




H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά 
το 1984 και το 1983 

Βασικά στοιχεία 
(σε εκατομ. ECU) 

Συνολικό ύψος των χορηγηθέντων μέσα στο χρόνο δανείων 6 903,2 5 947,8 

από το οποίο — δάνεια από ιδίους πόρους και εγγυήσεις 5 633,8 4 682,9 
— χορηγήσεις από άλλους πόρους (καταχωρούνται στο ειδικό 

τμήμα) 1 269,4 1 264,9 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 
Συνολικό ποσό 6 194,9 5 467,5 
από το οποίο — δάνεια από ιδίους πόρους και εγγυήσεις 5 013,1 4 255,7 

από τα οποία 
δάνεια που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου στα πλαί
σια του ENI C) στην Ιταλία και την Ιρλανδία — 687,8 

δάνεια που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου για την 
ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας 51,9 61,1 

— δάνεια από πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και 
χορήγησης δανείων (ΝΚΜ) 1181,8 1211,8 

από τα οποία 
δάνεια που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου στα πλαί
σια του ENI (ή στην Ιταλία και την Ιρλανδία — 207,0 
δάνεια που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου για την 
ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας 
και της Ελλάδας 14,6 208,1 

Χορηγήσεις έξω από την Κοινότητα 

Συνολικό ποσό 708,3 480,3 
από το οποίο —από ιδίους πόρους 620,7 427,2 

— από πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας 87,6 53,1 

Κατανομή μεταξύ: 
Χορηγήσεων στις μεσογειακές χώρες 547,6 342,7 
από τις οποίες Ισπανία, Πορτογαλία 220,0 190,0 
Χορηγήσεων στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) 
και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) 160,7 137,6 

Υπόλοιπο των δανείων από ιδίους πόρους και εγγυήσεις στις 31 Δεκεμβρίου . 30192,0 25 659,0  

Υπόλοιπο των χορηγήσεων που καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα στις 31 
Δεκεμβρίου 7 750,2 5 915,9 

Αναληφθέν κεφάλαιο 14 400,0 14 400,0 
από το οποίο καταβεβλημένο και προς καταβολή 1 465,7 1 465,7 
Αποθεματικά, προβλέψεις και αποτελέσματα χρήσης στις 31 Δεκεμβρίου . . 2 455,3 2 020,4 

Αντληθέντες πόροι 4 360,9 3 619,4 
από τους οποίους με δανεισμό 4 049,7 3 508,4 

Υπόλοιπο μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού στις 
31 Δεκεμβρίου 25 007,0 20 749,1 

Σύνολο ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 34 960,0 29 543,7 

(1) Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. 
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Directeur adjoint du Trésor, Chef du Service des Affaires Internationales, Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Παρίσι, μέχρι το Σεπτέμβριο 1984 
Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Πολιτικής, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
Βρυξέλλες 
Ministerialdirektor Ι, e. R., Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας, Βόννη 
Head of Gilt-Edged Division. Τράπεζα της Αγγλίας, Λονδίνο 
Directeur Général de la Caisse Centrale de Coopération Économique. Παρίσι, μέχρι το  
Φεβρουάριο 1985 
Sous-Directeur des Affaires Multilaterales. Direction du Trésor, Υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας. Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Παρίσι, σττό τον Οκτώβριο 1984  

Direttore Generale, Υπουργείο Θησαυροφυλακίου, Ρώμη 

Eerste adviseur bij de Administratie der Thesaurie, Υπουργείο Οικονομικών, Βρυξέλλες 



Διευθύνουσα Επιτροπή 
Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1985 

Ernst-Günther BRÖDER. Πρόεδρος 
C. Richard ROSS. Αντιπρόεδρος 
Arie PAIS, Αντιπρόεδρος 
Lucio izze, Αντιπρόεδρος 
Noel WHELAN, Αντιπρόεδρος 
Alain PRATE. Αντιπρόεδρος 

Διοικητική Διάρθρωση 
Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1985 ( ^ ) 

Paul DIRIX, Γενικός Σύμβουλος της Διευθύνουσας Επιτροπής 

Διευθυντές 
Διεύθυνση Γενικής Διοίκησης 

Διευθυντές υπηρεσιών 
Υττηρεσία Γραμματείας και Γενικών Υποθέσεων 
Bruno EYNARD, Αναπληρωτής Διευθυντής 

Συντονισμός 
Εσωτερικός Ελεγχος 

Γ ραμματεία 
Πληροφορίες, Δημόσιες Σχέσεις 

Μετάφραση 
Γραφείο Εκπροσώττησης στις Βρυξέλλες 

Εσωτερικές Υπηρεσίες 

Υπηρεσία Προσωπικού 
Hans HITZLBERGER. Συνδιευθυντής. Προσωπάρχης 

Προσλήψεις. Κατάρτιση 
Διοίκηση Προσωπικού 

Κανονισμοί και συναφή Θέματα 

Υττηρεσία Διαχείρισης 
Jean EQUINET, Σύμβουλος 

Οργάνωση και Μέθοδοι 
Πληροφορική 

Προϋπολογισμός 

Προϊστάμενοι τμημάτων 

Thomas CRANFIELD 
Jan VOORDECKERS, Σύμβουλος 
Christopher SIBSON 
Karl Georg SCHMIDT, Κύριος 
Σύμβουλος 
Klaus WOSZCZYNA, Σύμβουλος  
Manfred TEICHERT. Κύριος Σύμβουλος  
Michel HATTERER 

Ronald STURGES, Σύμβουλος  
Jean-Claude CARREAU  
Arnout BRANDT CORSTIUS 

Penrhyn TURNER. Σύμβουλος  
Ernst ERPELDING, Σύμβουλος  
Remy JACOB (επέχει 8έση) 

Διεύθυνση Χορηγήσεων στο 
εσωτερικό της Κοινότητας 
Eugenio GREPPI, Διευθυντής 

Συντονισμός 

Υττηρεσία Βελγίου, Δανίας, Γερμανίας, Ελλάδος, 
Γαλλίας, Λουξεμβούργου, Κάτω Χωρών 
Gérard d'ERM, Αναπληρωτής Διευθυντής 

Γραφείο Εκπροσώπησης στην Αθήνα 

Υττηρεσία Ιταλίας, Ρώμη 
Giorgio RATTI. Κεντρικός Διευθυντής 
Ernest LAMERS, Σύμβουλος. Αναπληρωτής 
Διευθυντής Υπηρεσίας 

Υττηρεσία Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Βόρειας 
θάλασσας 
Dennis KIRBY, Συμπράττων Διευθυντής 

Γραφείο Συνδέσμου για το Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο 

Υπηρεσία Παρακολούθησης Δανείων 
Thomas HALBE, Σύμβουλος 

Francis CARPENTER. Αναπληρωτής 
Σύμβουλος 

Jean-Pierre LACAILLE, Κύριος  
Σύμβουλος 
Jean-Marie ΡΑΥΕΝ, Κύριος Σύμβουλος 
Fridolin WEBER-KREBS, Σύμβουλος 
Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ (2).  
Αναπληρωτής Σύμβουλος 

Alessandro MORBILLI, Σύμβουλος  
Filippo MANZI, Σύμβουλος  
Alain BELLAVOINE, Αναπληρωτής  
Σύμβουλος 

André DUNAND, Αναπληρωτής 
Σύμβουλος 
Jos VAN KAAM 
Guy BAIRD (προϊστάμενος του 
γραφείου) 

Giovanni TORELLI, Σύμβουλος 
Brian FEWKES, Αναπληρωτής 
Σύμβουλος 

Διεύθυνση Χορηγήσεων έξω 
από την Κοινότητα 
Dieter HARTWICH, Διευθυντής Υπηρεσία ΑΚΕ—ΥΧΕ 

Jacques SILVAIN. Συνδιευθυντής 

Συντονισμός Terence BROWN 

Υττηρεσία Μεσογείου 
Christopher LETHBRIDGE, Αναπληρωτής Διευθυντής 

Υττηρεσία Παρακολούθησης Δανείων 
Robert CORNEZ, Αναπληρωτής Διευθυντής 

Thomas OURSIN. Κύριος Σύμβουλος  
John AINSWORTH. Σύμβουλος  
Jean-Louis BIANCARELLI 
Martin CURWEN 

Pietro PETTOVICH, Σύμβουλος 
Manfred KNETSCH, Σύμβουλος 
Roger ADAMS. Σύμβουλος 
Rex SPELLER. Σύμβουλος 

Alfred KAWAN, Σύμβουλος  
Nicolas URMES, Αναπληρωτής  
Σύμβουλος  
Jacqueline NOEL 

(η Οι μεταβολές ττου σημειώθηκαν μεταξύ 1 1.1984 και 1 6.1985 σε επίπεδο διευθυντών και διευθυντών υπηρεσιών αναφέρονται στο κεφάλαιο Διοίκηση, σελ 85.  

