
Μπουρούνπ .... — — — — — 1 0.5 2 4.0 4.5 0,5 4,0 4,5 
Καμερούν  6 32.6 1 10,0 42.6 2 4,6 — — 4,6 37.2 10,0 47,2 
Κονγκό  — — — — — 1 3.1 — — 3.1 3.1 — 3.1 
Γκαμπόν  — — 2 22,0 22,0 — — — — — 22,0 22,0 
Ρουάντα  — — — — 1 3.0 — — 3.0 3.0 — 3,0 
Τσάντ  — — — — — 1 7.5 — — 7.5 7,5 — 7,5 
Ζοάρ  — — — — — 5 5.3 1 6,0 11.3 5,3 6,0 11.3 
Ανατολική και Μεσημ
βρινή Αφρική . . . 21 113,4 4 45,0 158,4 27 28,0 7 17,7 45.7 141,4 62,7 204,1 
Μποτσουάνα . . . 2 6.5 — — 6.5 2 1.75 ~ — 1.75 8,25 — 8,25 
Κομόρες  — — — — — 1 0,02 1 0,17 0.19 0,02 0,17 0,19 
Τζιμπουτί  — — — — — 1 1.0 1 1.8 2.8 1.0 1.8 2,8 
Κένυα  8 52.4 1 6.5 58.9 3 1.3 1 1,55 2.8 53,7 8,05 61,75 
Λεσότο  — — — — — 2 0,1 1 3,0 3.1 0,1 3.0 3.1 
Μαδαγασκάρη . . . — — — — — 2 2.3 1 2,17 4.47 2,3 2,17 4,47 
Μαλάουϊ  3 14.5 — — 14,5 3 1.6 — — 1.6 16,1 — 16,1 
Μαυρίκιος .... 3 12.5 — — 12.5 1 0,07 — — 0.07 12,57 — 12,57 
Ουγκάντα  — — — — — 1 0,35 — — 0,35 0,35 — 0,35 
Σεϋχέλλες .... — — — — — 1 0.6 — — 0.6 0,6 — 0,6 
Σομαλία  — — — — — 1 0,25 — — 0,25 0,25 — 0,25 
Σουδάν  — — — — — 1 6,5 — — 6.5 6,5 — 6.5 
Σουαζιλάνδη . . . 2 12.0 1 7.0 19,0 2 1.1 — — 1.1 13,1 7.0 20,1 
Τανζανία  1 5.0 — — 5.0 3 7,75 1 7,50 15,25 12,75 7.50 20,25 
Ζάμπια  2 10.5 2 31.5 42,0 3 3.4 1 1,50 4,90 13,9 33,0 46,9 

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ .... 5 20.5 — — 20,5 4 4,5 — — 4.5 25,0 — 25,0 
Περιφερειακή Τράπε
ζα Ανάπτυξης . . . 1 3.0 — — 3.0 1 1.0 — — 1.0 4,0 — 4,0 
Βαρβούδα .... 2 7.5 — — 7.5 — — — — — 7,5 — 7.5 
Γουιάνα  — — — — — 1 3,2 — — 3.2 3,2 — 3.2 
Ίαμαϊκή  — — — — — 1 0,1 — — 0.1 0.1 — 0,1 
Αγία Λουκία .... — — — — — 1 0,2 — — 0,2 0.2 — 0,2 
Τρινιντσντ καί Το-
μπάγκο  2 10,0 — — 10.0 — — — — — 10,0 — 10,0 

ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ .... 3 31,0 2 52,0 83,0 2 2,1 4 16,0 18.1 33,1 68,0 101,1 
Φίτζι  2 24.0 1 12.0 36.0 1 0,2 — — 0.2 24.2 12,0 36,2 
Ποπούα Νέα Γουϊνέα 1 7.0 1 40,0 47.0 1 1.9 1 12,0 13,9 8.9 52,0 60,9 
Δυπκή Σαμόα . . . 1 3.0 3.0 — 3,0 3,0 
Τόνγκα  2 1.0 1,0 — 1,0 1,0 

Κράτη ΑΚΕ Σύνολο . 60 390,0 13 158,4 548,4 72 99,3 17 48.5 147,8 489,3 206,9 696,2 
ΥΧΕ  1 7,0 — — 7,0 1 0.9 1 1.0 1.9 7,9 1.0 8,9 

Γενικό σύνολο . . . 61 397,0 13 158,4 555,4 73 100,2 18 49,5 149,7 497,2 207,9 705,1 (2) 

(1) Βλ. σελ. 55. 
(2) Στό ποσό αύτό προστίθενται οί πιστώσεις πού χορηγήθηκαν άπό τό 1964 έως τό 1976 στό πλαίσιο των δύο συμβάσεων της Γιαουντέ, δηλ. 146,1 έκστομ. άπό τους 

ιδίους πόρους της Τράπεζας καί 142 έκατομ. άπό τούς πόρους τοϋ Εύρωπαικοϋ Ταμείου Ανάπτυξης. 
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Πίνακας 18: Χορηγήσεις ατό έσοηερικό της Κοινότητας άττό τό 1958 έως τ6 1981 

κατανομή κατά τομέα 

18.1. Από τους ίδιους πόρους της Τράπεζας 

"Αριθμός "Εκστομ. ECU 

άπό τό όποιο άπό τό όποιο 
πιστώσεις απο πιστώσεις άπό 

Τομέας Σύνολο συνολικά δάνεια Σύνολο συνολικά δάνεια % 
Ενέργεια, έπικοινωνίες καί λοιπές ύπο· 
δομές  792 160 13 079,8 81,3 75,9 

"Ενέργεια  288 19 6 359.7 23,2 36,9 
Παραγωγή  198 2 4 688,0 1.7 27,2 
Πυρηνική ένέργεια  66 2561.8 14.9 
Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  36 623.9 3.6 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  29 745,3 4.3 
Σταθμοί παραγωγής θερμικής ένέρ-
γειας καί γεωθερμικοί  12 2 98,9 17 0,6 
"Υδρογονάνθρακες  48 613.2 3,5 
"Εξόρυξη στερεών καυσίμων .... 7 44.9 0.3 
Μεταφορά  90 17 1671,7 21,5 9,7 
Γοαμμές ήλεκτρικοΰ ρεύματος . . . 42 17 5677 21.5 3.3 

"Αγωγοί αερίου καί πετρελαίου . . . 48 1 104. 0 6.4 
Επικοινωνίες  346 141 4 342,6 58,1 25,2 

Μεταφορές  266 141 2 079.3 58,1 12,1 
Σιδηροδρομικές  20 398.1 2.3 
'Οδοί. γέφυρες, σήραγγες  191 124 1150.8 37.9 6.7 
Θαλάσσιες καί πλωτές μεταφορές . . 42 16 308,6 20,1 1.8 
Εναέριες μεταφορές  12 1 216.9 0.1 1,3 
Λοιπές  1 4.9 
Τηλεπικοινωνίες  80 2 263.3 13,1 

"Υδραυλικές υποδομές  131 2110,6 12,3 
Γεωργική ανάπτυξη  36 698,2 4,1 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) 95 1 412.4 8,2 

Διάφορα έργα υποδομής  18 226,2 1.3 
Συνολικά δάνεια (αδιάθετο)  9 40,7 0.2 

Βιομηχανία, γεωργία καί νπηρεσίες 3156 2612 4149,3 929,2 24.1 

Βιομηχανία  2 894 2466 3634,0 887,1 21.1 
'Εξορυκτική  47 44 32,7 26,4 0,2 
Βασικές Μεταλλουργικές  136 77 818.1 51,9 4.7 
Οίκοδομικών ύλών  216 183 188,3 73,3 1.1 
Ξύλου  231 227 66.6 47,5 0.4 
•Υάλου καί κεραμικής  68 50 111,0 30,9 0,7 
Χημικές  224 137 596,2 61,6 3.5 
Προϊόντων μετάλλου καί μηχανικής 653 595 433.4 184,1 2.5 
Αυτοκινήτων, μεταφορικού υλικού . . 105 77 418.8 31,6 2,4 
"Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού 154 129 155.4 43,5 0,9 
Ειδών διατροφής  464 407 357.5 149,6 2,1 
"Υφαντικών ειδών καί δέρματος . . . 158 145 70.6 50.1 0,4 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων 170 159 101,7 59,9 0.6 
Προϊόντων άπό έλασπκό καί πλαστική 
ύλη  183 163 146,7 58.3 0.9 
Λοιπές  67 62 23,4 15,0 0.1 
Βιομηχανικά κτίρια — Οικοδομική . . 11 11 3,4 3,4 
Γήπεδα καί κτίρια  7 110,2 0.6 

Γεωργία, δάση. αλιεία  121 118 63,1 24,3 0.4 
Υπηρεσίες  35 28 65,3 17.9 0.4 

Τουρισμός  20 18 20,9 12,9 0.1 
"Ερευνα καί άνάπτυξη  3 8,1 0.1 
Λοιπές  

Συνολικά δάνεια (αδιάθετο) 
12 10 36,3 

106 386.9 
5.0 

2,2 
0,2 

Σύνολο 3 948 2772 17 229,1 1 010,5 100,0 
(ή 6λ. σημ. 2 τοΟ πίνακα 1 σελ. 21. 
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18.2 Από τούς πόρους τού ΝΚΜ 

Αριθμός Έκατομ. ECU 

άπα τό όποιο 
άπό τό όποιο πιστώσεις πιστώσεις άπό 

Τομέας Σύνολο άπό συνολικά δάνεια Σύνολο συνολικά δάνεια % 
'Ενέργεια, έπικοινωνίες κοί λοιπές 
υποδομές  39 1 014,5 100,0 
Ενέργεια  18 351,2 34,6 

Παραγωγή  14 268,6 26.5 
Θερμοηλεκτρικοί σταϋμοί  3 45.5 4,5 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  3 147,2 14.5 
Σταϋμοί παραγωγής θερμικής ενέρ
γειας και γεωθερμικοί  3 31,6 3.1 
Υδρογονάνθρακες  2 20.6 2.1 
Εξόρυξη στερεών καυσίμων .... 3 23.7 2.3 
Μεταφορά  4 82.6 8,1 
Γοαμμές ήλεκρικού ρεύματος .... ; 17.1 1.7 

'Αγωγοί αερίου  3 65,5 6,4 
Επικοινωνίες  12 277.7 27.4 

Μεταφορές  6 156,3 15,4 
Σιδηροδρομικές  1 28,4 2.8 
Οδοί. γέφυρες, σήραγγες  5 127,9 12.6 
Τηλεπικοινωνίες  6 121,4 12,0 

Υδραυλικές υποδομές  5 150,2 14,8 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) 5 150,2 14,8 

Διάφορα έργα υποδομής  4 235,4 23,2 

Σύνολο  39 1 014,5 100,0 

18.3. Άπό τους πόρους της Τράπεζας κοί τοΰ ΝΚΜ 

'Ενέργεια, επικοινωνίες καί λοιπές 
υποδομές  831 160 14 094,3 81.3 77,3 
Ενέργεια  306 19 6 710,9 23,2 36,8 

Παραγωγή  212 2 4 956,6 1,7 27,2 
Πυρηνική ένέργεια  66 2561.8 14.0 
Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  39 669.4 3.7 
"Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  32 892.5 4.9 
Σταθμοί παραγωγής θερμικής ένέρ-
γειας καί γεωθερμικοί  15 2 130.5 1.7 0.7 
Υδρογονάνθρακες  50 633.8 3,5 
Εξόρυξη στερεών καυσίμων .... 10 68,6 0,4 
Μεταφορά  94 17 1754,3 21.5 9,6 
Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος . . . 43 17 584.8 21.5 3,2 
Αγωγοί άερίου καί πετρελαίου . . . 51 1 169.5 6.4 

Επικοινωνίες  358 141 4 620.3 58,1 25,4 
Μεταφορές  272 141 2 235,6 58,1 12,3 
Σιδηροδρομικές  21 426,5 2.4 
"Οδοί. γέφυρες, σήραγγες  196 124 1278,7 37.9 7.0 
Θαλάσσιες και πλωτές μεταφορές . . 42 16 308,6 20.1 1.7 
Εναέριες μεταφορές  12 1 216,9 0.1 1,2 
Λοιπές  1 4.9 
Τηλεπικοινωνίες  86 2384,7 13,1 

Υδραυλικές ύποδομές  136 2 260,8 12,4 
Γεωργική ανάπτυξη  36 698,2 3,8 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) 100 1 562,6 8,6 

Διαφόρα έργα υποδομής  22 461,6 2.5 

Συνολικά δάνεια (άδιάθετο)  g 40.7 0.2 

Βιομηχανία, γεωργία και ύπηρεσίες . . 3156 2 612 4149,3 929,2 22,7 
(6λ. σημείο 18,1.) 