(2) Υπεύθυνος και για τις νομικές υποθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητα της Τράπεζας στην Ελλάδα, 



Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Όροι παρέμβασης 

Η Τράπεζα μπορεί νσ χορηγεί δάνεια και να παρέχει εγγυήσεις σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, καθώς και σε δημόσιους φορείς για τη χρηματοδότηση επενδυ

τικών σχεδίων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια πσρέμβσσής της, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 130  
της Συνθήκης της Ρώμης, στο Καταστατικά της, στις αποφάσεις του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοι

νοτήτων που εφαρμόζονται στα δάνεια από πόρους του ΝΚΜ και σης διατάξεις που διέπουν τη χρημα
τοδοτική συνεργασία της ΕΟΚ με ορισμένες τρίτες χώρες. Η συνδρομή της Τράπεζας δεν εξαρτάται από 

την εθνικότητα του δανειολήπτη. 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας καλύπτουν μέρος μόνο του κόστους ενός σχεδίου, συμπληρώνουν δηλαδή 
τα ίδια κεφάλαια ή τα μέσα που προέρχονται από άλλες πηγές. Κατά κανόνα, τα δάνεια που χορηγεί η 
Τράπεζα από τους ιδίους της πόρους δεν υπερβαίνουν το 50 % του κόστους των πάγιων επενδύσεων. 

Είδος των δανείων — Τα δάνεια της Τράπεζας προορίζονται για τη χρηματοδότηση καθορισμένων 
επενδυηκών προγραμμάτων και μπορούν να χορηγούνται είτε απ' ευθείας ή μέσω ενός πιστωτικού ιδρύ

ματος. Εκτός από τα «ατομικά δάνεια», η Τράπεζα χορηγεί και «συνολικά δάνεια» σε πιστωτικά ιδρύματα, 

τα οποία κατανέμουν το ποσό μεταξύ επενδύσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους με την έγκριση της 

Τράπεζας {πιστώσεις από συνολικά δάνεια). 

Μοριρή των δανείων — Η Τράπεζα προσφέρει στους δανειολήτττες της: 

— δάνεια σε περισσότερα νομίσματα, σε τυπικές δέσμες νομισμάτων των οποίων η διάρκ^α, η σύνθεση 

και το επιτόκιο είναι προκαθορισμένα, 

— δάνεια σε περισσότερα νομίσματα, σε προσαρμοζόμενες δέσμες νομισμάτων ανάλογα με τις προτιμή

σεις του δανειολήπτη και τα διαθέσιμα της Τράπεζας, 

— δάνεια σ' ένα μόνο νόμισμα, κοινοηκό ή μη, ή σε ECU, 

— δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, μέσα σε ορισμένα όρια. 

Το ECU αποτελεί ένα από τα νομίσματα καταβολής των δανείων, είτε μόνο του ή ως συστατικό μιας 

δέσμης νομισμάτων. 

Ετητόκια — Τα επιτόκια των χορηγούμενων δανείων είναι συνάρτηση των επιτοκίων που καθορίζει το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για κάθε καταβαλλόμενο νόμισμα, λαμβανομένης υπόψη της διάρ

κειας του δανείου και του ποσοστού συμμετοχής κάθε νομίσματος στο δάνειο. Επειδή η Τράπεζα δεν 
είναι κερδοσκοπικός οργανισμός, τα επιτόκια των δανείων της ακολουθούν στενά τις διακυμάνσεις των 

αγορών κεφαλαίου, από ης οποίες αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των πόρων της. Το επιτόκιο ή τα επιτό

κια ενός δανείου σταθερού επιτοκίου είναι εκείνα που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης, ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου και δεν υπόκει
νται σε αναθεώρηση. Τα επιτόκια των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου καθορίζονται ανά τρίμηνο. Τα 
δάνεια εκταμιεύονται στο άρτιο. Τα τοκοχρεωλύσια καταβάλλονται στο νόμισμα ή στα νομίσματα στα 

οποία χορηγήθηκε το δάνειο και συνήθως σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Η διάρκεια των δανείων και η 
περίοδος χάριτος προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επενδυτικών προγραμμάτων. Η 
Τράπεζα εξαρτά τη χορήγηση των δανείων της από την εγγύηση ενός κράτους μέλους ή από άλλες 
ασφάλειες πρώτης τάξης. 

Τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται από τους πόρους του ΝΚΜ είναι επίσης συνάρτηση του 
κόστους άντλησης των κεφαλαίων. Τα νομίσματα καταβολής, οι όροι αποπληρωμής και οι απαιτούμενες 

εγγυήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που εφαρμόζονται για τα δάνεια που χορηγούνται από τους ιδίους 
πόρους της Τράπεζας. 

Επιδοτήσεις επιτοκίου 

Ορισμένα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας ή από τους πόρους του ΝΚΜ που χορηγούνται 

ως έκτακτη ενίσχυση στις περιοχές της νότιας Ιταλίας τις οποίες έπληξαν οι σεισμοί του 1980, μπορούν 

να συνοδεύονται με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 %, μέσα στα όρια των πιστώσεων που προβλέπονται 

σχετικά στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Οι όροι παρέμβασης της Τράπεζας έξω από την Κοινότητα καθορίζονται από ης διατάξεις των ισχυ

ουσών συμφωνιών, συμβάσεων ή ειδικών αποφάσεων. 

- ΕΤΗΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1984-



Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Γενικά στοιχεία 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, που άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1958. Το Καταστατικό της 
είναι προσαρτημένο ως πρωτόκολλο στη Συνθήκη αυτή, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. Μέλη της Τράπεζας είναι τα 10 κράτη μέλη της Κοινότητας που έχουν αναλάβει από κοινού το κεφάλαιο 
της Τράπεζας, το οποίο έφτανε στις 31 Δεκεμβρίου 1984 τα 14 400 εκατομ. ECU από τα οποία τα 
1 465,715 εκατομμύρια έχουν πραγματικά καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν. 

Οι πόροι της προέρχονται κατά το μεγαλύτερο μέρος από τη σύναψη δανείων τόσο στις κεφαλαιαγορές 
της Κοινότητας και των τρίτων χωρών όσο και στη διεθνή αγορά. 

Αποστολή: ως αυτόνομο στα πλαίσια της Κοινότητας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, η Τράπεζα 
έχει ως αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 130 της Συνθήκης της Ρώμης, να συμβάλει — χωρίς την επι
δίωξη κέρδους — στην ισόρροττη ανάπτυξη της Κοινότητας. 

Στο εσωτερικό της Κοινότητας — Η Τράπεζα χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια από τους ιδίους της 
πόρους και παρθεί εγγυήσεις σε επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και πιστωτικά ιδρύματα για τη χρημα
τοδότηση επενδύσεων που 

— συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των προβληματικών περιοχών, ή 

— παρουσιάζουν ενδιαφέρον για περισσότερα κράτη μέλη ή για την Κοινότητα στο σύνολό της, καθώς 
και επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό και τη μετατροπή επιχειρήσεων ή για τη δημιουργία νέων δρα
στηριοτήτων. 

Από το 1979, επίσης, η Τράπεζα, ενεργώντας ως εντολοδόχος της Κοινότητας και αφού προηγουμένως η 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει αποφασίσει για τη δυνατότητα χρηματοδότησης κάθε σχε
δίου, χορηγεί δάνεια από τους πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και χορήγησης δανείων 
(ΝΚΜ) για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την 
ορθολογική χρή^ της ενέργειας, την αξιοποίηση των εγχώριων πόρων και την υποκατάσταση του 
πετρελαίου με άλλα καύσιμα, και έργων υποδομής περιιρερειακού ή κοινοπκού ενδιαφέροντος. Τα 
δάνεια αυτά καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα (βλ. σελ. 90). 

Η Τράπεζα ενεργεί επίσης ως πράκτορας για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των δανείων ΕΥΡΑΤΟΜ, 
για τη χορήγηση των οποίων αποφασίζει η Επιτροπή. 

Έξω αττό την Κοινότητα — Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1. εδάφιο 2 του Καταστατικού της, 
η Τράπεζα μπορεί να χορηγεί, μετά από ειδική άδεια του Συμβουλίου των Διοικητών της, δάνεια έξω 
από την Κοινότητα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται 

— χωριστά σε κάθε περίπτωση, για τη χρηματοδότηση ορισμένων επενδύσεων που παρουσιάζουν ιδιαί
τερο ενδιαφέρον για την Κοινότητα, όπως π.χ. για τον ενεργειακό της εφοδιασμό, 

— συνολικά και μέχρις ενός ορίου που καθορίζεται κατά χώρα ή κατά ομάδα χωρών, στα πλαίσια 
συμφωνιών, συμβάσεων ή αποφάσεων που ρυθμίζουν τη χρηματοδοτική συνεργασία της Κοινότητας με 
διάφορες τρίτες χώρες ή χώρες υποψήφιες για ένταξη. 

Το πεδίο δραστηριότητας της Τράπεζας επεκτείνεται στο παρόν στάδιο σε 65 κράτη της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού, στην Πορτογαλία και την Ισπανία, στην Τουρκία και τη Γιουγκοσλαβία, σης 
χώρες του Μαγκρέμπ (Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία) και του Μασράκ (Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία) 
καθώς και στο Ισραήλ, την Κύπρο και τη Μάλτα. Σπς περισσότερες από τις χώρες αυτές, η χρηματοδο-
πκή συνεργασία περιλαμβάνει, εκτός από τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας, και τις συν
δρομές με ειδικούς όρους από τους πόρους του προϋπολογισμού που διαχειρίζεται η Τράπεζα ως 
εντολοδόχος της Κοινότητας. Οι πράξεις αυτές καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα. 

Οι επιχεφήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή τα πιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να έλθουν σε επαφή με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά της γραφεία, ή στην 
περίπτωση που οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ελλάδα 
στα αντίστοιχα γραφεία της στη Ρώμη. το Λονδίνο ή την Αθήνα. Οι επενδυτές μπορούν επίσης να ετη-
κοινωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα μέσω της τράπεζάς τους. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

100, Boulevard Konrad Adenauer — L-2950 LUXEMBOURG, τηλ. 4379-1 
Υτπιρεσία Ιταλίας: Via Sardegna. 38 — 1-00187 Roma, τηλ.*4711-1 
Γραφείο συνδέσμου για το Ηνωμένο Βασίλειο: 68. Pall Mall — London SW1Y SES, τηλ. 839 3351  
Γραφείο εκπροσώττησης στην Αθήνα; Υψηλάντου 13-15, GR-10675 Αθήνα. τηλ. 7249811  
Γραφείο εκπροσώττησης σης Βρυξέλλες: Rue de la Loi, 227 — B-1040 Bruxelles, τηλ. 230 98 90 

— ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1964 — 



Διευθυντές 

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
Philippe MARCHAT. Διευθυντής 

Διοικητική Διάρθρωση (συνέχεια) 

Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1985{'^] 

Διευθυντές υπηρεσιών 

Υπηρεσία Έκδοσης Δανείων 

Wolfgang THILL. Συμπράττων Διευθυντής 

Προϊστάμενοι τμημάτων 

Συντονκηιός Henri-Pierre SAUNIER 

Jean-Claude BRESSON, Σύμβουλος  
Ulrich MEIER. Αναπληρωτής  
Σύμβουλος  
Thomas HACKETT 
Joseph VÖGTEN 

Οικονομική Υπηρεσία 

John VAN SCHIL. Αναπληρωτής Διευθυντής 

Υπηρεσία Γενικής Λογιστικής 

François ROUSSEL, Σύμβουλος 

Lucio RAQUSIN, Αναπληρωτής 
Σύμβουλος 
Eberhard UHLMANN 

Διεύθυνση Μελετών 
Henri LEROUX, Διευθυντής 

Υττηρεσία Οικονομικών Μελετών 

Herbert CHRISTIE, Συνδιευθυντής 

Υττηρεσία Χρηματοοικονομικών Μελετών 

Desmond G. McCLELAND, Αναπληρωτής Διευθυντής 

Τεκμηρίωση και Βιβλιοθήκη 

Jean-Paul JACQUOT, Σύμβουλος 
Klaus ACKERMANN, Σύμβουλος 
Joachim MÜLLER-BORLE, Σύμβουλος 
Luigi GENA22INI. Αναπληρωτής 
Σύμβουλος 

Anthony CLOVER, Σύμβουλος 

Francis THOUVENEL, Κύριος  
Σύμβουλος 

Διεύθυνση Νομικών 

Υποθέσεων 

Jörg KÄSER. Διευθυντής Xavier HERLIN. Αναπληρ(ι}τής Διευθυντής Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΑΟΣ (2),  
Αναπληρωτής Σύμβουλος 
Giannangelo MARCHEGIANI  
Roderick DUNNETT 

Σώμα Τεχνικών Συμβούλων 

Ομάδα Α: Ειδικά έργα 

Ομάδα Β: Έργα στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Ομάδα Γ : Έργα έξω από την Κοινότητα 

Hellmuth BERGMANN. Προϊστάμενος Σώματος 
Filippo BARILLI. Αναπληρωτής Προϊστάμενος Σώματος 
Jean-Jacques SCHUL. Αναπληρωτής Τεχνικός Σύμβουλος 

Walter LOWENSTEIN-LOM. Αναπληρωτής Προϊστάμενος Σώματος 
Giuseppe DURANTE, Κύριος Τεχνικός Σύμβουλος 
Thomas FLYNN, Τεχνικός Σύμβουλος 
Peter BOND. Τεχνικός Σύμβουλος 
Jean-Pierre DAUBET. Αναπληρωτής Τεχνικός Σύμβουλος 

Robert VERMEERSCH, Προϊστάμενος Ομάδος 
2denek HAVELKA, Τεχνικός Σύμβουλος 
J. Garry HAYTER, Τεχνικός Σύμβουλος 
Gerhard GERECHT. Αναπληρωτής Τεχνικός Σύμβουλος 

ΐη Οι μεταβολές που σημειώθηκαν μεταξύ 1 1 1984 και 1 6. 1985 σε επίπεδο διευθυντών και διευθυντών υπηρεσιών αναφέρονται στο κεφάλαιο Διοικήση, σελ. 85.  

(2) Υπεύθυνος και για το γραφείο εκπροσώπησης στην Αθήνα 



Λογιστική μονάδα Σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) του Καταστατικού, το Συμβούλιο των Διοικητών της 
Τράπεζας αποφάσισε στις 13 Μσιου 1981 να υιοθετήσει τον ακόλουθο ορισμό της 
λογιστικής μονάδας της Τράπεζας που θα εφαρμόζεται αναδρομικά από την 
1η Ιανουαρίου 1981 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 311  
της 30. 10. 1981): 

«Ως λογισηιαί μονάδα ορίζεται το ECU που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαϊκές Κοι
νότητες-. 

Η δραχμή έχει περιληφθεί στη δέσμη των νομισμάτων που καθορίζουν την αξία 
του ECU, η σύνθεση του οποίου προσαρμόστηκε σχεπκά στις 17 Σεπτεμβρίου 
1984, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(βλ. σελ. 97). 