Σύνολο  3 987 2 772 18 243,6 1 010,5 100,0 
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Πίνακας 19: Συνολικά δάνεια πού χορηγήθηκαν στό έσωτερικό τής Κοινότητας κατά τό 1981 

Κατανομή κατά ένδιάμεσο φορέα καί συνολικά δάνεια πού ή χορήγησή τους έχει ολοκληρωθεί (ή 

Συνολικά δάνεια Πιστώσεις 

Έκατομ. Έκατομ. 
Ενδιάμεσος ιρορέας Αριθμός ECU Αριθμός ECU 

Ιταλία 
Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) 3 174,7 258 110,5 
Istituto Mobiliare Italiano (IMI)  3 55,3 42 30,1 
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS) 3 45.3 70 28,3 
Mediocredito Centrale  3 46,9 54 24,0 
Banca Nazionale del Lavoro (BNL)  1 13,0 10 11,9 
Banca Centrale di Credito Popolare  2 13,3 11 11.0 
Banco di Napoli  1 8,3 12 7,9 
Banco di Sicilia  1 6,3 3 2,4 
Credito Industriale Sardo (CIS) 1 8,0 — — 
Συνολικά δάνεια πού χορηγήθηκαν κατά τό 1981 18 373,1 460 226,1 

Συνολικά δάνεια πού ή χορήγησή τους έχει όλοκληρωθεί στίς 31.12.1980 25 316,6 608 280,2 

Σύνολο Ιταλίας  43 689,7 1068 506,3 

Γαλλία 
Caisse d'Aide à l'Equipement des Collectivités Locales (CAECL) 5 58.7 108 36,9 

Συνολικά δάνεια πού ή χορήγησή τους εχει όλοκληρωθεί στίς 31.12.1980 13 142,9 220 113,1 

Σύνολο Γαλλίας  18 201,6 328 150,0 

Ιρλανδία 
Industrial Credit Company (ICC) 5 85,1 409 46,2 
Agricultural Credit Corporation (ACC) 3 13,1 20 4,1 
IDA Agency Loan (Σύμβαση εντολής)  1 14,8 — — 
Συνολικά δάνεια πού χορηγήθηκαν κατά τό 1981 9 113,0 429 50,3 

Συνολικά δάνεια πού ή χορήγησή τους έχει όλοκληρωθεί στίς 31. 12. 
1980 9 65,5 472 56,1 

Σύνολο Ιρλανδίας  18 178,5 901 106,4 

'Ηνωμένο Βασίλειο 

Δημόσιο (Σύμβαση έντολής)  1 30,9 41 24.7 

Industrial and Commercial Finance Corporation 1 8.5 22 1.3 

Midland Bank 1 9.3 1 0,1 

Συνολικά δάνεια πού χορηγήθηκαν κατά τό 1981 3 48,7 64 26,1 

Συνολικά δάνεια πού ή χορήγησή τους εχει όλοκληρωθεί στίς 31.12.1980 4 101,4 123 73,6 

Σύνολο Ηνωμένου Βασιλείου  7 150,1 187 99,7 

Βέλγιο 
Société Nationale de Crédit à l'Industrie (SNCI)  1 12,3 7 12,3 

Συνολικά δάνεια πού ή χορήγησή τους έχει όλοκληρωθεί στίς 31,12,1980 3 30,3 41 30,6 

Σύνολο Βελγίου  4 42,6 48 42,9 

Δανία 
Δανικό Δημόσιο  4 16,0 31 8.0 
Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning .... 1 20,5 2 1.7 

Συνολικά δάνεια πού χορηγήθηκαν κατά τό 1981 5 36,5 33 9,7 

Συνολικά δάνεια πού ή χορήγησή τους έχει όλοκληρωθεί στίς 31.12.1980 11 31,8 85 31,6 

Σύνολο Δανίας  16 68,3 118 41,3 

Ελλάς 
'Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής 'Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ) . . 2 25,9 15 13,7 

'Αγροτική Τράπεζα τής 'Ελλάδος (ΑΤΕ)  1 10,1 11 8,0 

'Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)  1 20,1 4 3,4 

Τράπεζα Επενδύσεων  1 5,1 4 2.9 
Συνολικά δάνεια πού χορηγήθηκαν κατά τό 1981 5 61,2 34 28,0 

Γερμανία 

Συνολικά δάνεια πού ή χορήγησή τους έχει όλοκληρωθεί στίς 
31.12.1980 4 46,3 88 36,0 

Συνολικά δάνεια πού χορηγήθηκαν κατά τό 1981 46 703,5 1 135 389,4 

(άπό τά όποια γιά έξσικο\^όμηση ένέργειας)  6 63,3 20 22.6 

Συνολικά δάνεια πού ή χορήγησή τους εχει όλοκληρωθεί στίς 31.12.1980 69 734,7 1637 621,1 

Γενικό Σύνολο  115 1438,2 (2) 2772 1 010,5 

Ρ) Βλ. σημ. 2 του πίνακα 1 σελ. 21. 
|2) Από τό όποϊο εκκρεμές υπόλοιπο πρός διάθεση: 304,2 έκατομ., ακυρώσεις: 97.5 έκατομ., συναλλαγμαπκές προσαρμογές: 26 έκατομ. 
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Πίνακας 20: Πιστώσεις άπό συνολικά δάνεια πού χορηγήθηκαν στ6 έσωτερικό της Κοινότητας κατά τ6 1981 καί άπό τ6 
1969 έως TÒ 1981 0) 

Κατανομή κατά περιοχή καί κατά οικονομικό στόχο 

1981 1969-1981 1981 1969-1981 
Έκατομ. Εκατομ. Εκατομ. Εκατομ. 

Αριθμός ECU Αριθμός ECU Αριθμός ECU Αριθμός ECU 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Βέλγιο  7 12,3 48 42.9 Ιρλανδία  386 43,3 901 106,4 
'Αμβέρσα  1 1.7 7 7,3 
Αινώ  1 4,1 8 7,8 
Λιέγη  2 2.6 12 9,7 Γαλλία  108 36,9 328 150,0 
Λιμβούργο  — — 3 1,1 

Αλσατία  _ _ 27 8.3 
Λουξεμβούργο . . . , — — 1 0,8 

Ακουϊτανία  11 6.7 
Νσμύρ  1 1.2 2 2.0 Ώβέρνη  1 0.7 10 7.1 
Ανατολική Φλάντρα . . 2 2.7 7 8.3 

Κάτω Νορμανδία . . . 4 1.4 9 9.2 
Δυτική Φλάντρα .... — — θ 5,9 Βουργουνδία  — — 3 2,3 
Δανία  24 6.1 116 39,6 Βρετάνη  — — 34 28,2 
Ανατολικά τού Μεγάλου Κεντρική Γαλλία .... — — 3 1.2 Βέλτ 
(έκτός της Κοπεγχάγης) . 2 1.0 11 6.3 

Καμπσνία-Αρδέννες 

Κορσική  

Φρανς Κοντέ  

1 0,7 

2 

2 

0,5 

1.0 
Δυτικά τού Μεγάλου Βέλτ 22 5.1 105 33,3 

Καμπσνία-Αρδέννες 

Κορσική  

Φρανς Κοντέ  2 0.4 
Γερμανία (2) — — 88 36,0 Λανγκντόκ-Ρουσσιλιόν 10 4,0 33 9.4 
•Ελλάς  34 28,0 34 28,0 Λιμοζέν  — — 11 2.7 
Κρήτη  3 2.0 3 2,0 Λωρραίνη  — — 24 13,3 
"Ηπειρος  2 3.1 2 3.1 Μιντί-Πυρηναία .... 71 11,3 89 19,2 
Κεντρική Ελλάδα (άνατο- Βόρειο Πά-ντέ-Καλαί . . 18 16,4 28 21,9 

λική)  10 5.4 10 5.4 Λουάρ  3 2,4 25 12,4 
Νησιά τού ΑΙγαίου (άνα- Πικσρδίσ  — — 2 1,1 
τολικά)  1 2.3 1 2,3 Πουατού-Σαρέντ .... 6 2,6 
Κεντρική καί Δυτική Μακε

7,7 
Ρόν·"Αλπ  _ _ 7 2,5 

δονία  8 7.7 8 7,7 
Ρόν·"Αλπ  2,5 

Ανατολική Μακεδονία 
Πελοπόννησος-Κεντρική . 2 1.6 2 1.6 Ιταλία  346 161,0 1050 485,4 
Ελλάδα (δυτική) .... 2 1,5 2 1.5 

Ιταλία  161,0 485,4 

Θεσσαλία  3 2,7 3 2.7 Αμπρούτσι  34 17.9 118 54,3 
Θράκη  2 0,8 2 0,8 Βασιλικστα  5 0,7 23 7,9 
Πολυπεριφερειακό πρό

0,9 1 0,9 
Καλαβρία  30 6.5 63 17,1 

γραμμα  1 0,9 1 0,9 Καμπανία  81 41.9 207 106,2 
Ηνωμένο Βασίλειο . . 46 18,1 187 99,7 Φριούλι-Βενέτσιο Τζιούλια 5 1.1 31 9,0 

Σκωτία  5 0.7 37 16,8 Λάπο  31 21,8 141 86,6 
Βόρεια Αγγλία .... 4 3.1 51 33,1 Μάρκες  12 7,6 34 20,3 
Βορειοδυπκή Αγγλία . . 12 2.3 16 4.4 Μολίζε  8 2,7 23 9,6 
Νοποδυτική Αγγλία . . 3 7.4 14 16,3 Πούλια  48 21,9 139 55,3 
Γιόρκσάϊρ καί Σαρδηνία  — — 66 28,3 
Χάμπερσάίντ  8 0.9 18 9,7 Σικελία  61 25,6 127 59,4 
Ανατολικά Μίντλαντς . , 3 1.1 3 1.1 Τοσκάνη  8 3,7 28 7,4 
Ούαλλία  7 1.2 42 16,2 Τρεντίνο-"Ανω Αδίγη . . 12 6.0 35 16,7 
Βόρεια Ιρλανδία .... 4 1.4 6 2,1 Ουμπρια  11 3,6 15 7.3 

Σύνολο περιφερειακής άνάπτυξης . . . . 951 305,7 2 752 988,0 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Δανία 2 1,6 •Ελλάς — — 2 1.6 Ιταλία ....  

Ιρλανδία . . . 
17 19,6 18 20,9 

Σύνολο όρθολογικής κατανάλωσης ένέργειας . . 19 21,2 20 22,5 

Γενικό Σύνολο  970 326,9 2772 1 010,5 

(1) 6λ. σημ. 2 τού πίνακα 1 σελ. 21. 

(2) θλ. Έκθεση 1980 γιά πίν περιφερειακή κατανομή. 
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Δάνεια καί έγγυήσεις στό έσωτερικό τής Κοινότητας (^) 

Α. Δάνεια καί εγγυήσεις άπό τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 
Συμβάσεις πού υπογράφηκαν κατά τό 1981 

Τό συνολικό ύψος τών συμβάσεων παροχής δανείων καί εγγυήσεων άπό τους ιδίους πόρους τής Τράπεζας πού υπογράφηκαν 

κατά τό 1981 γιά επενδυτικά προγράμματα στό έσωτερικό τής Κοινότητας φθάνει τά 2821, 5 έκατομ. ECU. Ή Τράπεζα έχει την 

οικονομική ευθύνη καί καταχωρεί στόν ισολογισμό της αύτες τίς πράξεις, τά κυριότερα χαρακτηριστικά τών όποίων περιγράφο

νται στις σελίδες 23 έως 46. 

'Ορισμένα προγράμματα έχουν επίσης χρηματοδοτηθεί άπό πόρους τοϋ ΝΚΜ (σελ. 99 καί 100) καί αναφέρονται μέ ένα αστερίσκο. 

Τό σημείο + χαρακτηρίζει τά δάνεια πού έχουν χορηγηθεί στό πλαίσιο τοΟ Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ENI) μέ έπι-

δότηση επιτοκίου κατά 3 % γιά επενδύσεις πού πραγματοποιούνται στην Ιταλία καί στήν Ιρλανδία. Τά έκτακτα δάνεια πού έχουν 

χορηγηθεί γιά τήν ανασυγκρότηση τών περιοχών στήν Καμπανίσ και στά Βασιλικάτα τίς οποίες έπληξαν οΙ σεισμοί τού Νοεμ

βρίου 1980 σημειώνονται μέ πλάγιους χαρακτήρες· τά δάνεια αύτά χορηγήθηκαν μέ επιδότηση έπιτοκίου κατά 3 ποσοστιαίες 

μονάδες. 

ΒΕΛΓΙΟ 
σέ έκατομ. ECU  

182,5 

7 500 εκατομμύρια βελγικά φράγκο 

1.—2. Πυρηνικοί σταθμοί τού 
Τιάνζ (Λιέγη) — 2η καί 3η μονάδα 
(902 καί 1003 MW) καί του Ντόελ 
(Αμβέρσα) — 3η καί 4η μονάδα (897  
καί 1003 MW) 
Intercom et Ebe s μέσω της Bel-
gelectric Finance B.V. 
— 5 δισεκατ. βελγικά φράγκα 
— 2 δισεκατ. βελγικά φράγκα 

3. Συνολικό δάνειο στή Société  
Nationale de Crédit à l'industrie  
(SNCI) γιά τή χρηματοδότηση μι
κρομεσαίων βιομηχανικών πρωτο
βουλιών στίς περιοχές περιφερει
ακής άνάπτυξης 
500 έκατομ. βελγικά φράγκα 

ΔΑΝΙΑ 

5. Δίκτυο άστικής θέρμανσης του 
Κάλουνμπορ καί σύνδεση του μέ 
τόν άνθρακικό σταθμό τού "Ασνσϊς 
(Δυτ. Σαιλάν) 
Δήμος Κάλουνμπορ 
60 έκατομ. δανικές κορόνες 

6.-7. Δίκτυο άστικής θέρμανσης 
τών πόλεων Χέρνιγκ καί Ίκαστ (Ρί-
γκενμπινγκ) 
— Κοινότητα Χέρνινγκ 

42 έκατομ. δανικές κορόνες 
— Andelsselskabet Ikast El· og 

Varmevaerk 
25 έκατομ. δανικές κορόνες 

121.0 
49,2 

12,3 

142.9 

1 121,2 έκατομ. δανικές κορόνες 

4. 'Ανθρακικός σταθμός παρα
γωγής ηλεκτρικής καί θερμικής 
ενέργειας γιά τό δίκτυο άσπκής θέρ
μανσης τοϋ Ράνερς ΓΟρχους) 
Δήμος Ράνερς 
90 έκατομ. δανικές κορόνες 11.4 

7.6 

5,3 

3.1 

8. Αγωγός άερίου μήκους 93 χλμ. 
μεταξύ τού Φράσλεβ/Φλένσ-
μπουργκ (γερμανικά σύνορα) καί 
τού Έγκτθεντ (Γιουτλάνδη) 
Dansk Olle og Naturgas A/S-
Oong 
115 έκατομ. δανικές κορόνες 14,7 