Οι τιμές μετατροπής που χρησιμοποιεί η Τράπεζα κάθε τρίμηνο για την τήρηση 
των στατιστικών της στοιχείων σχετικά με τη δανειοδοπκή και τη δανειοληπτική 
της δραστηριότητα είναι αυτές που ίσχυαν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
προηγούμενου τριμήνου. Για το 1984, οι τιμές μετατροπής ήσαν: 

κατά το κατά το κατά το κατά το 
Ιο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο 4ο τρίμηνο 

1 ECU = 

Γερμανικά μάρκα 2.25748 2,22826 2,23601 2,23453 
Γαλλικά φράγκα 6,90358 6,86146 6,86199 6,85877 
Λίρες στερλίνες 0,570600 0,597645 0,593933 0,592711 
Ιταλικές λιρέτες 1 371. 99 1 385 ,62 1 376, 26 1 387 ,72 
Ολλανδικά φιορίνια 2,53713 2,51226 2,51938 2,51939 
Βελγικά φράγκα 46,0969 45,6313 45,4920 45,3114 
Δανικές κορόνες 8,18269 8,18346 8,19966 8,08762 
Δραχμές 81,///3 88,6917 88,5804 92,1597 
Ιρλανδικές λίρες 0,728961 0,728055 0,730807 0,720910 
Φράγκα Λουξεμβούργου 46,0969 45,6313 45,4920 45,3114 
Δολάρια ΗΠΑ 0,827370 0,859832 0,803888 0,738933 
Ελβετικά φράγκα 1,80408 1,85053 1,87000 1,84659 
Ιαπωνικά γιεν 191,743 193,007 190,521 181,075 
Δολάρια Καναδά 1,03024 1,09878 1,05912 0,972362 
Αυστριακά σελίνια 15,9103 15,6747 15,7080 15,7023 
Λίρες Λιβάνου 4,54226 4,65599 4,82735 5,29815 

Ο ισολογισμός και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με βάση 
τις τιμές μετατροπής της 31ης Δεκεμβρίου του αντίστοιχου οικονομικού έτους 
(βλ. σελ. 97). 



Χρηματοδοτική δραστηριότητα κατά το 1984 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί κυρίως δάνεια από τους ιδίους της πόρους (το προϊόν ουσιασπκά 
των δανείων τα οποία συνάπτει στις κεφαλαιαγορές) και εγγυήσεις. Παρεμβαίνει, εξάλλου, ύστερα από εντολή, 
σε τρίτες χώρες, χορηγώντας δάνεια από τους πόρους της Κοινότητας, σε εφαρμογή της πολιτικής οικονομικής 
και χρηματοδοτικής συνεργασίας της Κοινότητας, και από το 1979 στις χώρες μέλη, χορηγώντας δάνεια από 
τους πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και χορήγησης δανείων (ΝΚΜ). Οι χορηγήσεις αυτές, που 
καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα εκτός ισολογισμού, εμφανίζονται στις στατιστικές και στον απολογισμό της 
δραστηριότητας της Τράπεζας, όταν η απόφαση για τη χορήγηση των δανείων εμπίπτει στην αρμοδιότητα του 
Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας το 1984 έφτασαν συνολικά 
τα 6 903,2 εκατομ. ECU (ή, έναντι 5 947,8 εκατομμυρίων 
το 1983 και 4 695,7 το 1982. Η αύξηση που σημειώθηκε 
έναντι του 1983 ήταν κατά 16% σε τρέχουσες τιμές και 
κατά 9 % σε πραγματικές. Οι χορηγήσεις από ιδίους 
πόρους έφτασαν τα 5 633,8 εκατομμύρια, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 20 % έναντι του 1983 (4 682,9 εκατομμύρια) 

(Μ Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, όλα τα αναφερόμενα ποσά 
θεωρούνται όπ εκφράζονται σε ECU (βλ. σελ. 8). Οι διαφορές που θα 
μπορούσαν να προκύψουν από τη σύγκριση των συνολικών ποσών με τα 
αθροίσματα των επί μέρους ποσών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

και 01 πράξεις του ειδικού τμήματος (βλ. σελ. 90)  
ανήλθαν σε 1 269,4 εκατομμύρια έναντι 1 264,9 εκατομ
μυρίων το 1983 {+ 0,4 %). 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, οι χορηγήσεις στο 
εσωτερικό της Κοινότητας το 1984 έφτασαν τα 5 013,1  
εκατομμύρια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και 
τα 1 181,8 εκατομμύρια από τους πόρους του ΝΚΜ, 
ανήλθαν δηλαδή συνολικά σε 6194,9 εκατομμύρια ή 
στο 89,7 % του συνόλου των νέων χρηματοδοτήσεων. 
Τα δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα στις χώρες μέλη 
από τους ιδίους της πόρους ανταποκρίνονται στους στό
χους που καθορίζονται στο άρθρο 130 της Συνθήκης 

Πίνακας 1 : Χορηγήσεις κατά το 1984 και κατά τις περιόδους 1980—1984 και 1959—1984 
Συνολική κατανομή κατά προέλευση πόρων και θέση επενδυτικού σχεδίου 

1984 1980-1984 1959—1984 0 
σε εκατομ. 

ECU % 
σε εκατομ. 

ECU % 
σε εκατομ. 

ECU % 
Δάναα (χπό ιδίους πόρους και εγγυήσεις 

στο εσωτερικό της Κοινότητας 

από τα οποία εγγυήσεις 

έξω από την Κοινότητα 

5 013,1 

620.7 

72,6 

9.0 

18 281,2 

393.9 

2225,9 

73,5 

1.6 

8,9 

29 864,4 

622,1 

3 391,7 

77,4 

1,6 

8,8 

Σύνολο 5633,3 81,6 20507,1 82,4 33 256,1 86,2 

Χορηγήσεις (^) α πό άλλους πόρους 
(καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα) 

στο εσωτερικό της Κοινότητας από πόρους 
του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και 
χορήγησης δανείων 

έξω από την Κοινότητα από πόρους προϋ
πολογισμού των κρατών μελών ή της Κοι
νότητας 

1 181 ,8 

87,6 

17,1 

1,3 

3922,1 

448,1 

15,8 

1.8 

4199,2 

1 115,6 

10,9 

2.9 

Σύνολο 1269,4 18,4 4 370,2 17,6 5314,8 13,8 

Γενικό σύνολο 

— στο εσωτερικό της Κοινότητας 

— έξω από την Κοινότητα 

6 903,2 

6194.9 

708.3 

100,0 

89,7 
10,3 

24 877,3 

22 203.3 

2674,0 

100,0 

89,3 

10,7 

38 570,9 

34 063,6 
4 507,3 

100,0 

88,3 
11.7 

(η Ποσά σε τρέχουσες τιμές και με τρέχουσες τιμές συναλλάγματος Μία ανακεφαλαίωση σε τόσο μεγάλη περίοδο πρέπει να ερμηνεύεται με προ
σοχή πράγματι τα στοιχεία των διάφορων ετών επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών που έγιναν 
κατά την περίοδο 1958—1984. 

|2) Εκτός από τα δανεια ΕΥΡΑΤΟΜ και τα ειδικά δάνεια που χορηγούνται στα πλαίσια των συμβάσεων του Λομέ για τα οποία αποφασίζει η Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 



Χρηματοδοτική δραστηριότητα κατά το 1984 

της Ρώμης (βλ. σελ. 27). ενώ τα δάνεια που χορηγή

θηκαν από τους πόρους του ΝΚΜ ανταποκρίνονται 

στους στόχους που καθορίζονται στις διάφορες αποφά

σεις που έχει πάρει το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων από τη δημιουργία του μέσου αυτού τον 

Οκτώβριο του 1978 (βλ. σελ. 29). 

Οι πιστώσεις έξω από την Κοινότητα ανήλθαν σε 620,7  

εκατομμύρια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και 

σε 87,6 εκατομμύρια από τους πόρους του προϋπολο

γισμού της Κοινότητας, ή συνολικά σε 708,3 εκατομ

μύρια έναντι 480,3 εκατομμυρίων το 1983. Οι χρηματο

δοτήσεις αυτές χορηγούνται για επενδυτικά προγράμ

ματα που ανταποκρίνονται στους στόχους που καθορί

ζονται στις συμφωνίες και τα χρηματοδοτικά πρωτό

κολλα που τις αφορούν. 

Η Τράπεζα προσέφυγε το 1984 στην κεφαλαιαγορά για 

ποσό 4 360,9 εκατομ. ECU (3 619,4 εκατομμύρια το 

1983). 4 049,7 εκατομμύρια αντλήθηκαν με την έκδοση 

δανείων σε δημόσια εγγραφή και ιδιωτικές τοποθετή

σεις στη διεθνή κεφαλαιαγορά και στις εθνικές αγορές 

ορισμένων κρατών μελών και τρίτων χωρών. Από το 

ποσό αυτό, τα 632,3 εκατομμύρια έχουν αντληθεί σε 

γερμανικά μάρκα, τα 479,4 σε ολλανδικά φιορίνια, τα 

455 σε ECU, τα 284,9 σε λίρες στερλίνες, τα 174,9 σε 

σε εκατομ. ECU 

7000 

6500 — 

6 000 

5500 — 

5 00ΟΞ 

4 500 — 

4 000 

3500 — 

3000 

2 500 — 

2000 

1 500 — 

1 000 

500 — 

1959-62 63-67 68-72 73-78 79 

ετήσιος μέσος όρος 

80 81 82 S3 84 

Εξέλιξη της δραστηριότητας της Τράπεζας 

1 

Δάνεια από τους ιδίους πόρους της 
Τράπεζας στο εσωτερικό της Κοινότητας 

I Δάνεια μετά από εντολή και εγγυήσεις 
|στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Δάνεια από τους ιδίους πόρους της 
Τράπεζας έξω από την Κοινότητα 

I Δάνεια από πόρους του νέου κοινοτικού 
μέσου σύναψης και χορήγησης δανείων 
' (ΝΚΜ) στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Πράξεις από πόρους προϋπολογισμού έξω 
από την Κοινότητα 
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Οικο\/ομική συγκυρία 

γαλλικά φράγκα, τα 153,2 σε βελγικά φράγκα, τα 108.3  

σε ιταλικές λιρέτες και τα 27,1 σε φράγκα Λουξεμ

βούργου. Το ποσό που αντλήθηκε σε δολάρια ΗΠΑ 

έφτανε τα 1 066 εκατομμύρια, το ποσό σε γιεν τα 346  

εκατομμύρια και το ποσό σε ελβετικά φράγκα τα 322,6  

εκατομμύρια. Σ' αυτά προστίθενται 189,1 εκατομμύρια 

που αντλήθηκαν με την έκδοση commercial paper,  

100 εκατομμύρια που αντλήθηκαν με βραχυπρόθε

σμους τίτλους σε ECU και 22,1 εκατομμύρια που 

αντλήθηκαν με τη συμμετοχή τρίτων στα δάνεια που 

χορήγησε η Τράπεζα (βλ. σελ. 79 και επόμενες), 

Οι εκταμιεύσεις στα πλαίσια δανείων από ιδίους 

πόρους έφτασαν τα 5 321,8 εκατομμύρια, από τα οποία 

τα 4 986,6 χορηγήθηκαν στο εσωτερικό και τα 335.2 έξω 

από την Κοινότητα. 

Το υπόλοιπο (ή των δανείων από ιδίους πόρους και 

των εγγυήσεων πέρασε από 25 659 εκατομμύρια στις 31  

Δεκεμβρίου 1983 σε 31 167 εκατομμύρια στις 31 Δεκεμ

βρίου 1984, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,5%. Οι 

κύριες εγγυήσεις που συνοδεύουν τα εκκρεμή δάνεια 

υπάρχουν στο παράρτημα Β (σημείωση 2) των χρημα

τοοικονομικών καταστάσεων (σελ. 95). 

Το σύνολο του ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 1984  

έφτασε τα 34 960 εκατομμύρια, έναντι 29 5^,7 εκατομ

μυρίων στο τέλος του 1983. 

Οι εκταμιεύσεις στα πλαίσια δανείων από τους πόρους 

της Κοινότητας έφτασαν τα 1 372,8 εκατομμύρια, από 

τα οποία τα 1 194 αφορούν τα δάνεια που χορηγή

θηκαν από τους πόρους του ΝΚΜ και τα 178,8 τις χορη

γήσεις έξω από την Κοινότητα. 

Το υπόλοιπο (ή των πράξεων του ειδικού τμήματος 

(βλ. σελ. 90) πέρασε από 5 915,9 εκατομμύρια σης 31  

Δεκεμβρίου 1983 σε 7 551,3 εκατομμύρια στις 31 Δεκεμ

βρίου 1984, σημείωσε δηλαδή αύξηση κατά 27,6 %. 

(^1 Αρχικό ττοσό των δανείων και εγγυήσεων στο οποίο προστίθενται ή 
αφαιρούνται κατά περίπτωση το καταβαλλόμενα χρεωλύσια. οι καταγγε
λίες, Οι α κυρώσεις, οι συναλλαγματικές προσαρμογές και. για τις πράξεις 
από τους ιδίους πόρους, οι συμμετοχές τρίτων στα δάνεια που χορηγεί η 
Τράπεζα, βλ. παράρτημα Β (σημείωση 3) των χρηματοοικονομικών κατα
στάσεων (σελ. 95). 

Οικονομική συγκυρία 

Το διεθνές οικονομικό κλίμα μέσα στο οποίο δια

μορφώθηκε η δραστηριότητα της Τράπεζας το 1984  

χαρακτηρίστηκε από γενική βελτίωση, αν και άνισα 

κατανεμημένη μεταξύ των διάφορων χωρών. Για το 

σύνολο των βιομηχανικών χωρών του ΟΟΣΑ, η πραγ-

μαπκή αύξηση της παραγωγής (γύρω στο 5 %) και των 

εμπορικών συναλλαγών ( -Ι- 9 %) ήταν η μεγαλύτερη 

που έχει σημειωθεί από το 1976. Οι θέσεις απα

σχόλησης αυξήθηκαν κατά 5 εκατομμύρια, το μεγαλύ

τερο μέρος των οποίων αφορούσε τις ΗΠΑ, ενώ η μέση 

άνοδος των τιμών (5 %) ήταν η μικρότερη από το 1972.  

Παρολσυτά, εξακολουθούσαν να υπάρχουν πολύ σο

βαρά διαρθρωτικά προβλήματα. Η ανεργία συνέχισε να 

αυξάνει στην Ευρώπη και έφτασε στο υψηλότερο μετα

πολεμικό επίπεδο. Στις ΗΠΑ, τα ελλείμματα του προ

ϋπολογισμού και του ισοζυγίου εξωτερικών συναλ

λαγών κινδυνεύουν να φτάσουν μεσοπρόθεσμα σε μη 

ανεκτά επίπεδα. Ταυτόχρονα, η χαμηλή οικονομική 

μεγέθυνση και ο υψηλός δανεισμός των αναπτυσσό

μενων χωρών συνέχιζαν να αποτελούν σοβαρή απειλή 

για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. 

Η αύξηση της παραγωγής προήλθε κυρίως από την 

άνοδο της εγχώριας ζήτησης του ιδιωτικού τομέα, το 

μεγαλύτερο μέρος της οποίας οφείλεται στην αύξηση 

της ιδιωτικής κατανάλωσης. Μεσοπρόθεσμα, ωστόσο. 

το θετικότερο στοιχείο της παρατηρούμενης οικονο

μικής ανάκαμψης είναι η αυξανόμενη ένταση της επεν

δυτικής δραστηριότητας. Αν και οι περισσότερες από 

τις επενδύσεις αυτές είναι παραδοσιακού τύπου, τα 

τεχνολογικά προηγμένα αγαθά αποκτούν όλο και 

μεγαλύτερη σημασία και θα μπορούσαν να επηρεά

σουν θετικά και περισσότερο από το ειδικό τους βάρος 

τις δυνατότητες οικονομικής ανόδου στο μέλλον. 