9. Υπόγειος αγωγός άερίου 
μήκους 214 χλμ. μεταξύ τού κοιτά
σματος τού Τύρσ στό δανικό τμήμα 
τής Βόρειας Θάλασσας καί τού Νύ-
μπραι (Ράϊμπ) 
Dansk Olle og Naturgas A/S-* 
Dong 
600 έκατομ. δανικές κορόνες 76,9 

10. 'Επέκταση καί εμβάθυνση τού 
λιμένα τού "Ωμπενρω 
Δήμος 'Όμπενρω 
(Νότια Γιουτλάνδη) 
15 έκατομ. δανικές κορόνες 1.9 

11. Σύνδεση του τηλεπικοινωνια
κού δικτύου τής Γροιλανδίας μέ τό 
δανικό δίκτυο, ένίσχυση τών συνδέ
σεων μέ δορυφόρους καί βελτίωση 
τού εσωτερικού δικτύου 
Δανικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικο
νομικών) 
54,2 έκατομ. δανικές κορόνες 6.8 

12. Ένίσχυση τού άποχετευτικού 
δικτύου καί σταθμός βιολογικού κα
θαρισμού λυμάτων στό Κάλουν
μπορ (δυτική Σαιλλάν) 
Δήμος Κάλουνμπορ 
15 έκατομ. δανικές κορόνες 1.9 

13. Κατασκευή κέντρου έρευνών 
καί ανάπτυξης τής άλιείας στό 
Χίρτσχαλς (βόρεια Γιουτλάνδη) 
Nordsecentret, Fiskeri- og Hav- 
forskningscenter Seivejende In 
stitution 
30 έκατομ. δανικές κορόνες 3,8 

14.—15. Συνολικά δάνεια στό Δα
νικό Δημόσιο (Υπουργείο Οίκονο-
μυιών) γιά τή χρηματοδότηση μι
κρομεσαίων βιομηχανικών πρωτο
βουλιών σέ περιοχές περιφερει
ακής άνάπτυξης 
— 25 έκατομ. δανικές κορόνες 
— 50 έκατομ. δανικές κορόνες 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

3.1 
6,4 

292,0 
725 έκατομμύριο γερμανικά μάρκα 

16.—17. Πυρηνικός σταθμός στό 
Mülheim-Kärlich (1 223 MW) βο
ρειοδυτικά τού Κόμπλεντς (Ρηνα-
νία-Παλατινάτο) 
Société Luxembourgeoise de 
Centrales Nucléaires S.A. 
— παροχή εγγυήσεων 

250 έκατομ. γερμανικά μάρκα 100,8 
450 έκατομ. γερμανικά μάρκα 181,4 

18. Αγωγός άερίου «Deudan»  
μήκους 64 χλμ. μεταξύ τού Ρέντσ-
μπουργκ καί τού Φλένσμπουργκ/ 
Φράσλεβ στά δανικά σύνορα (Σλεσ-
βιχ-Χολστάϊν) πού θά συνδέσει τό 
μελλοντικό δανικό δίκτυο μέ τό γερ
μανικό καί τό ευρωπαϊκό δίκτυο 
Deutsch/Dänische Erdgastrans 
portgesellschaft mbH & Co. KG  
μέσω τής B.V. Beleggings Maat- 
schapplj G. Floris-Corsten  
25 έκατομ. γερμανικά μάρκα 9,9 

ΕΛΛΑΣ 159,2 
9 810 έκατομ. δραχμές 

19. Τμήμα μήκους 78 χλμ, τής 
όδικής άρτηρίας Θεσσαλονίκης— 
Σερρών (Κεντρική καί Ανατολική 
Μακεδονία) 
'Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Συντονισμού) 
900 έκατομ. δραχμές 14,6 

(1) Οί πιστώσεις έκφράζοντσι γενικά στό όντίστε 
εθνικό νόμισμα. 
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20. Θέίτη σέ λειτουργία ραντάρ καί 
αυτοματοποιημένου εξοπλισμού 
απαραίτητου γιά τήν κάλυψη του 
έλληνικοϋ εναερίου χώρου 
'Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 

Συντονισμού) 
950 έκατομ. δραχμές 15,5 

21—22. Επέκταση καί εκσυγχρο
νισμός του τηλεπικοινωνιακού δι
κτύου: σύνδεση 81 600 νέων συν

δρομητών 
Ο.Τ.Ε. — Οργανισμός Τηλεπι· 

κοινωνιών τής "Ελλάδος Α.Ε. 
— 800 έκατομ. δραχμές 12,9 
— 900 έκατομ, δραχμές 14,6 

23. "Αρδευση μέ τεχνητή βροχή 

καί επιφανειακούς σωλήνες 12 000  
εκταρίων στήν πεδιάδα τής Δράμας 

( Ανατολική Μακεδονία) 
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Συντονισμού) 
460 έκατομ. δραχμές 7,5 

24. "Αρδευση μέ έπιφανειακούς 
σωλήνες 1 460 εκταρίων στήν πεδιά
δα τού Νέστου ('Ανατολική Μακεδο

νία) 
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Συντονισμού) 
130 έκατομ. δραχμές 2,1 

25. "Αρδευση μέ τεχνητή βροχή 

καί έπιφανειακούς σωλήνες 2 600  
έκταρίων στήν πεδιάδα Βοϊδά-
Μαυρή ("Ηπειρος) 
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Συντονισμού) 
190 έκατομ. δραχμές 3,1 

26. "Εκσυγχρονισμός καί έπέκταση 
ένός δικτύου άρδευσης μέ έπιφα-
νειακούς σωλήνες 1 400 έκταρίων 
στήν πεδιάδα τής Κόνιτσας ("Ηπει

ρος) 
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Συντονισμού) 
150 έκατομ. δραχμές 2,5 

27. Συλλογή καί βιολογικός καθα
ρισμός τών λυμάτων στίς πόλεις 
Ιωάννινα, Λάρισα, Καστοριά καί 

Πτολεμαΐδα 
Φορείς ύδρευσης καί αποχέ
τευσης τών εν λόγω πόλεων μέσω 
τού Έ^ηνικού Δημοσίου (Υπουρ
γείο Συντονισμού) 
850 έκατομ. δραχμές 13,9 

28. Διαμόρφωση τών βιομηχα
νικών περιοχών Κομοτινής, Καβάλ-
λας. Βόλου, Πατρών καί'Ηρακλείου 
Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής 
Άνατττυξεως (ΕΤΒΑ) γιά τή θυγα
τρική της τή ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε. 
700 έκατομ. δραχμές 11.3 

29. Συνολικό δάνειο στήν ΕΤΒΑ γιά 
τή χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών έπενδυτικών πρωτο
βουλιών 
1 240 έκατομ. δραχμές 

30. Συνολικό δάνειο στήν Τράπεζα 
Επενδύσεων γιά τή χρηματο
δότηση μικρομεσαίων βιομηχα

νικών έπενδυτικών πρωτοβουλιών 

310 έκατομ. δραχμές 

31 Συνολικό δάνειο στήν ΕΤΕΒΑ 
γιά τή χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών καί τουρι
στικών έπενδυτικών πρωτοβουλιών 

1 δισεκατ. δραχμές 

32. Συνολικό δάνειο στήν ΕΤΕΒΑ 
γιά τή χρηματοδότηση μικρομε

σαίων έπενδυτικών πρωτοβουλιών 
γιά τήν όρθολογική κατανάλωση 
ένέργειας στή βιομηχανία 
610 έκατομ. δραχμές 

33. Συνολικό δάνειο στήν 'Αγρο
τική Τράπεζα τής "Ελλάδος (ΑΤΕ) 
γιά τή χρηματοδότηση μικρομε
σαίων άγροτοβιομηχανικών πρωτο

βουλιών καί έπενδύσεων σέ γεωργι

κές έκμεταλλεύσεις 
620 έκατομ. δραχμές 

ΓΑΛΛΙΑ 

20,1 

5,1 

16,1 

9,8 

10,1 

226,7 

1 355,7 έκατομ. γαλλικά φράγκα 

34. Πυρηνικός σταθμός Super-
Phénix (1 200 MW) στό Crey-Mal- 
ville (Rhône-Alpes) 
Centrale Nucléaire Européenne 
à Neutrons Rapides S.A. 
(NERSA) 
285 έκατομ. γαλλικά φράγκα 47,6 

35. Πυρηνικός σταθμός στή Μπελ-

βλ (Κεντρική Γαλλία) — 1η καί 2η 

μονάδα ισχύος 1 270 Mw ή καθεμία 
Electricité de France (EOF) Δημό

σια 'Επιχείρηση 
400 έκατομ. γαλλικά φράγκα 67,3 

36. Μονάδα έμπλουτισμού ουρα
νίου μέ τή διάχυση αερίων στό Τρι-

καστίν (Rhône-Alpes) 
Eurodll S.A. 
265,9 έκατομ. γαλλικά φράγκα 



37. Αύτοκινητόδρομος τής βα-
σκικης άκτής (Α 63) τμήμα μήκους 
66,5 χλμ.: Saint-Geours-de-Ma- 
remne — ισπανικά σύνορα (Aqui 
taine) 
Société Concessionnaire des 
Autoroutes de la Còte Basque 
«ACOBA» 
29,8 έκατομ. γαλλικά φράγκα 

38." Αυτοκινητόδρομος A 10 Παρί
σι—Μπορντώ, τμήμα μήκους 219  
χλμ.: Πουατιέ—Μπορντώ (Poitou- 
Charentes και Aquitaine) (βλ. 
άριθ. 154—155) 
Société des Autoroutes du Sud  
de la France μέσω του Caisse 
Nationale des Autoroutes 
60 έκατομ. γαλλικά φράγκα 

39. Επέκταση του εμπορικού λιμέ 
να τής La Rochelle-La Pallice 
(Poitou-Charentes) 
Έμπορυ(6 καί Βιομηχανικό Έτη-
μελητηριο τής Λα Ροσελ μέσω του 
Caisse d'Aide à l'Equipement  
des Collectivités Locales  
(CAECL) 
15 έκατομ. γαλλικά φροιγκα 

40.—41.—«2.—43. Συνολικά δά
νεια στό Caisse d'Aide à l'Equi 
pement des Collectivités Loca 
les (CAECL) γιά τή χρηματο
δότηση δημοσίων έργων πού θά 
έκτΐλεστοϋν σέ αναπτυξιακές πε
ριοχές άπό φορείς τοπικής αύτοδι-
οίκησης ή δημόσιους όργανισμούς 
— 50 έκατομ. γαλλικά φράγκα 
— 100 έκατομ. γαλλικά φράγκα 
— 50 έκατομ. γαλλικά φράγκα 
— 100 έκατομ. γαλλικά φράγκο 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

5.0 

10,0 

2.5 

8.4 
16,6 
8.4 

16,8 

325,3 
225,1 έκατομμύρια λίρες Ιρλανδίας 

44.-45. Ανθρακικός σταθμός πα
ραγωγής ήλεκτρικής ένέργειας στό 
Moneypoint- δύο μονάδες 300 MW  
ή κάθε μία (Mid West) 
Electricity Supply Board 
— 30 έκατομ. λίρες'Ιρλανδίας 43,1 -f-
— 22 έκατομ. λίρες'Ιρλανδίας 31,8 + 

46. Αύξηση τής ισχύος των τυρ-
φικών σταθμών παραγωγής ήλε
κτρικής ενέργειας του Shannon- 

bridge καί του Landesborough  
(Midlands) μέ τήν προσθήκη δύο 
ήλεκτρογενών συγκροτημάτων Ισχύ
ος 41 MW τό καθένα 

Electricity Supply Board  
17 έκατομ. λίρες 'Ιρλανδίας 24.4 + 

47. Εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
τύρφης καί παραγωγή μπρικεττών 
στό Littleton (Midlands) 
Bord Na Mona 
3 έκατομ. λίρες Ιρλανδίας 4,3 + 

48. Επέκταση καί ένίσχυση τού 
ήλεκτρικού δικτύου ύψηλής τάσης 
καί ιδιαίτερα εγκατάσταση γραμμών 
τάσης 400 KV μεταξύ τού σταθμού 
ήλεκτροπαραγωγής τού Money 
point καί τού Δουβλίνου 
Electricity Supply Board  
18 έκατομ. λίρες Ιρλανδίας 26,0 + 

49. Ηλεκτροδότηση καί έκσυγχρο-
νισμός τού σιδηροδρομικού δικτύου 
στά προάστεια τού Δουβλίνου μιε-
ταξύ Howth καί Bray- παράδοση 
40 ήλεκτρικών μηχανών δύο βαγο
νιών 
Coras lompair EIreann 
18 έκατομ. λίρες Ιρλανδίας 26,0 + 

50. Αγορά προθμείου δυναμένου 
νά μεταφέρει 1 500 επιβάτες καί 340  
επιβατικά αύτοκίνητα μεταξύ τής 
Ιρλανδίας καί τής Μεγάλης Βρετα
νίας 
British and Irish Steam Packet 
Company Limited 
5 έκατομ. λίρες Ιρλανδίας 7.2 + 

51.—52.· Επέκταση καί έκσυγχρο-

νισμός τού τηλεπικοινωνιακού δι
κτύου πού έξυπηρετεϊ γύρω στούς 
90 000 συνδρομητές τηλεφώνου καί 
τηλετύπου (βλ. άριθ. 157) 
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Οικονομικών) 
— 25,0 έκατομ. λίρες Ιρλανδίας 36.2 + 
— 7,8 έκατομ. λίρες Ιρλανδίας 11,3 -f 

53. Αποστραγγιστικά έργα σέ 
45 129 εκτάρια στίς Κομητείες 
Meath, Limerick καί Mayo  
Ιρλανδικό Δημόσιο (YnoiipYdo  
Οικονομικών) 
3 έκατομ. λίρες Ιρλανδίας 4.3 -h 

54. "Υδρευση, συλλογή καί βιολο

γικός καθαρισμός λυμάτων στίς 
Κομητείες Roscommon, Longford, 
Laois. Offaly. Westmeath. Cavan, 
Leitrim καί Donegal  
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Οικονομικών) 
6,8 έκατομ. λίρες Ιρλανδίας 9,9 + 

55. Ύδρευση, συλλογή καί βιολο
γικός καθαρισμός λυμάτων στίς 
Κομητείες Cork καί Kerry  
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Οικονομικών) 
6 έκατομ. λίρες 'Ιρλανδίας 8,6 -I-

56. Ύδρευση, συλλογή και βιολο
γικός καθαρισμός λυμάτων στίς 
Κομητείες Mayo καί Sligo  
'Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Οικονομικών) 
4 έκατομ. λίρες Ιρλανδίας 5,8-f-



57. "Ύδρευση, και βιολογικός κα
θαρισμός λυμάτων στίς Κομητείες 
του Δουβλίνου. Meath, Kildare, 
Wicklow. Wesford. Kilkenny. Tlp- 
perary καί Waterford  
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Οικονομικών) 
3 έκατομ, λίρες Ιρλανδίας 4,3 + 

58. Κατασκευή 28 κέντρων επαγ
γελματικής κατάρτισης στή βιομη
χανία καί στή γεωργία- επέκταση 
καί εκσυγχρονισμός 18 άλλων 
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Οικονομικών) 
20 έκατομ. λίρες Ιρλανδίας 28,9 -f-

59.-60. Συνολικά δάνεια στήν Ιη-
duatrìal Credit Company Lim 
ited (ICC) γιά τή χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων βιομηχανικών έπεν-
δυτικών πρωτοβουλιών 
— 15 έκατομ. λίρες'Ιρλανδίας 21.6 
— 15 έκατομ. λίρες Ιρλανδίας 22.0 

61.—62. Συνολικά δάνεια στήν  
Agricultural Credit Coφoratioπ 
(ACC) γιά τή χρηματοδότηση 
— μικρομεσαίων επενδυτικών πρω

τοβουλιών στή γεωργία καί στήν 
άγροτοβιομηχανίσ 
4 έκατομ. λίρες Ιρλανδίας 

— επενδύσεων σέ γεωργικές έκμε-
ταλλεύσεις 
2,5 έκατομ. λίρες Ιρλανδίας 

ΙΤΑΛΙΑ 

5,8 

3.7 

1251,4 

1 573,6 δισεκ. Ιταλικές λφέτες 

Χρησιμοηοιούμενις συντομογραφίες 

ENEL Ente Namnate per l'Energia Elettrica 
ENI: Ente Nazionale IdrocarOuri 
IMI Istituto Mobiliare Italiano 
ANAS Azienda Nazionale Autonoma delle Strade 
CREDIOP. Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche 
ISVEIMER Istituto per lo Svi luppo Economico deU'lteäa 
Mendionale 
SIP: Societi Italiana per l'Esercizio Teletonico p.A. 
IRFIS: Istitut o Regionale per il Finanziament o aUe Mu- 
strie in Sicilia 

63.-64.-65. Πυρηνικός σταθμός 
τοϋ "Αλτο Λάτσιο στό Μοντάλτο ντί 
Κάστρο (Λάτιο) δύο μονάδων ισχύ
ος 982 MW ή καθεμία 
ENEL 
— 40,2 δισεκ. λιρέτες 32.0 -I-
— 60 δισεκ. λιρέτες 49,3 + 
— 10 δισεκ. λιρέτες 8.0 -»-

66.* Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 
ισχύος 1 216 MW στό Μπρίντιζι· με
τατροπή του σέ σταθμό πού χρησι
μοποιεί άνθρακα (βλ. αριθ. 158) 
ENEL 
15 δισεκ. λιρέτες 11.9-»-

67. Υδροηλεκτρικός σταθμός 50  
MW στήν Καλούζια (Καλαβρία) 
ENEL 
6 δισεκ. λιρέτες 4.8 -f 

68. Σταθμός γιά τήν άποθήκευση 
ήλεκτρικής ενέργειας μέ άντληση 
ισχύος 1 000 MW στό Πρεζεντσάνο 
(Καμπσνία) 
ENEL 
30 δισεκ. λιρέτες 23,9 -Κ 

69. Αξιοποίηση τού κοιτάσματος 
φυσικού άερίου «Lavinia»» στά 
ανοιχτά τής Καλαβρίας στό Ιόνιο 
AGIP S.p.A. μέσω τής ENI 
3,5 δισεκ. λιρέτες 2,8 -Ι

ΣΟ. Αξιοποίηση του κοιτάσματος 
πετρελαίου «Perla» στά άνοιχτά 
τής Γέλας (Σικελία) στή Μεσόγειο 
AGIP S.p.A. μέσω τής ENI 
35 δισεκ. λφέτες 27,9 -»-

71. Αξιοποίηση τοϋ κοιτάσματος 
φυσικού άερίου «Emma» στα 
ανοιχτά τού Πινέτο ΓΑμπρούτσι) 
στήν Αδριατική 
AGIP S.p.A. μέσω τής ENI 
5 δισεκ. λιρέτες 4,0 -I-

72.-73. Τοποθέτηση σταθερής 
πλατφόρμας, γεωτρήσεις καί προ-
καταρκπκές εργασίες γιά τήν εκμε
τάλλευση τού κοιτάσματος πετρε
λαίου «Rospo Mare» στήν Αδρια
τική στά άνοιχτά τού Βάστο 
(Αμπρούτσι) 
— AGIP S.p.A. μέσω τής ENI 

6 δισεκ. λιρέτες 4,7 
— Elf Italiana S.p.A. μέσω τής  

Banca Nazionale del Lavoro 
15 δισεκ. λιρέτες 11,8 

74. Επέκταση τών εγκαταστάσεων 
έκμετάλλευσης τού κοιτάσματος 
πετρελαίου τού Κσβόνε κοντά στή 
Μοντένα 
AGIP S.p.A. 
33 δισεκ. λιρέτες 26,3 -»· 

75. 'Εκσυγχρονισμός καί αύξηση 

τής παραγωγικής ικανότητας ένός 
διυλιστηρίου στόν Ταραντα γιά τήν 
αύξηση τής παραγωγής παρα
γώγων έλαφρού πετρελαίου 
Industria Italiana Petroli S.p.A.  
μέσω τής ENI 
40 δισεκ. λιρέτες 31, 

76.* Μετατροπή ένός κοιτάσματος 
φυσικού άερίου σέ υπόγεια δεξα
μενή χωρητικότητας 4 770 εκατομ
μυρίων κυβικών μέτρων στό Μι-
νέρμπιο (Αιμιλία—Ρομανία) (βλ. 
άριθ. 161) 
AÛIP S.p.A. 
15 δισεκ. λιρέτες 11,8 + 

77.—^78. Ενίσχυση τού δικτύου με
ταφοράς ενέργειας Βορρά-Νότου· 
εγκατάσταση γραμμών ύψηλής 
τάσης 1 000 περίπου χιλιομέτρων 
ENEL 
— Μετζοτζιόρνο 

55 δισεκ. λιρέτες 43,4 
— κεντρική χώρα 

40 δισεκ. λιρέτες 31,8-Ι

ΣΟ. Δίκτυο μεταφοράς ήλεκτρικής 
ενέργειας στή Σικελία καί στήν Κα
λαβρία, έγκατάσταση γραμμών 
ύψηλής τάσης άνω τών 400 χλμ. καί 
πόντιση καλωδίων στό στενό τής 
Μεσσίνας μήκους 7 χλμ. 
ENEL 
40 δισεκ. λιρέτες 31,6 + 

80. Ενίσχυση τού δικτύου μεταφο
ράς, μετατροπής καί διανομής τής 
ήλεκτρικής ενέργειας (Σαρδηνία) 
ENEL 
6 δισεκ. λιρέτες 4.7 -I-

81. Επιδιόρθωση τού ήλεκτρικού 
δικτύου πού καταστράφηκε άπό 
τούς σεισμούς τού Νοεμβρίου 1980  
(Καμπανία καί Βοσιλικάτα) 
ENEL 
15 δισεκ. λφέτες 11,9 

82.-83.* Αγίογός άερίου Αλγε
ρίας—Ιταλίας. τμήμα μήκους ^5  
χλμ.; Καστροβιλλέρι (Καλαβρία)—  
Μελιτζάνα (Καμπανία)· σταθμός 
συμπίεσης στή Μεσσίνα (βλ. άριθ. 
162) 
SNAM S.p.A. μέσω τής 
— ENI 

100 δισεκ, λιρέτες 78,9 + 
— Banco dl Napoli 

50 δισεκ. λιρέτες 39,8 -»-

84. Αγωγός άερίου μήκους 92 χλμ. 
μεταξύ Κιέτι καί Σάν Σάλβο 
(Αμπρούτσι) 
SNAM S.p.A. μέσω τής ENI 
12 δισεκ. λιρέτες 9,5-1-

85.* Αγωγός αερίου μήκους 40  
χλμ. μεταξύ Ριπάλτα (Λομβαρδία) 
καί Κορτεματζόρε (Αίμιλία-Ρομα-
νία)· σταθμός συμπίεσης στή Ρι
πάλτα (βλ. άριθ. 163) 
SNAM S.p.A. 
11 δισεκ. λιρέτες 8,7 -»-

86. Μετατροπή τού συστήματος 
διανομής άερίου τής Ρώμης ώστε 
νά χρησιμοποιεί φυσικό άέριο· 
πρώτη φάση (Λάτιο) 
Società Italiana per II Gas p.A.  
μέσω τής IMI 
17 δισεκ. λερέτες 13.4 

87. Διαμόρφωση διαφόρων τμη
μάτων τής έθνικής όδού άριθ. 16  
(Πούλια) 
ANAS 
30 δισεκ. λιρέτες 23,9 
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88. Οδικά έργα στη Σικελία 

ANAS 

30 δισεκ. λιρέτες 23,9 

89. Κατασκευή ττεριφερειακοΟ δα

κτυλίου ατό Παλέρμο 

Cassa per il Mezzogiorno 
8 δισεκ. λιρέτες 6.3 + 

90. Διαμόρφωση διαφόρων τμη

μάτων της εθνικής όδοϋ αριθ. 148  

μεταξύ Άπριλίας καί Λατίνας καί τής 

όδοϋ αριθ. 7, κοντά στήν Τερρακίνα 

(Λάτιο) 
ANAS 
24,5 δισεκ. λιρέτες 19,5 -Ι

ΟΙ .—92. Αγορά όκτώ άεροσκαφών 

Α 300 Β 4 Airbus  
Alitalia S.p.A. μέσω τής IMI 
— 35 έκατομ. δολλάρια Η.Π Α ή 

36,6 δισεκ. λιρέτες 28,9 

— 30 έκατομ, δολλάρια Η.Π.Α. ή 

35,3 δισεκ. λιρέτες 28,1 

93. Ενίσχυση τοΰ τηλετυπικοΟ δι

κτύου στ6 Μετζοτζιόρνο ώστε νά 

επιτραπεί ή σύνδεση 11 000 περί

που νέων συνδρομητών 

Administration Italienne des Po 

stes et Télécommunications μέ

σω τής CREOlOP  

11 δισεκ. λιρέτες 

100. 'Ενίσχυση καί εκσυγχρονισμός 

τού δικτύου παροχής νερού σέ 55  

κοινότητες μέ πληθυσμό 420 000  

κατοίκους (Λάτιο καί Άμπρούτσι) 

Cassa per il Mezzogiorno  

27 δισεκ. λιρέτες 

101. Επέκταση τού υδραγωγού 

τού Ρούτσο πού εξασφαλίζει τήν 

ύδρευση πολλών κοινοτήτων στις 

επαρχίες Τερράμο ( Αμπρούτσι) καί 

"Ασκολι Πισένο (Μάρκες) 

Cassa per li Mezzogiorno 
5 δισεκ. λιρέτες 

102. 'Επέκταση καί ενίσχυση τών 

υδραγωγών "Αγκρι καί Φρίντα πού 

εξασφαλίζουν τήν ύδρευση πολλών 

κοινοτήτων στις επαρχίες Ματερα 

καί Ποτέντσσ (Βασιλικάτσ) καί Κο-

τέντσα (Καλαβρία) 

Cassa per il Mezzogiorno 
10 δισεκ. λιρέτες 

103. Ενίσχυση τού δικτύου 

ύδρευσης τής περιοχής τής Κοτέ-

ντσα (Καλαβρία) 

Cassa per li Mezzogiorno 
18 δισεκ. λιρέτρες 

104.—105. "Αρδευση 13 200 έκτσ-

ρίων καί άποστρσγγιστικά έργα 
στήν πεδιάδα τού Καμπιντάνο ·  

ύδρευση τής περιοχής τού Κάλιαρι 

Cassa per il Mezzogiorno  

— 11,1 δισεκ. λιρέτες 

—10 δισεκ. λιρέτες 

2^,S + 

4.0 -I-

8.0 -I-

14.3-1-

8,8-1-
8,0-i-

94.—95.—9β. 'Ενίσχυση τού τηλε

φωνικού έξοπλισμοΟ στις έπαρχίες 

Άμπρούτσι. Μολίζε καί Λάτιο· σύν

δεση 141 000 νέων συνδρομητών 

SIP μέσω τών 

— CREDiOP 
80 δισεκ λιρέτες 63,7 

— ISVEIMER 
50 δισεκ. λιρέτες 39,8 

— Istituto Bancario San Paolo 
dl Torino 
30 δισεκ. λιρέτες 23,9 

97.—98. Επείγουσες έπισκευές 

καί πρώτη φάση ανακατασκευής 

τού τηλεφωνικού δικτύου πού κα

ταστράφηκε άπό τούς σεισμούς τού 

Νοεμβρίου 1980 (Κομπανία καί Βα· 

σιλικάτα) 