Η γενική πρόοδος στη μείωση του πληθωρισμού από 

13% το 1980 σε 5% το 1984, που επιτεύχθηκε με την 

εφαρμογή της κατάλληλης πολιπκής, συνοδεύτηκε από 

συγκράτηση των μισθών, επιτάχυνση της αύξησης της 

παραγωγικότητας και χαλάρωση των πμών των προϊό

ντων βάσης. Οι πραγματικές τιμές του πετρελαίου σε 

εθνικά νομίσματα στις κύριες βιομηχανικές χώρες π.χ., 

ήσαν μικρότερες, ανάλογα με την περίπτωση, κατά 3  

έως 20% έναντι των επιπέδων τους το 1982. Οι τιμές 

των άλλων προϊόντων βάσης ήσαν επίσης σημαντικά 

μειωμένες, παρά την αυξανόμενη ισχύ της γενικής οικο

νομικής ανόδου, και πολύ κάτω από τα επίπεδα ρεκόρ 

που είχαν φτάσει στις αρχές της δεκαετίας του 70. 

Η αύξηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών του συνόλου των βιομηχανικών χωρών —  

τριπλασιασμός από το 1983 — είναι αποκλειστική συν-

11 



Οικονομική συγκυρία 

έττεια της διόγκωσης του αμερικανικού ελλείμματος και 
αντικατοπτρίζει τη γρήγορη αύξηση της συνολικής 
ζήτησης στις ΗΠΑ και τις προσπάθειες των άλλων 
χωρών να περιορίσουν την οικονομική τους δραστη
ριότητα, στα πλαίσια μιας διαδικασίας προσαρμογής. 

οποία ήταν απόρροια της μέτριας αύξησης των ονομα
στικών μισθών και ημερομισθίων, της μικρής ανόδου 
του πληθωρισμού (3,5% περίπου), των φορολογικών 
απαλλαγών, της αύξησης του αριθμού των απασχο
λουμένων και της επιμήκυνσης του χρόνου εργασίας, 
προκάλεσε αύξηση της ζήτησης. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώρισαν μία από τις μεγαλύ
τερες αυξήσεις της οικονομικής τους δραστηριότητας 
των τελευταίων χρόνων: η παραγωγή αυξήθηκε σε 
πραγματικούς όρους κατά 7 % περίπου, ενώ η πραγμα
τική αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής ξεπέρασε το 
10 %. Οι ταχύτερα αυξανόμενοι συντελεστές της ανόδου 
αυτής — πολύ ισχυρότερη το πρώτο εξάμηνο — η 
οποία είχε ευρεία βάση, ήσαν οι πάγιες επενδύσεις των 
επιχειρήσεων, οι επενδύσεις σε κατοικίες, η ιδιωτική 
κατανάλωση και σε μικρότερο βαθμό η δημόσια κατα
νάλωση. Η εξέλιξη αυτή αντιμετωπίστηκε με την 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής και τη διόγκωση των 
εισαγωγών, την οποία επέτεινε και η ισχύς του δολα
ρίου (πραγματική ανατίμηση μέσα στο χρόνο κατά 
10%). Αυτό είχε ως συνέπεια, παρά τη σημαντική 
αύξηση των εξαγωγών, να φτάσει να αποτελεί το 
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 
2,3 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. 

Στην Ιαπωνία, η σημαντική μεγέθυνση της οικονομίας 
το 1984 πραγματοποιήθηκε σε κλίμα σταθερότητας των 
πμών. σημαντικού εμπορικού πλεονάσματος και σχε-
πκά υψηλού επιπέδου απασχόλησης. Οι εξαγωγές 
αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη της ταχύτερης οικο
νομικής ανόδου το 1984, ενώ άλλοι παράγοντες ήσαν οι 
επενδύσεις των επιχειρήσεων και. σε μικρότερο βαθμό 
και πιο πρόσφατα, η ιδιωτική κατανάλωση. Αντίθετα, οι 
δημόσιες δαπάνες σημείωσαν μέτρια κάμψη. Η σημα
ντική αύξηση των εισαγωγών σε πραγματικές τιμές ενί
σχυσε περισσότερο τη θέση της χώρας στο διεθνές 
εμπόριο. Παρά τη διόγκωση του πλεονάσματος του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, οι εκροές μακροπρό
θεσμων κεφαλαίων προκάλεσαν την ελλειμματικότητα 
του ισοζυγίου πληρωμών και μικρή πτώση της πραγ
ματικής τιμής του γιεν. 

Τόσο το ομοσπονδιακό όσο και τα άλλα δημόσια 
ελλείμματα παρέμειναν υψηλά το 1984, παρά την από
τομη συγκυριακή αναθέρμανση της οικονομίας. Η 
χρηματοδότηση των ελλειμμάτων αυτών ήταν ο κύριος 
λόγος για τη διατήρηση τόσο των πραγματικών όσο και 
των ονομαστικών επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα, Τα 
υψηλά αυτά επιτόκια, σε συνδυασμό με τις καλύτερες 
προοπτικές της αγοράς μετοχών, προκάλεσαν σημα
ντική καθαρή εισροή κεφαλαίων στις ΗΠΑ, με συνέπεια 
να διατηρηθούν υψηλά και τα πραγματικά επιτόκια 
στην Ευρώπη και να επηρεαστεί αρνητικά η επενδυτική 
δραστηριότητα στις ευρωπαϊκές χώρες. 

Η γρήγορη αύξηση της παραγωγής εξακολούθησε να 
συνδυάζεται με την εξαιρετικά θετική εξέλιξη της απα
σχόλησης. Από το τέλος του 1982, όταν άρχισε η ανά
καμψη, έχουν δημιουργηθεί 7 εκατομμύρια νέες θέσεις 
εργασίας με συνέπεια να πέσει η ανεργία από το 10,6 %  
στο 7,5% του εργατικού δυναμικού. Σε μερικούς κλά
δους, ωστόσο, τους οποίους έπληξε περισσότερο η 
ύφεση (π.χ. μεταλλουργία, κλωστοϋφαντουργία), η 
απασχόληση παρέμεινε σε χαμηλότερα απ' ό,τι προη
γουμένως επίπεδα. Από την άλλη, σε κλάδους όπως η 
αυτοκινητοβιομηχανία, στην οποία είχε σημειωθεί 
σημαντική μείωση της απασχόλησης, και οι βιομηχα
νίες παραγωγής διαρκών καταναλωτικών αγαθών και 
ηλεκτρονικού υλικού, παρατηρήθηκε έντονη αύξηση 
της παραγωγής και της απασχόλησης. Η αισθητή 
άνοδος του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, η 

Η αυξανόμενη απασχόληση της παραγωγικής ικα
νότητας, η τεχνική πρόοδος, η ανάκαμψη των κερδών 
των επιχειρήσεων και ο γρήγορος εκσυγχρονισμός της 
βιομηχανικής διάρθρωσης αποτελούν τα κύρια χαρα
κτηριστικά της ιαπωνικής οικονομίας. Η άνω του 10 %  
αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στους κλάδους προηγμένης τεχνολογίας. Η 
αύξηση στον κλάδο ηλεκτρικών μηχανών π.χ. έφτασε 
το 28 %, 

Αλλά και η οικονομία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ως 
σύνολο, έδειξε σημεία βελτίωσης, αν και η βελτίωση 
αυτή δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει μια νέα αύξηση 
της ανεργίας. 

Η ανάκαμψη έγινε αισθητή πιο αργά απ' ό,π στις ΗΠΑ 
ή την Ιαπωνία και σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Το ακαθά
ριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε μέσα στο χρόνο κατά 
2,4%. Το αποτέλεσμα αυτό επηρεάστηκε αρνητικά από 
τις απεργίες των μεταλλουργών στη Γερμανία και σε 
μικρότερο βαθμό των ανθρακωρύχων στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Στο σύνολο του χρόνου, η αύξηση της 
παραγωγής καταναλωτικών αγαθών ήταν ταχύτερη 
από την αύξηση της παραγωγής κεφαλαιουχικών και 
ενδιάμιεσων αγαθών, ενώ η άνοδος της βιομηχανικής 
παραγωγής έφτασε το 3%. Οι αυξήσεις αυτές ήσαν 
μικρότερες από τις αντίστοιχες αυξήσεις στις ΗΠΑ και 
την Ιαπωνία. 
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Οι εξσγωγές της Κοινότητας αυξήθηκαν ταχύτερο από 

πς εισαγωγές (+6,9% έναντι +6.2%), ενώ αύξηση 

σημείωσαν και οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 

(+2,1%) και σε μικρότερο βαθμό η ιδιωτική κατα

νάλωση (+ 1,1 %). Αντίθετα, σχεδόν στάσιμη παρέμεινε 

η δημόσια κατανάλωση. 