SIP 
— 15 δισεκ. λφέτες 11,9 

— 10 δισεκ. λιρέτες 8,0 

99. "Ενίσχυση τού ύδραγωγού τών 

Άουρούντσι καί μέρους τού δικτύου 

ύδρευσης τών επαρχιών Φροσινόνε 

καί Λατίνα (Λάτιο) 

Cassa per II Mezzogiorno 
25 δισεκ. λιρέτες 19,9-f 

106. "Αρδευση άνω τών 8 000  
εκταρίων καί άποστραγγιστικά έργα 

σέ 16 000 έκτάρια στήν πεδιάδα τού 
Όριστάνο (Σαρδηνία) 

Cassa per II Mezzogiorno 
12 δισεκ. λιρέτες 9.6-1· 

107. Αρδευτικό καί αποστραγγι

στικό δίκτυο σέ έκταση άνω τών 

1 200 εκταρίων στήν πεδιάδα τής 

Γέλας (Σικελία) 

Cassa per il Mezzogiorno 
20 δισεκ. λιρέτες 15.8 -i-

108. "Αρδευση 24 000 περίπου 
έκταρίων νοτιοανατολικά τής Φό· 
τζια άπό τό φράγμα τού Όφάντο 

Cassa per il Mezzogiorno 
15 δισεκ. λιρέτες 11,9 

109. "Αρδευση άνω τών 12 000  

έκταρίων στό "Αγκρο Ποντίνο στήν 

επαρχία τής Λατίνα (Λάτιο) 

Cassa per il Mezzogiorno 
12 δισεκ. λιρέτες 9,5 + 

110. Παροχή νερού, άντλιοστάσια 

καί σταθμοί βιολογικού καθαρισμού 

στή βιομηχανική περιοχή τών Συρα

κουσών 

Cassa per il Mezzogiorno 
29 δισεκ. λιρέτες 23,1-i-



111. Έργα στό όδικό καί σιδηρο
δρομικό δίκτυο, παροχή νερού, 
άποστραγγισηκά έργα, παροχή 

φωταερίου στίς βιομηχανικές πε
ριοχές τού Φροζινόνε, Κασίνο καί 
Άνάνι (Λάτιο) καί Σύνγκρο — Άβε-
ντίνο (Άμπρούτσι) 
Cassa per II Mezzogiorno 
10 δισεκ. λιρέτες 8.0-f 

112. Μετατροπή τών κλιβάνων 
των εργοστασίων τσιμέντων της Κα-
τάνια, Ίζόλα ντέλε Φεμίνε. Πόρτο 
Έμπεντόκλε. Βιλλαφράνκα Τιρρένα 
(Σικελία) ώστε νά θερμαίνονται μέ 
άνθρακα καί κατασκευή όδού μή
κους 7 χλμ. μεταξύ τού έργοστασίου 
τσιμέντων τού Πόρτο Έμπεντόκλε 
καί ένός νέου λατομείου 
Cèmenterle Siciliane S.p.A.  
μέσω τής IR FIS 
14 δισεκ. λιρέτες 11,1 

113. Μονάδα παραγωγής άνακλα-
στικών ύαλοπινάκων γιά θερμική 
μόνωση στό Σάν Σάλβο (Άμπρού
τσι) 
SVS-Società Vetri Speciali 
S.p.A. μέσω TOÛISVEIMER 
3.5 δισεκ. λιρέτες 2,8 

114. Ορθολογική όργάνωση καί 
εκσυγχρονισμός ένός έργοστασίου 
φαρμακευτικών προϊόντων στό 
Τόρε Άννουνσιάτα (Καμπανία) 
CIBA GEIQY S.p.A. μέσω τού  
ISVEIMER 
8,2 δισεκ. λιρέτες 6,5 

115. Μονάδα παραγωγής χημικών 
προϊόντων γιά τή θείωση κυρίως 
τού καουτσούκ στό Τέρμολι (Μολί-
ζε) 
ICT — Industria Chimica di Ter
moli S.p.A. μέσω τού ISVEIMER 
8 δισεκ. λιρέτες 6.4 

116. Χημικό έργοστάσιο παραγω
γής πυριτίου στό Τέρμολι (Μολίζε) 
UNISIL S.p.A. μέσω τής IMI 
14,5 δισεκ. λιρέτες 11.5 

117. Μονάδα παραγωγής ύγρών 
άπορρυπαντικών στήν Ίζέρνια (Μο

λίζε) 
SÖDEL S.p.A. μέσω τής Banco dl 
Napoli 
6.4 δισεκ, λιρέτες 5.1 

118. Εκσυγχρονισμός καί αύξηση 
τής παραγωγικής ικανότητας μιας 
μονάδας παραγωγής χρωμάτων 
στό Καϊβάνο (Κομπανία) 
IVISUD S.p.A. μέσω τού ISVEI
MER 
3,9 δισεκ. λιρέτες 3.1 

119. Ορθολογισμός τής παραγω
γής καί τής διανομής βιομηχανο
ποιημένου αερίου γιά τήν έξοικο-
νόμηση ένέργειας 
SIC — Società per l'Industria 
dell'Ossigeno e di altri Gas 
S.p.A. μέσω τής IMI 
16 δισεκ. λιρέτες 12,7 

120. Επέκταση καί όρθολογική ορ
γάνωση μιας μονάδας παραγωγής 

φορτηγών άνυψωτήρων στό Μπάρι 
(Πούλια) 
FIAT Carrelli Elevatori S.p.A. 
μέσω τής IMI 
1 δισεκ, λιρέτες 0.8 

121. Μετατροπή μονάδας γρα
φομηχανών σέ μονάδα παραγωγής 
ηλεκτρονικών μηχανών καί μηχα
νών έπεξεργασίας κειμένων στήν 
Κρέμα (Λομβαρδία) 
Ing. C. Olivetti & Co S.p.A. μέσω  
τής IMI 
6 δισεκ, λιρέτες 4,9 

122. Μονάδα παραγωγής ύδρα-

ντλιών καί έμβόλων στήν Άτέσα 
(Άμπρούτσι) 

Piaggio Adriatica S.p.A. μέσω  
τής Interbanca 
4,6 δισεκ. λιρέτες 3.7 

123. Έργα καί έξοπλισμός γιά τή 

μείωση τής κατανάλωσης ένέργειας 
στά έργοστάσια τού Τουρίνο τού 

συγκροτήματος 
FIAT Auto S.p.A. καί FIAT Veicoli  
Industriall S.p.A. μέσω τής FIAT 

S.P.A. 
10 δισεκ. λιρέτες 7,9 

124. Αναδιάρθρωση μονάδας ήλε-
κτροδίων γραφίτη στό Νάρνι Σκάλο 
(Ούμπρια) 

Elettrocarbonium S.p.A. μέσω  
τής IMI 
9 δισεκ. λιρέτες 7,4 

125. 'Εκσυγχρονισμός καί αύξηση 
τής παραγωγικής ικανότητας μιας 
μονάδας επεξεργασίας έλαιούχων 
σπόρων στήν Άπρίλισ (Λάτιο) 
Italiana Olii e Risi S.p.A. μέσω  
τής Interbanca 
2.7 δισεκ. λιρέτες 2.1 

126. Εκσυγχρονισμός καί ορθολο
γική οργάνωση μιας μονάδας πα
ραγωγής κατεψυγμένων τροφών 

στήν Τσιστέρνα ντί Λάτινα (Λάπο) 
Algol S.p.A. μέσω τού ISVEIMER  
7 δισεκ. λιρέτες 5,6 

127. 'Ενίσχυση έργοστασίου είδών 
διατροφής στή Λατίνα (Λάτιο) 
Plasmon Dietetici Alimentari 
S.p.A. μέσω τής Interbanca 
5,8 δισεκ. λιρέτες 4,6 

128. 'Επέκταση καί έκσυγχρονι-
σμός ένός έργοστασίου έμ-

φιάλωσης μεταλλικού νερού καί 
παραγωγής μή οινοπνευματωδών 
ποτών στό Ριάρντο (Καμπανία) 
San Gemini Industrie e Servizi 
S.p.A. καί S.p.A. dell'acqua mi
nerale Ferrarelle μέσω τής ISVEI
MER 
4.7 δισεκ. λιρέτες 3,7 

129. Εγκαταστάσεις γιά τήν έξοι-
κονόμηση ένέργειας χάρη στήν 
καύση τών παραγωγικών κατα
λοίπων σέ ένα οΐνοττνευματοποιείο 
στή Φερράρα 
Eridanca-Zuccheriflcl Nazionali 
S.p.A. μέσω τής Interbanca 
3 δισεκ. λιρέτες 2,4 

130. 'Ενίσχυση τών έγκαταστά-
σεων παραγωγής βιοϊατρικού έξο-
πλισμού σ' ένα έργοστάσιο στό Πε-
δεμόντιο 
SORIN-Socletà Ricerche Im
pianti Nucleari-Biomedica S.p.A. 
3 δισεκ. λιρέτες 2,4 

131. Συνολικό δάνειο στήν IMI γιά 
τή χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών έπενδυπκών προηο-
βουλιών στό Μετζοτζιόρνο 
40 δισεκ. λιρέτες 31,6 

132. Συνολικό δάνειο στό ISVEI 
MER γιά τή χρηματοδότηση μικρο
μεσαίων βιομηχανικών επενδυτικών 
πρωτοβουλιών στό ήπειρωτικό Με
τζοτζιόρνο 
75 δισεκ. λιρέτες 59,7 

133. Συνολικό δάνειο στήν IRFIS  
γιά τή χρηματοδότηση μικρομε
σαίων έπενδυπκών πρωτοβουλιών 
στή Σικελία 
25 δισεκ. λιρέτες 19,9 

134. Συνολικό δάνειο στήν Banco  
di Sicilia γιά τή χρηματοδότηση μι
κρομεσαίων βιομηχανικών έπενδυ
πκών πρωτοβουλιών στή Σικελία 
θ δισεκ. λιρέτες 6,3 

135. Συνολικό δάνειο στό CIS — 
Credito Industriale Sardo γιά τή 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιο
μηχανικών επενδυτικών πρωτοβου
λιών 
10 δισεκ. λιρέτες 8,0 

136. Συνολικό δάνειο στήν IMI γιά 
τή χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών έπενδυπκών πρωτο
βουλιών στίς λιγότερο αναπτυγμέ
νες περιοχές τής βόρειας καί κε
ντρικής χώρας 
15 δισεκ. λιρέτες 11,8 

137. Συνολικό δάνειο στό Medio 
credito Centrale — Istituto Cen 
trale per II Credito a Medioter- 
mine γιά τή χρηματοδότηση μικρο

μεσαίων βιομηχανικών επενδυτικών 
πρωτοβουλιών στίς λιγότερο ανα
πτυγμένες περιοχές τής βόρειας καί 
κεντρικής χώρας 
30 δισεκ. λιρέτες 23,9 

138. Συνολικό δάνειο στήν IMI γιά 
τή χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
έπενδυπκών πρωτοβουλιών για 
τήν όρθολογική κατανάλωση ενέρ
γειας στή βιομηχανία στή βόρεια 
καί κεντρική χώρα 
15 δισεκ. λιρέτες 11,8 
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HNilMENO ΒΑΣΙΛΕΙΟ 218,8 

122,6 έκατομ. λίρες στερλίνες 

139. Κατασκευή καί θεση σε λει
τουργία 210 κλιναμαξών στίς κυριό

τερες σιδηροδρομικές γραμμές της 
χώρας 
British Railways Board 
20 έκατομ. στερλίνες 36,8 

140. Διαμόρφωση του όδικοΟ δι
κτύου της Βόρειας Ιρλανδίας καί ιδι
αίτερα τών περιοχών του Μπέλ
φαστ καί του Λόντοντερυ 
Department of Finance for  
Northern Ireland 
5 έκατομ, στερλίνες 9.1 

141. Κατασκευή τμήματος μήκους 
4 χλμ. του περιφερειακού δακτυ
λίου τού Λίβερπουλ 
Merseyside County Council 
3 έκατομ. στερλίνες 5,5 

142. Ενίσχυση τού τηλεφωνικού 
έξοπλισμού καί σύνδεση 18 000  
συνδρομητών στήν περιοχή τού 
Χάλλ (Γιόρκσσϊρ καί Χάμπερσάίντ) 
Klngston-upon-Hull City Council 
1 έκατομ. στερλίνες 1,8 

143. 'Εγκατάσταση ψηφιακού τη
λεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Sy 
stem Χ) σέ διάφορα σημεία τών 
προβληματικών περιοχών 
British Telecommunications Cor 
poration 
35 έκατομ. στερλίνες 59,4 

144. Αποστραγγιστικά καί άντι-
πλημμυρικά έργα στό Ντέβον· 

ύδρευση καί σταθμοί βιολογικού κα
θαρισμού λυμάτων στήν Κορνου-άλλη 
South West Water Authority 
μέσω τού National Water Council 
6 έκατομ. στερλίνες 11,0 

14S. "Ύδρευση, συλλογή καί βιολο

γικός καθαρισμός τών άκάθαρτων 
υδάτων (Βορειοδυτική Αγγλία) 
North West Water Authority 
μέσω τού National Water Council 

11,1 έκατομ. στερλίνες 18,8 

14β. Παροχή νερού στήν περιοχή 
τού Σκάνθορπ καί άποχετευτικό 

δίκτυο στό Κόρμττυ (Γιόρκσάϊρ καί 
Χάμπερσάίντ) 
Anglian Water Authority μέσω  
τού National Water Council 
2.5 έκατομ. στερλίνες 4,2 

147. Ύδρευση, βιολογικός καθα
ρισμός λυμάτων καί διαμόρφωση 
τού οδικού δικτύου στήν περιοχή 
τού Φάιφ (Σκωτία) 

Fife Regional Council 
5 έκατομ. στερλίνες 9,2 

148. Βελτίωση του δικτύου πα
ροχής νερού τού Χάντερστον, βιο
λογικός καθαρισμός τών λυμάτων 
στίς περιοχές τού Σίλντχωλ καί Ίρ-
βιν (840 000 κάτοικοι) καί αποπε
ράτωση τού αυτοκινητόδρομου 
«Monkland» πού διασχίζει τή 
Γλασκώβη 
Strathclyde Regional Council 
20 έκατομ. στερλίνες 37,1 

149. Νέες εγκαταστάσεις παρα
γωγής συστημάτων πληροφορικής 
μέ μικροεπεξεργαστές στό Αήντς 
Systlme Limited 
4,5 έκατομ. στερλίνες 8,3 

150. Νέα μονάδα παραγωγής καί 
συναρμολόγησης έκσκαφέων καί 
φορτωτών στό Ρεντρουθ τής Κορ-
νουάλλης 
J. I. Case (UK) Inc. 
3 έκατομ. στερλίνες 5,5 

151. 'Επέκταση τών έργαστηρίων 
ενός τυπογραφείου στό Μάντσε
στερ 
Express Newspapers Limited 
1,5 έκατομ. στερλίνες 2.8 

152. Συνολικό δάνειο στή Midland 
Bank Industrial Equity Holding 
Ltd γιά τή χρηματοδότηση μικρο
μεσαίων βιομηχανικών καί τουρι-
σηκών έπενδυτικών πρωτοβουλιών 
στίς προβληματικές περιοχές τής 
Αγγλίας καί τής Ούαλλίας 
5 έκατομ. στερλίνες 9,3 

ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ^ 

153. "Αγωγός αερίου 'Αλγερίας— 
Ιταλίας· τμήμα μήκους 370 χλμ. 
πού διασχίζει τήν Τυνησία 
SNAM S.p.A. 22,8 



Β. Δάνεια άπό πόρους τοϋ νέου κοινοτικού μέσου σύναψης καί χορήγησης δανείων (ΝΚΜ) 

Συμβάσεις πού υπογράφηκαν κατά τό 1981 

Τό συνολικό ϋψος των δανειοδοτικών συμβάσεων άπό πόρους του ΝΚΜ πού ύπογράφηκαν κατά τό 1981 άπό τήν 'Επιτροπή τών 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καί τήν Τράπεζα γιά έπενδυτικά προγράμματα στό έσωτερικό της Κοινότητας φθάνει τά 539,8 εκατομμύ

ρια. Οΐ πράξεις αύτές — τά οικονομικά χαρακτηριστικά τών όποιων περιγράφονται στίς σελίδες 23 έως 46 — πραγματοποιούνται 

άπό τήν Τράπεζα κατόπιν εντολής της 'Επιτροπής στό δνομα, γιά λογαριασμό καί μέ κίνδυνο τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοι

νότητας (βλ. σελ. 23 έως 25) καί καταχωρούνται στό ειδικό τμήμα (σελ. 68) εκτός προϋπολογισμού- ή ευθύνη τής Τράπεζας γιά τά 

δάνεια αύτά περιορίζεται στή σωστή έκτέλεση, σύμφωνα μέ τήν τραπεζική πρακτική, τής εντολής πού τής έχει ανατεθεί. 

Τά προγράμματα πού χρηματοδοτούνται άπό τούς πόρους τού ΝΚΜ καί τά όποια έχουν δανειοδοτηθεί άπό τούς ιδίους πόρους 

τής Τράπεζας κατά τό έπισκοπούμενο οικονομικό έτος άναφέρονται μέ ένα αστερίσκο. Τό σημείο -f χαρακτηρίζει τά δάνεια πού 

έχουν χορηγηθεί στό πλαίσιο τού ΕΝΣ μέ επιδότηση επιτοκίου κατά 3 % γιά επενδύσεις πού πραγματοποιούνται στήν Ιταλία καί 

στήν 'Ιρλανδία. Τά έκτακτα δάνεια πού έχουν χορηγηθεί γιά τήν ανασυγκρότηση τών περιοχών στήν Καμπανία καί στά Βασιλικά-

τα τίς όποιες έπληξαν οΐ σεισμοί τού Νοεμβρίου 1980 σημειώνονται μέ πλάγιους χαρακτήρες- τά δάνεια αύτά χορηγήθηκαν μέ 

έπιδότηση επιτοκίου κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. 

ΓΑΛΛΙΑ 
σέ έκατομ. ECU  

40,3 
240 έκατομ. γαλλικά φράγκα 

154.—155.* Αύτοκινητόδρομος  
Α 10 Παρίσι—Μπορντώ τμήμα  
Πουατιέ—Μπορντώ (Poitou—Cha-
rentes καί Aquitaine) (6λ. άρ. 38)  
Société des Autoroutes du Sud 
de la France μέσω τού Caisse 
Nationale des Autoroutes 
— 72 έκατομ. γαλλικά φράγκα 
— 168 έκατομ. γαλλικά φράγκα 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

12,0 
28,3 

17,3 

160. Σταθμοί παραγωγής θερ
μικής ενέργειας καί δίκτυο άστικής 
θέρμανσης στή Μπρέσσια 
Azienda Servizi Municipalizzati  
del Comune dl Brescia μέσω τής 
IMI 
15 δισεκ. λιρέτες 11,9 + 

161* Μετατροπή δύο κοιτασμά
των φυσικού άερίου σέ υπόγειες 
δεξαμενές αποθήκευσης στό Μι-
νέρμπιο (Αιμιλία Ρομανία) καί στή 
Ριπάλτα (Λομβαρδία) (6λ. άριθ. 76) 
AGIP S.p.A. 
5 δισεκ. λιρέτες 4,0 + 

165. 'Επισκευή 900 περίπου χιλιο
μέτρων έπαρχιακής καί έθνικής 
όδού πού καταστράφηκαν άπό 
τούς σεισμούς τού Νοεμβρίου 1980  
(Καμπανία καί Βασιλικάτα) 
ANAS 
32,6 έκατομ. δολλάρια Η.Π.Α. πού 
αντιστοιχούν 
σέ 40 δισεκ. λιρέτες 30,8 

166. 'Ενίσχυση τού τηλεφωνικού 
έξοπλισμού τής Καμπανίσς πού 
έ^πηρετεί 150 000 συνδρομητές 
SIP μέσω τού iSVEIMER  
20 δισεκ. λιρέτες 15,8 

12 έκατομ. λίρες Ιρλανδίας 

156. 'Εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
τύρφης γιά τήν τροφοδοσία 
σταθμών ήλεκτροπαραγωγής 
Bord Na Mona 
6.3 έκατομ. λίρες 'Ιρλανδίας 9,2 + 

157.* 'Επέκταση καί έκσυγχρονι-
σμός τού τηλεπικοινωνιακού δικ
τύου 
(βλ. άρ. 51—52) 
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Οικονομικών) 
5,6 έκατομ. λίρες'Ιρλανδίας 8,1 + 

ΙΤΑΛΙΑ 448,3 

566 δισεκ. ιταλικές λιρέτες 

158.· Μετατροττή τών σταθμών 

ήλεκτροπαραγωγής τού Μπρίντιζι 
καί τού Σούλσις σέ μονάδες πού 
χρησιμοποιούν άνθρακα (βλ. άριθ. 
66) 
ENEL 
15 δισεκ. λιρέτες 11.8 + 

159. Κέντρο άποθήκευσης μέ άντ
ληση ήλεκτρικής ένεργειας ισχύος 
1 000 MW στό Έντολο (Λομβαρδία) 
ENEL 
40 δισεκ. λιρέτες 32,9 + 

162.* Αγωγός άερίου Αλγερίας— 
'Ιταλίας, τμήμα μήκους 103 χλμ. 
Σάντ Έφημία—Καστροβιλλάρι (Κα
λαβρία) (βλ. αριθ. 82—83) 
SNAM S.p.A. μέσω τής ENI  
10 δισεκ. λιρέτες 7,9 + 

163.* Αγωγοί άερίου πού συν
δέουν τό Μινέρμπιο μέ τή Ζιμέλλσ 
καί τή Ριπάλτα μέ τό Κορτεματζό-
ρε· σταθμοί συμπίεσης στό Μινέρ
μπιο καί στή Ριπάλτα (βλ. άριθ. 85) 
SNAM S.p.A. 
20 δισεκ. λιρέτες 15,9 + 

164. Επισκευή 1137 χλμ. σιδηρο
δρομικών γραμμών πού κατα
στράφηκαν άπό τούς σεισμούς τοϋ 
Νοεμβρίου 1980 (Καμπανία καί Βα
σιλικάτα) Aziende Autonoma del 
le Ferrovie Dello Stato (F.S.)  
μέσω τού Ιταλικού Υπουργείου 
Θησαυροφυλακίου 
30 έκατομ. δολλάρια Η.Π.Α. πού 
άντιστοιχούν σέ 
36 δισεκ. λιρέτες 28,4 

167. 'Ενίσχυση τού τηλεφωνικού 
δικτύου στή Σαρδηνία πού εξυπη
ρετεί άνω τών 40 000 συνδρομητών 
SIP μέσω τού CIS-CredIto Indu 
striale Sardo 
50 δισεκ. λιρέτες 39,8 

168. Σιδηροδρομικά καί όδικά 
εργα, ύδρευση, άποχέτευση, πα
ροχή φωταερίου στίς βιομηχανικές 
περιοχές τού Κιέτι (Αμπρούτσι), 
Φροζινόνε (Λάτιο), Νεάπολης, Σα-
λέρνο καί Κατάνιας 
Cassa per II Mezzogiorno  
15 δισεκ. λιρέτες 11,9 + 

169. Εγκαταστάσεις ύδρευσης —  
αποχέτευσης σέ 166 κοινότητες 
στήν Καμπανία καί στά Βασιλικάτα 
στίς όποιες έχουν δημιουργηθεί τά 
νέα οικιστικά κέντρα γιά 120000  
άτομα πού έπλήγησαν άπό τούς 
σεισμούς τού Νοεμβρίου 1980  
Casse per II Mezzogiorno  
35 δισεκ. λιρέτες ^,1 
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170. Δημιουργία βασικών ύπο-
δομών πού είναι απαραίτητες γιά 
τή λειτουργία τών προκατασκευα
σμένων χωριών στήν Καμπανία καί 
στά Βασιλικάτα στά όποια πρόκει
ται νά κατοικήσουν οι πληγέντες 
άπό τούς σεισμούς του Νοεμβρίου 
1980 
Ιταλικό Δημόσιο (Υπουργείο 
θησαυροφυλακίου) 
195 δισεκ. λιρέτες 155,2 

171. Επισκευή 1 179 σχολείων 
στήν Καμπανία καί στά Βασιλικάτα 
πού έπαθαν ζημιές άπό τούς σει
σμούς τοϋ Νοεμβρίου 1980  
Ιταλικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Θησαυροφυλακίου) 
70 δισεκ. λιρέτες 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 33,9 

55,7 

20 έκατομμύρια λίρες στερλίνες 

172. Βελτίωση της παροχής νερού 
με τήν κατασκευή φράγματος στόν 

ποταμό Νόρθ Τάιν στό Κίλμπερ καί 
τήν εκτροπή τών υδάτων του ποτα
μού πρός τ6 Γουέσρ καί τ6 Τίς (βό
ρεια χώρα) 
Northumbrian Water Authority 
μέσω τού National Water Council 
20 έκατομ. στερλίνες 33,9 

Κατασκευή τοϋ φράγματος τού Κίλντερ στό Νόρθ Τάϊν (Βορειοανατολική Αγγλία) γιά τή 
βελτίωση τής παροχής νερού. 
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Χορηγήσεις έκτός της Κοινότητας (ή 

Α. Δάνεια άπό τούς ιδίους πόρους της Τράπεζας 

Συμβάσεις πού υπογράφηκαν κατά τό 1981 

Τό συνολικό ύψος τών δανειοδοτικών συμβάσεων άττό τούς ιδίους πόρους τής Τράπεζας γιά επενδυτικά προγράμματα έκτός της 

Κοινότητας πού υπογράφηκαν κατά τό 1981 φθάνει τά 396,4 έκστομ,, άπό τά όποια 238 χορηγήθηκαν στις μεσογειακές χώρες καί 

158,4 στά κράτη της 'Αφρικής, της Καραϊβικής καί του Ειρηνικού (ΑΚΕ) καί στίς υπερπόντιες χώρες καί εδάφη (ΥΧΕ). Οι πράξεις 

αυτές — τά οικονομικά χαρακτηριστικά τών οποίων περιγράφονται στίς σελίδες 49 έως 57 — καταχωρούνται στόν ισολογισμό της 

Τράπεζας. 
'Ορισμένα άπό τά προγράμματα αυτά έχουν έπίσης χρηματοδοτηθεί καί άπό πόρους τού προϋπολογισμού της Κοινότητας (βλ. 

σελ. 103 καί 104) καί σημειώνονται μ' έναν αστερίσκο. "Οσον άφορα τίς μεσογειακές χώρες, ή παραπομπή σε μιά σημείωση στό 

κάτω μέρος της σελίδας δείχνει τά δάνεια πού έχουν χορηγηθεί μέ έπιδότηση επιτοκίου κατά 2 ή κατά 3 % άπό τόν προϋπολογι

σμό της Κοινότητας (βλ. σελ. 49). "Ολα τά δάνεια στίς χώρες ΑΚΕ χορηγήθηκαν μέ έπιδότηση επιτοκίου άπό πόρους τού Ευρω

παϊκού Ταμείου 'Ανάπτυξης (βλ. σελ. 53). 