Οι δημόσιες δαπάνες πέρασαν από το 32 % του ακαθά

ριστου εγχώριου προϊόντος το 1958 στο 48 % το 1983 ή 

από το 38 % στο 52 %, αν υπολογιστούν και οι επενδύ

σεις και οι μεταβιβάσεις κεφαλαίων. Και στις δύο 

περιπτώσεις σημειώθηκε το 1984 μικρή πτώση, λόγω 

εν μέρει των μέτρων περιορισμού της δημόσιας 

κατανάλωσης που πήραν οι εθνικές κυβερνήσεις. Τα 

μέτρα αυτά περιλάμβαναν μείωση της επιδότησης των 

μη αποδοτικών επιχειρήσεων και απλοποίηση του 

συστήματος κοινωνικών παροχών. Η επιδότηση των 

επενδύσεων κεφαλαίου άρχισε να αμφισβητείται όλο 

και περισσότερο, με την αιτιολογία ότι θα μπορούσε να 

στρεβλώσει τις τεχνολογικές επιλογές υπέρ των 

παραγωγικών διαδικασιών έντασης κεφαλαίου τη 

στιγμή που υπάρχει πλεονάζον εργατικό δυναμικό. Εν 

πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι αναγνωρίζεται όλο και 

περισσότερο η ανάγκη συγκέντρωσης των δημόσιων 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην Κοινότητα 

ποσοστιαία μεταβολή C) 

Γερμανία 

2 -
Ο-

-2 
-4 

ί •. I • • 1 
1980 81 82 Θ3 64 

Γαλλία Ηνωμ. Βασίλειο Ιταλία Κάτω Χώρες Βέλγιο 

χ 

il,.ι Ι,Ι|Ι ·Γ||ΐ· ^ίΙ.1 

1980 81 82 83 04 19Θ0 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 

Δανία Λουξεμβούργο Κοινότητα 

Imi ttftf 1111 ί 1111 i im· ίίΐ-ί· 
Ύψος εττενδυσης 

Τρέχουσες τιμές 

Σταθερές τιμές 

lœo 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 1980 61 82 83 84 

(1) Η μεταβολή υπολογίστηκε από μεγέθη που εκφράζονται σε εθνικά νομίσματα για τις χώρες μέλη και σε ECU για την Κοινότητα. 
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δαπανών, τόσο των κεφαλαιουχικών όσο και των τρε-
χουσών. σε κλάδους με τις μεγαλύτερες δυνατότητες 
μελλοντικής ανάπτυξης και Βελτίωσης της παραγωγι
κότητας. 

Ο αυξημένος Βαθμός απασχόλησης της παραγωγικής 
ικανότητας και η Βελτίωση των χρηματικών ροών των 
βιομηχανικών επιχειρήσεων, με την ταυτόχρονη συγ
κράτηση της ανόδου των μισθών, συντέλεσαν στην 
αύξηση του συνόλου των επενδύσεων κατά 2 %  
περίπου, ενώ οι ρυθμοί αύξησης κυμαίνονταν από 
χώρα σε χώρα μεταξύ — 2 % και Ι- 12 %. 

Οι επενδύσεις στον οικοδομικό τομέα, αυξήθηκαν 
κατά 1.4% στο σύνολο της Κοινότητας, ενώ η μεγαλύ
τερη αύξηση σημειώθηκε στη Δανία, το Ηνωμένο Βασί

λειο και τη Γερμανία. Στις δύο τελευταίες χώρες, η 
μεταβολή του συστήματος κινήτρων επιτάχυνε πιθα
νώς το χρόνο εκτέλεσης των έργων. Στις άλλες χώρες, 
είτε σημειώθηκε κάμψη της οικοδομικής δραστη
ριότητας ή η αύξηση ήταν οριακή. Οι κατοικίες και τα 
δημόσια έργα επηρεάστηκαν αρνητικά από τον περιο
ρισμό των δημόσιων δαπανών, την εφαρμογή πολι
τικής λιτότητας και τα υψηλά επιτόκια. 

Η αύξηση ήταν εντονότερη στις επενδύσεις για κεφα
λαιουχικά αγαθό (+ 2,8%), οι οποίες λογικά αποτέ
λεσαν και τον κύριο συντελεστή επέκτασης των επενδύ
σεων παγίου κεφαλαίου. Τα χαμηλά επίπεδα επενδύ
σεων των τελευταίων τριών-τεσσάρων χρόνων δημιούρ
γησαν έντονη ανάγκη αντικατάστασης των αγαθών 
αυτών, την οποία επέτεινε η πρόσφατη τεχνολογική 

Πίνακας 2; Βασικά στοιχεία 1975—1984: ΕΟΚ — ΗΠΑ — Ιαπωνία 

ECK ΗΠΑ Ιαπωνία 

Μέσος  
1975-1980 1981 1982 1983 1984 

Μέσος  
1975-1980 1981 1982 1983 1984 

Μέσος  
1975—1980 1981 1982 1983 1984 

Ετήσια ποσοστιαία με
ταβολή κατ' όγκο 

ΑΕΠ 3.1 -0.3 0,5 0,9 2.2 3.4 2.5 -2.1 3.7 6,8 5.1 4,0 3,3 3.0 5.8 
ΑΕΠΚ 2.6 -4,5 -1.8 -0.1 3.2 4.5 1,4 -6.8 7.7 18,8 4,9 4.0 1.8 0.5 4.1 

κατά κεφαλή ΑΕΠ 
σε όγκο 
(ΕΟΚ 1975 = 100) 

109 114 115 115 117 154 162 157 161 170 108 123 126 127 133 

σε ισοτιμίες αγο
ραστικής δύναμης 5 989 8 827 9747 10 593 μ.δ. 8568 12 685 13414 14 743 μ.δ. 5 738 9128 10 280 11339 μ.δ. 
σε ECU 5 740 8148 8883 9491 10144 7 313 11419 13 393 15 738 19 344 5440 8 772 9169 10 882 12807 
ΑΕΠΚ ως %  
του ΑΕΠ 20,6 19,9 18,9 18.5 18.7 18,1 17,9 16,6 16,9 18,8 32,4 31.0 29,9 28,4 27,9 

Παραγωγικότητα (ή 2,8 0,7 1.6 1.9 2.3 0.8 1,4 - 1.3 2,4 2.5 3,7 3.2 2.2 1.3 5.3 

Εμπορικό ισοζύγιο 
(fob/fob)  

σεδισεκατ. ECU - 0.3 (η - 1,2 3,5 11,9 10,8 -22,9(2) -25,0 -37,3 -68,6-- 140,6 9,4 (ή 17,9 18,5 35,4 53,5 
Δανειακές ανάγκες 
του δημόσιου τομέα 

(ως % του ΑΕΠ) - 3,6 (3) -5,4 -5,6 -5.5 -5,4 -0,1 (ή -0,9 -3,8 -4,1 -3,2 -4,9 (ή -4,0 -3,4 -3.3 -2,2 

Απασχόληση (ποσο
στιαία μεταβολή) 0.3 - 1.2 -1.0 -0.8 0.0 2,9 1,1 -0,9 1.3 4,3 1.3 0.8 1.0 1.7 0,5 
Ποσοστό ανεργίας 5,2 7,8 9,5 10.4 11,0 7,0 7,6 9.7 9,6 7,3 2.0 2,2 2,4 2,6 2.8 

(η Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανά απασχολούμενο. 
(2) Μέσος 1977—1980 (ΕΟΚ; Ευρώπη των 9). 
(3) Μέσος 1976—1980. 
(4) Μέσος 1978-1980. 