1. Μεσογειακές 
χώρες 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
σε έκατομ. ECU  

79,0 

31.0 (2) 

5 474,7 έκατομ. έι^ούδο 

173. Διαμόρφωση τμήματος μή
κους 182 χλμ. τής άδικης αρτηρίας 
Σετουμπάλ — Γκούϊα στή νότια 
άκτή τής Άλγκάρβε 
Πορτογιχλικό Δημόσιο 
2 154,6 έκατομ. έσκούδο 

174. Φύτευση 10000 έκταρίων μέ 
ευκαλύπτους για τήν παραγωγή 
χαρτοπολτού καί χαρτονιών 
Ceiulose Boira Induatria S.è.r.l.  
(CELBI) 
754,7 έκατομ. έσκούδο 

175. Φύτευση 6 800 έκταρίων μέ ευ
καλύπτους για τήν παραγωγή χαρ
τοπολτού καί χαρτονιών 
Companhia de Celuloso do Cal 
ma 
480,3 έκατομ. έσκούδο 

176. Συνολικό δάνειο στή Banco 
do Fomento Naclonal — BEN 
γιά τή χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών καί τουρι
στικών πρωτοβουλιών 

11.0 (2) 

7.0(2) 

2 085,1 έκστομ. έσκούδο 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Χ.Ο (2) 

40,0 
4 117,8 έκατομ. πεσέτες 

177. Συνολικό δάνειο στή Banco  
do Crodlto Industrial — BOI γιά 
τή χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών έπενδυτικών πρωτο
βουλιών στίς προβληματικές περι

οχές 
2 058,9 έκστομ. πεσέτες 20,0 

178. Συνολικό δάνειο στή Banco  

de Credito Industrial — BOI γιά 
τή χρηματοδότηση τής μετατροπής 
τών κλιβάνων πετρελαίου τών έρ-
γοστασίων τσιμέντου σ' ολόκληρη 
τή χώρα σέ κλιβάνους πού χρησι

μοποιούν άνθρακα 
2 058,9 έκατομ. πεσέτες 20.0 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
179.· Δημιουργία στό Γκιούλμπασι 

έθνικού κέντρου έλέγχου τού ηλεκ
τρικού δικτύου υψηλής τάσης καί 

εγκατάσταση τού σχετικού εξοπλι
σμού γιά τήν ένίσχυσή του (βλ. άρ. 
205) 
Τουρκική Αρχή 'Ηλεκτρισμού —  
ΤΕΚ 
1 303.7 έκατομ, λίρες Τουρκίας 10.0 
ΑΛΓΕΡΙΑ 
180. Παραθαλάσσια όδός μήκους 
133 χλμ. μεταξύ Κωνσταντίνης καί Π-

γελ 
Αλγερινό Δημόσιο 
46.7 έκατομ. δηνάρια 10,0 (3) 

ΜΑΡΟΚΟ 30.0 
172.6 έκατομμύρια ντίρχαμ 

181. Λιμενικά έργα στό Σάφι καί 

στό Αγαδίρ 
Μαροκινό Δημόσιο 
86.3 έκατομ. ντίρχαμ 15,0 

182. Συνολικό δάνειο στό Μαροκι
νό Δημόσιο γιά τή χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων βιομηχανικών έπεν

δυτικών πρωτοβουλιών 
86.3 έκατομ. ντίρχαμ 15,0 

ΤΥΝΗΣΙΑ ^ 
6,6 έκστομ. δηνάρια 

183. Γεωργική άνάπτυξη 
— Βελτίωση τού άρδευτικού καί 

άποστραγγιστικού δικτύου 9Χ 
έκταρίων φυτειών φοινίκων-
χουρμαδιών στά νότια τής 
χώρας (Société Tunisienne de  
l'Industrie Laitière — STIL) 

— Βελτίωση τού άρδευτικού δι
κτύου. τών βοσκοτόπων καί τών 
συνθηκών κτηνοτροφίας καί 

δενδροκομίας σέ δέκα γεωργικά 
συγκροτήματα στή νοτιοανατο
λική χώρα (Office des Terres  

Domaniales — OTP) 
Τυνησιακό Δημόσιο 
4,4 έκατομ. δηνάρια 8,0 (3) 

184. Γ εωργική ανάπτυξη 
— Εξοπλισμός γιά τή σφαγή τών 

πουλερικών καί τήν άποθή-

κευση καί τή συσκευασία τών 
αυγών (Société d'Elevage de  
Tabarka S.A. —Socelta) 

— Εγκατάσταση 200 έκταρίων θερ
μοκηπίων γιά τήν παραγωγή 
πρώιμων όπωροκηπευτικών 
στήν περιοχή Σούσ-Μοναστίρ 
(Κεντρικός Συνεταιρισμός «Neb- 
hana») 

Εθνϋτή Τράπεζα τής Τυνησίας 
μέσω τού Τυνησιακοϋ Δημοσίου 
2.2 έκατομ. δηνάρια 

ΛΙΒΑΝΟΣ 

ΚΥΠΡΟΣ 

5,6 έκατομ. λίρες Κύπρου 

4.0(3) 

12,0 

7.0(3) 

57,2 έκατομ. λίρες Λιβάνου 

185. Αύξηση τής παραγωγικής 

ισχύος τού θερμοηλεκτρικού σταθ
μού τού Ζούκ 
Electricité du Liban, μέσω τού 
Συμβουλίου γιά τήν 'Ανάπτυξη καί 
τήν 'Ανασυγκρότηση 
34,5 έκατομ. λίρες Λιβάνου 

186. Αύξηση τής παραγωγικής 
Ισχύος τού σταθμού ήλεκτροπσ-
ραγωγήςτού Γιε 
Électricité du Liban μέσω τού 
Συμβουλίου γιά τήν Άνάτηυξη καί 
τήν 'Ανασυγκρότηση 
22,7 έκατομ. λίρες Λιβάνου 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ  
187. Δημιουργία βιομηχανικής πε
ριοχής στά περίχωρα τού Αμμάν 
γιά τήν έγκατάσταση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών έπιχειρήσεων 
Ίορδανική Εταφία Βιομηχανικών 
Γηπέδων μέσω τού Ιορδανικού 
Δημοσίου 
1,1 έκατομ. δηνάρια'Ιορδανίας 

5,0 (3) 

3.0 (3) 

188. Αύξηση τής παραγωγικής 
ισχύος τού θερμοηλεκτρικού σταθ
μού τής Δεκέλειας 
Αρχή Ηλεκτρισμού τής Κύπρου 

12,0 (3) 

(ή Οί πιστώσεις πού χορηγούνται στό πλαίσιο τής 
χρημστοδοπκής συνεργασίας τής Κοινότητας μέ τρί
τες χώρες εκφράζονται σέ ECU. Γιά τίς χώρες αύτές, 
τά ποσά σέ έόνικό νόμισμα πού υπάρχουν ο' αύτό 
τ6ν κατάλογο αναφέρονται ένδεικπκά καί καθορίζο
νται μέ βάση τίς τιμές μετατροττής τής ECU πού 
χρησιμοποιεί ή Τράπεζα κατά τήν υπογραφή τών 
συμβάσεων (βλ. σελ. 8) 

(2) Δάνειο πού χορηγείται μέ έπιδότηση επιτοκίου 
κατά 3 %. 

(3) Δάνειο πού χορηγείται μέ έπιδότηση επιτοκίου 

κατά 2%. 
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ΙΣΡΑΗΛ 

ΡΜ· '-I's· ^ 

30,0 ΚΑΜΕΡΟΥΝ 
364.3 έκστομ. σεκελ 

189.—190. Συνολικά δάνεια στην 
Τράπεζα Βιομηχανικής Ανά
πτυξης τοϋ 'Ισραήλ (IDBI) 
για τή χρηματοδότηση μικρομε

σαίων βιομηχανικών έπενδυτικών 
πρωτοβουλιών 
— 149,2 έκατομ. σέκελ 15,0 
— 215.1 έκστομ. σέκελ 15.0 

2. Κράτη ΑΚΕ καίΥΧΕ 
ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΪΝΕΑ  
191.· 'Αξιοποίηση τοΰ κοιτάσματος 
χαλκού του Όκτέντι (βλ. άρ. 206)  
Kreditanstalt für Wiederaufbau  
γιά τήν Ok Tedi Mining Ltd 
29.3 έκατομ. κίνα 40.0 (ή 

όλα τά δάνεια πού ακολουθούν 
χορηγήθηκαν μέ έπιδότηση επιτο
κίου, βλ. σημείωση 1 σελ. 53. 

ΖΑΜΠΙΑ 31,5 
30,0 έκατομ. κουάχο 

192. 'Επέκταση μονάδας άνά-
κτησης τού χαλκού άπό τή σκωρία 
στην Τσινγκόλα στά βόρεια της 
χώρας 
Nchanga Consolidated Copper 
Mines 
23.9 έκατομ. κουάχα 25.0 

193.* Συνολικό δάνειο στήν Τρά
πεζα 'Ανάπτυξης τής Ζάμπια 
(DBZ) γιά τή χρηματοδότηση μι
κρομεσαίων βιομηχανικών, άγροτο-
βιομηχανικών, μεταλλευπκών καί 
τουρισπκών έπενδυτικών πρωτο
βουλιών (βλ. άρ. 222) 

6.1 έκστομ. κουάχα 6.5 

ΓΚΑΜΠΟΝ ^ 
6 629,2 έκατομ. φράγκα CFA 

194. Επέκταση τής μονάδας καί 
τού ορυχείου ουρανίου τής Μου-
νάνα 

Έταφία 'Ορυχείων Ουρανίου τής 
Φρανσβίλ—COMUF 
4 519,9 έκατομ. φράγκα CFA 15.0 

195. Διπλασιασμός της παραγω
γικής ισχύος τού υδροηλεκτρικού 
σταθμού τής Πουντάρα 
'Εταιρία 'Ενέργειας καί Υδάτων 
τής Γκαμπόν μέσω τοϋ Δημοσίου 
2 109,3 έκατομ. φράγκα CFA 7,0 

ΦΓΓΖΙ  

196. Έκτροττή των υδάτων ένός 
ποταμού πρός τό φράγμα τού Mo- 
νασάβου γιά τήν κίνηση ένός 

υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 80  
MW στό κέντρο τού νησιού Βίπ-Λέ-
βου 
Fidji Electricity Authority 
11,5 έκατομ. δολλάρια Φίτζι 12,0 

197. Ανακατασκευή ένός τμήμα
τος τής σιδηροδρομικής γραμμής 
Ντουάλα — Γ ιαουντέ 
Εθνικός 'Οργανισμός Σιδηρο
δρόμων τού Καμερούν —  
REGIFERCAM  
2992,1 έκατομ. φράγκα CFA 

ΝΙΓΗΡ 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ 

ΚΕΝΥΑ 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ 

ΤΟΓΚΟ 

10,0 

198. Θερμοηλεκτρικός σταθμός 
άνθρακα στό Ανού Αραρέν· δεύ
τερη μονάδα ισχύος 16 MW  
Νιγηριανή Έταφία Άνθρακα τού 
'Ανού 'Αραρέν 
2 973,7 έκατομ. φράγκα CFA 10,0 

199. Επέκταση καί έκσυγχρονι-
σμός τού έργοστασίου τσιμέντων 
τού Ρουφίσκ 
SOCOCIM Industries 
2 973,7 έκατομ. φράγκα CFA 10,0 

200. Φράγμα χωρητικότητας 200  
έκατομ, κυβ. μέτρων στόν ποταμό 
Λουζουσουάνα καί ύδροηλεκτρικός 
σταθμός ισχύος 20 MW κοντά στήν 
πρωτεύουσα Μπαμπάνε 
Swaziland Electricity Board  
6.5 έκατομ. έμαλάνγκενι 7,0 

201. Αύξηση τής παραγωγικής 

ικανότητας ένός έργοστασίου τσι
μέντων κοντά στή Μομπάσα καί με
τατροπή του σέ μονάδα καύσης 
άνθρακα 
Bamburi Portland Cement 
Company Ltd 
72,6 έκατομ. σελλίνια Κένυα 6,5 

202.* Συνολικό δάνειο στή Δυπκο-
αφρικανική Τράπεζα 'Ανάπτυξης 
— ΒΟΛΟ 
γιά τή χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών, ένεργειακών. 

τουριστικών καί τηλεπικοινωνιακών 
έπενδύσεων πού θά πραγματο
ποιηθούν στις προβληματικές πε

ριοχές τών χωρών μελών της (βλ. 
άρ.219] 
1 486,9 έκατομ. φράγκα CFA 5.0 

203. Επέκταση τών λιμενικών 
έγκαταστάσεων τής Λομέ 
Λιμάνι τής Λομέ 

1 325,8 έκατομ. φράγκα CFA 4.4 

(ή Πράξη πού πραγματοποιήθηκε στό πλαίσιο τοΰ 
άρθρου 59 καί τού παραρτήματος XXXI τής Σύμ
βασης τής Λομέ 2 "μεταλλευτικά καί ενεργειακά 
επενδυτικά προγράμματα άμοιβαίου ενδιαφέροντος 
γιά τήν Κοινότητα καί τό αντίστοιχο κράτος ΑΚΕ· 
ύστερα άπό έγκριση τού Συμβουλίου τών Διοικητών 
τής Τράπεζας άρ. 18 (1) εδάφιο 2 τού Καταστατικού 
τήςΤράπεζας 



Β. Χορηγήσεις άπό τόν προϋπολογισμό της Κοινότητας 

Συμβάσεις ττοϋ ύττογράφηκαν κατά τό 1981 

Τό cnjvoXiKÓ ύψος τών δανειοδοτικών συμβάσεων άττό τόν προϋπολογισμό της Κοινότητας πού ύπογράφηκαν κατά τ6 1981 φθά

νει τά 90,4 έκατομ. ECU άπό τά όποΐα 39 έκατομ. χορηγήθηκαν ύπό μορφή δανείων ύπό ειδικούς όρους στίς μεσογειακές χώρες 

καί 51,4 έκατομ. χορηγήθηκαν ώς συνδρομές ύπό μορφή κεφαλαίων επιχειρησιακού κινδύνου στά κράτη ΑΚΕ καί στίς ύπερπό-

ντιες χώρες καί εδάφη (ΥΧΕ). Οί πιστώσεις αύτές χορηγούνται άπό τήν Τράπεζα ύστερα άπό έντολή, στό όνομα, γιά λογαριασμό 

καί μέ κίνδυνο της Εύρωπαίκής Οικονομικής Κοινότητας καί καταχωρούνται στό ειδικό τμήμα έκτός ισολογισμού (σελ. 68)·  

γιά τις πράξεις αύτές, τά οικονομικά χαρακτηριστικά τών όποιων περιγράφονται στίς σελίδες 49 έως 57, ή εύθύνη τής Τράπεζας 

περιορίζεται στήν καλή εκτέλεση τής εντολής πού τής έχει ανατεθεί. 

'Ορισμένα άπό τά προγράμματα πού χρηματοδοτούνται από τόν προϋπολογισμό τής Κοινότητας εϊτε μέ δάνεια ύπό ειδικούς 

όρους εϊτε μέ συνδρομές ύπό μορφή κεφαλαίων έπιχειρησιακού κινδύνου, έχουν επίσης χρηματοδοτηθεί καί άπό τούς ιδίους 

πόρους τής Τράπεζας (βλ. σελ. 101 καί 102) · τά προγράμματα αύτά σημειώνονται μέ άστερίσκο. 

1. Δάνεια ύπό ειδικούς δρους 
στίς μεσογειακές χώρες 

ΖΑΪΡ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
σέ έκατομ. ECU  

39,0 

5 084,6 έκατομ. λίρες Τουρκίας 

204. Φράγμα στό Ευφράτη καί 
υδροηλεκτρικός σταθμός στήν Καρά-

κσγια 
Τουρκικό Δημόσιο 
3 259,4 έκατομ. λίρες Τουρκίας 25,0 

205. · Δημιουργία ατό Γκιούλμπασι 
έθνικοϋ κέντρου έλεγχου τοϋ ηλε
κτρικού δικτύου υψηλής τάσης καί 
έγκστασταση τού σχετικού έξοπλι-
σμού για τήν ένίσχυοή του (8λ. 
άριθ. 179) 
Τουρκική 'Αρχή Ηλεκτρισμού — 

ΤΕΚ 
1 825,2 έκατομ. λίρες Τουρκίας 14,0 

2. Συνδρομές ύπό μορφή κεφα
λαίων επιχειρησιακού κινδύ
νου (ή άπό τούς πόρους τού 
Εύρωπαϊκού Ταμείου 'Ανά
πτυξης στά κράτη ΑΚΕ καί στίς 
ΥΧΕ 

ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΪΝΕΑ  
206.* 'Αξιοποίηση τού κοιτάσματος 

χαλκού τού "Οκ Τέντι (6λ. άριθ. 191)  
Εξαρτημένο δάνειο στό κράτος τής 
Παπουα Νέα Γουινέα 
8,8 έκατομ. κίνα 12,0 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 
207. Εξαρτημένο δάνειο στό Ταν-
ζανικό Δημόσιο πού μέ τήν Tanza 
nia Petroleum Development  
Corporation θά προχωρήσει στή 
δεύτερη φάση έκμετάλλευσης τών 
κοιτασμάτων πετρελαίου τού Σόν-
γκο-Σόνγκο στά νότια τού Ντάρ-ές-
Σαλάμ 
67 έκατομ. σελλίνια Τανζανίας 7,5 

208. Συνολικό δάνειο γιά τη χρη
ματοδότηση μελετών, μετοχικών 

έπενδύσεων και δανείων ύπό ειδι

κούς όρους ύπέρ τών μικρομεσαίων 
βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανι

κών, τουριστικών καί μεταλλευτικών 
έπιχειρήσεων 
Εξαρτημένο δάνειο στή Société Fi
nancière de Développement 
(SOFIDE) 
34,9 έκατομ. Ζαίρ 

ΜΠΟΥΡΟΥΚΠ 

ΑΕΣΟΤΟ 

6,0 

4.0 

433,5 έκατομ. φράγκα Μπουρούνπ 

209.-210. Κατασκευή μονάδας πα
ραγωγής ύάλου-φίαλών γιά μττύ-
ρες καί μή οίνοττνευματώδη ποτά 

στή Μπουζουμπούρα 
— Εξαρτημένο δάνειο στήν Εθνική 

Τράπεζα Οικονομικής Άνά-
ττηιξης τού Μπουρούνπ γιά τά 
«Υαλουργεία τού Μπουρούντι· 

325,1 έκατομ. φράγκα 
— Εξαρτημένο δάνειο στό Δημό

σιο γιά τή χρηματοδότηση τής 

συμμετοχής του στό μιετοχικό 
κεφάλαιο τών «Υαλουργείων 
τού Μπουρούνπ» 
108,4 έκατομ. φράγκο 

3,0 

1.0 

3.1 

ή 'Ορισμός στή σελ. 55. 

3,20 έκατομ. μαλόπς 

211. Συνολικό δάνειο γιά τή χρη
ματοδότηση μελετών, μετοχικών 
έπενδύσεων καί έξαρτημένων δα
νείων ύπέρ τών μικρομεσαίων 
βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανι
κών, τουρισπκών καί μεταλλευτικών 
έπιχειρήσεων 

Εξαρτημένο δάνειο στή Lesotho  
National Development Οοφοεο- 
tlon — LNDC 
3,1 έκατομ. μαλόπς 

212. Εξαρτημένο δάνειο στή Le
sotho National Development 
Corporation (LNDC) γιά τήν έκ· 
πόνηση μελέτης γιά τό τουριστικό 
δυναμικό τής χώρας καί τή δη
μιουργία πάρκου γιά «σαφάρι» 
0,05 έκατομ. μαλότις 

213. Εξαρτημένο δάνειο στή Le
sotho National Development 
Corporation (LNDC) γιά τήν έκ-

3.0 

0,05 

πόνηση μελέτης γιά τήν άνάπτυξη 
τής κεραμικής βιομηχανίας 

0,05 έκατομ. μαλότις 0,05 

ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΜΟΑ  
214. Υδροηλεκτρικός σταθμός ι
σχύος 3,5 MW στόν ποταμό Φαλέ-
φα στό βορειοανατολικό τμήμα τής 
Ούπόλου 
Εξαρτημένο δάνειο στήν Electric 
Power Coφoration 
3.5 έκατομ. τάλας 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 

ΤΖΙΜΠ0ΥΤ1 

3.0 

2.7 

2.3 

801,8 έκατομ. ψράγκα CFA 

215. Βιομηχανικό συγκρότημα γιά 
τήν παραγωγή φωσφορικού όξέος 
στήν Ταΐμπα καί λιπασμάτων στό 
Μ' Μπάο 
Εξαρτημένο δάνειο στό Σενεγαλικό 
Δημόσιο γιά τή χρηματοδότηση τής 
συμμετοχής του στό κεφάλαιο τής 
έταιρίας «Χημυιές Βιομηχανίες τής 
Σενεγέιλης» 
683,0 έκατομ. φράγκα CFA 

216. Εξαρτημένο δάνειο στό Σενε-
γαλϋΐό Δημόσιο γιά τή χρηματο
δότηση τής συμμετοχής του στό κε
φάλαιο τής έταιρίσς -Petrosen»  
πού έχει άναλάβει τήν εκπόνηση 
προκαταρκπκών μελετών γιά τήν 
έκμετάλλευση τού κοιτάσματος πε
τρελαίου «Ντόμε Φλόρε» στά άνοι-
χτά τής Καζαμάνς 
118.8 έκατομ. φράγκα CFA 

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ  
217. Εξαρτημένο δάνειο στό Δημό
σιο γιά τή χρηματοδότηση μελέτης 

γιά τήν αξιοποίηση ένός κοιτάσμα
τος άσφαλτούχου ψαμμίτη στά δυ
τικά τής πρωτεύουσας Άνταναναρί-
6ο 

653.9 έκατομ. φράγκα Μαδαγα
σκάρης 

0,4 

2,17 

218. Ενίσχυση του σταθμού ήλε-
κτροπαραγωγής τού Μπουλάος μέ 
τήν προσθήκη ένός συγκροτήματος 
ντήζελ ισχύος 5.5 MW καί έπέκταση 
τού δικτύου διανομής. Εξαρτημένο 
δάνειο στήν Ηλεκτρική "Εταιρία 
τού Τζιμπουτί 
387,9 έκατομ. φράγκα Τζιμπουτί 
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ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ 

219.· Συμμετοχή στά ίδια κεφά

λαια της Δυτικοαφρικανικής Τρά
πεζας 'Ανάπτυξης BOAD (βλ. 
άριβ. 202) 
500 έκστομ. ψράγκα CFA 

ΚΕΝΥΑ 

221. 'Εξαρτημένο δάνειο στό Δημό
σιο γιά μελέτη σκοπιμότητας για 
την έξόρυξη καί τήν παραγωγή 
φθοριούχου νατρίου 
0,8 έκατομ, σελλίνια Κένυας 

1,68 

1,63 

18,1 έκατομ. σελλίνια Κένυας 

220. Εξαρτημένο δάνειο στήν De
velopment Finance Company of 
Kenya Ltd (DFCK) γιά τή 
συμπληρωματική συμμετοχή της 
errò κεφάλαιο της Kenya Furfural  
Company  
17,3 έκατομ. σελλίνια 1.55 

0,08 

καί τουριστικών επενδυτικών πρω- ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
τοβουλιών 
— Εξαρτημένο δάνειο στό Δημό

σιο γιά τήν αύξηση της συμμε
τοχής του στό μετοχικό κεφά
λαιο της Τράπεζας 'Ανάπτυξης 
της Τόνγκα 
0,4 έκατομ. Πα' άνγκα 0,5 

— Συνολικό δάνειο στήν Τράπεζα 
Άνάτττυξης τής Τόνγκα γιά τή 
χρηματοδότηση δανείων καί με
τοχικών έπενδύσεων 
0.4 έκατομ. Πα' άνγκα 0,5 

226. "Εξαρτημένο δάνειο στήν έται-
ρία Kilembe Mines Ltd γιά τήν εκ
πόνηση μελέτης σχετικά με τήν έκ-
μετάλλευση τών όρυχείων χαλκού 
του Κιλέμπε 
3,1 έκστομ. σελλίνια Ουγκάντας 

ΜΑΛΙ 

ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ  

225. Συνολικό δάνειο γιά τή χρη
ματοδότηση μελετών, μετοχικών 
έπενδύσεων καί έξαρτημένων δα
νείων ύπέρ τών μικρομεσαίων 
βιομηχανικών, βιοτεχνικών καί του- ΛΟΥΚΙΑ 
ριστικών έπενδυτικών πρωτοβου
λιών 
Εξαρτημένο δάνειο στη Société 
Immobilière et de Crédit τής 
Νέας Καληδονίας — S.I.C.N.C. 
109,6 έκατομ. φράγκα CFP 1,0 

229. Εξαρτημένο δάνειο στό Δημό
σιο γιά τήν παροχή τής άναγκαίας 
τεχνικής βοήθειας γιά τή λειτουργία 
ένός όρυζόμυλου κοντά στό Σέγκου 
126,6 έκατομ. φράγκο Μάλι 

0,35 

0,21 

230. Εξαρτημένο δάνειο στό Δημό
σιο γιά τήν έκπόνηση μελέτης γιά 
τούς γεωθερμικούς πόρους της Λά 
Σουφριέρ 
0,5 έκατομ. δολλάρια 'Ανατολικής 
Καραϊβικής 0,18 

ΖΑΜΠΙΑ 

222.* Συνολικό δάνειο γιά τή 
χρηματοδότηση μελετών προεπεν-
δύσεων ή μετοχικών έπενδύσεων ή 
άκόμα δανείων ύπό ειδικούς όρους 
σέ πολύ μικρές έπιχειρήσεις 
Εξαρτημένο δάνειο στήν Τράπεζα 
Ανάπτυξης τής Ζάμτηα (DBZ)  
(βλ. άριθ.193) 
1.4 έκατομ. κουάχο 1,5 

ΛΙΒΕΡΙΑ 

226. Προκαταρκτικές έπενδύσεις 
γιά τήν κατασκευή φοινικελαιουρ-
γείου 
"Εξαρτημένο δάνειο στό Λιβεριανό 
Δημόσιο γιά τήν αύξηση τοϋ μετο
χικού κεφαλαίου τής LIberlan  
Palm Products Coφoratlon 
846,8 έκατομ. δολλάρια Λιβερίας 0,7 

ΚΟΜΟΡΕΣ 

231. Συμμετοχή στό κεφάλαιο τής 
Τράπεζας Άνάτττυξης τών Κο-
μορών (B.D.C.) μέ τήν άγορά 500  
μετοχών 
50 έκατομ. φράγκα Κομορών 0,17 

ΤΟΝΓΚΑ 1,0 

0,8 έκατομ. Πα' άνγκα 

223.—224, Χρηματοδότηση μικρο
μεσαίων βιομηχανικών, βιοτεχνικών 

ΜΑΛΑΟΥΪ 

227. Εξαρτημένο δάνειο στό Δημό
σιο γιά γεωλογική μελέτη ένός 
άσβεστολιθικού κοιτάσματος γιά 
τήν παραγωγή τσιμέντου 
0,4 έκστομ. κουάχα 

ΦΙΤΖΙ 

232. Εξαρτημένο δάνειο στήν Fidji  
Sugar Corporation γιά μελέτη 
σχετικά μέ τήν παρασκευή αίθα-
νόλης άπό τό ζαχαροκάλαμο καί τή 
μανιόκα 

0,4 0,2 έκατομ. δολλάρια Φίτζι 0,17 
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