Πηγές: — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΟΟΣΑ. 

14 



Οικονομική συγκυρία 

εξέλιξη. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης σ' αυτό το 
είδος των επενδύσεων οφείλεται στον ιδιωτικό τομέα. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο π.χ., η αύξηση των επενδύσεων 
των επιχειρήσεων έφτασε το 13%. Η προμήθεια νέου 
εξοπλισμού αφορούσε κυρίως τον εκσυγχρονισμό των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων και την παγίωση των και
νοτόμων δραστηριοτήτων. Στη Γερμανία, αν και η συν
ολική αύξηση των επενδύσεων για κεφαλαιουχικά 
αγαθά δεν ξεπερνούσε το 2 %, η αύξηση των επενδύ
σεων για γραφειακό εξοπλισμό και εξοπλισμό επεξερ
γασίας δεδομένων έφτασε το 22 %. 

Ο πληθωρισμός συνέχισε την καθοδική του πορεία και 
έφτασε το 5.6 % έναντι 7.6 % το 1983. Αν και οι διαφορές 
μεταξύ των χωρών μελών έχουν μικρύνει από το 1980,  
εξακολουθούν να είναι σημαντικές: ενώ στη Γερμανία η 
αύξηση του αποπληθωριστή του ΑΕΠ ήταν μικρότερη 
του 2 % (1,9 %), στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτανε το 4,2 %,  
στη Γαλλία το 7 %, στην Ιταλία το 10 % και στην Ελλάδα 
το 18,1 %. 

Το μελανότερο σημείο των οικονομικών εξελίξεων το 
1984 είναι ότι δεν υπήρξε βελτίωση της συνολικής 
απασχόλησης και ότι συνεχίστηκε η αύξηση της ανερ
γίας. Η συνολική απασχόληση έπεσε από 108,2 εκατομ
μύρια άτομα το 1980 σε 105,2 εκατομμύρια το 1983. Η 
κάμψη αυτή ήταν αποτέλεσμα των μεγάλων απωλειών 
θέσεων εργασίας στη βιομηχανία ( — 4 εκατομμύρια την 
τελευταία τετραετία) οι οποίες υπερκάλυψαν τις 
δήμιουργηθείσες νέες θέσεις στον τριτογενή τομέα, ο 
οποίος έφτασε να απασχολεί το 59 % του συνολικού 
εργατικού δυναμικού. Η μείωση των θέσεων απασχό
λησης, σε συνδυασμό με την αύξηση του ενεργού 
πληθυσμού, προκάλεσαν άνοδο της ανεργίας: στα τέλη 
του 1984, η επίσημη ανεργία έφτανε τα 12,9 εκατομ
μύρια άτομα έναντι 12,2 εκατομμυρίων πριν από ένα 
χρόνο και 7 εκατομμυρίων στα τέλη του 1980. Οι μεγαλύ
τερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ιρλανδία, τη Γαλλία, 
την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το ποσοστό 
των ανέργων σταθεροποιήθηκε στη Γερμανία και 
σημείωσε μικρή πτώση στις Κάτω Χώρες, τη Δανία και 
το Βέλγιο. Στο τέλος του χρόνου το μέσο ποσοστό 
ανεργίας έφτανε το 11 %. 

Μικρή σύγκλιση σημειώθηκε στις εξελίξεις των ισοζυ
γίων πληρωμών των χωρών μελών. Για το σύνολο της 
Κοινότητας, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν 
ισοσκελισμένο το 1984. Η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, το 
Βέλγιο και το Λουξεμβούργο καθώς και, σε μικρότερο 
βαθμό, το Ηνωμένο Βασίλειο — παρά τις επιπτώσεις 
της ανεργίας των ανθρακωρύχων — είχαν πλεονασμα
τικό ισοζύγιο, ενώ το ισοζύγιο της Γαλλίας ήταν σχεδόν 
ισοσκελισμένο. Οι υπόλοιπες χώρες είχαν ελλείμματα 
που κυμαίνονταν από 0,7 % του ΑΕΠ για την Ιταλία, 3 % 

για τη Δανία και 4 % για την Ελλάδα έως 5 % για την 
Ιρλανδία. Το πλεόνασμα της Γερμανίας έναντι των κοι
νοτικών της εταίρων ήταν σημαντικά μειωμένο. 

Σε θέματα παραγωγικότητας, απασχόλησης και υπο
δομών εξακολουθούσαν να υπάρχουν σημαντικές δια
φορές μεταξύ των λιγότερο ανοττηιγμένων και των 
υπόλοιπων περιοχών της Κοινότητας. Από την πρώτη 
πετρελαϊκή κρίση το 1973, οι παραδοσιακά προβλημα
τικές περιοχές — συχνά αγροτικές και περιφερειακές —  
έχουν δεχτεί την εγκατάσταση πολύ λιγότερων νέων 
βιομηχανικών μονάδων, ενώ ορισμένες από τις περισσό
τερο αναπτυγμένες περιοχές αντιμετωπίζουν προ
βλήματα υψηλής ανεργίας, παραμέλησης των υπο
δομών και παρακμής των αστικών κέντρων. 

Πολλοί κοινοτικοί παραδοσιακοί βιομηχανικοί κλάδοι 
χρειάστηκε να προσαρμοστούν σ' ένα έντονο ανταγω
νισμό τιμών, ύστερα από τις σημαντικές μεταβολές που 
σημειώθηκαν στο σχετικό κόστος των συντελεστών 
παραγωγής και στη ζήτηση. Πολλοί κλάδοι, όπως η 
χαλυβουργία, η κλωστοϋφαντουργία, ή ένδυση, τα 
ναυπηγεία και η αυτοκινητοβιομηχανία, αναγκάστηκαν 
να μειώσουν και να αναδιαρθρώσουν την παραγωγική 
τους ικανότητα, με συνέπεια τη δραματική αύξηση της 
ανεργίας. Στις βασικές μεταλλουργικές (σιδηρούχων και 
μη σιδηρούχων μετάλλων) π.χ., η απασχόληση μειώ
θηκε μεταξύ 1980 και 1984 κατά 25 %, τη στιγμή που η 
μείωση της παραγωγής δεν ξεπερνούσε το 3 %, πράγ
μα που δείχνει την πολύ γρήγορη αύξηση της παρα
γωγικότητας εργασίας, ενώ στον κλωστοϋφαντουργικό 
τομέα η μείωση της απασχόλησης κατά 20 % συνο
δεύτηκε από μείωση της παραγωγής κατά 6 %. 

Η συμμετοχή των κλάδων υψηλής τεχνολογίας στο 
σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής και απασχό
λησης σε μια μεγάλη οικονομία είναι περιορισμένη. 
Αυτό όμως δεν μειώνει καθόλου τη στρατηγική τους 
σημασία για τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις. Αν και έχει 
σημειωθεί σημανπκή πρόοδος στην ηλεκτρονική, τη 
βιοτεχνολογία, την αεροδιαστημική και τις τεχνολογίες 
πληροφόρησης, η εισαγωγή καινοτομιών και η χρήση 
προηγμένου εξοπλισμού σε πολλούς κλάδους υστερεί 
σημαντικά έναντι της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ. 

Η ενεργειακή κατάσταση της Κοινότητας έχει βελτιωθεί 
σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Αν και το 1984 η 
ζήτηση πετρελαίου και γενικότερα ενέργειας αυξήθηκε 
για πρώτη φορά από το 1979, η συνολική εγχώρια 
ζήτηση ήταν κατά 4% μικρότερη απ' ό,τι το 1973, ενώ 
το ΑΕΠ έχει αυξηθεί σε όγκο κατά 20% περίπου. Η 
κατανάλωση πετρελαίου μειώθηκε κατά το ένα τρίτο, 
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Ακαθάριστη απόδοση των ομολόγων 
τΐου είναι εισαγμενα στα χρηματιστήρια των διάφορων 
χρηματαγορών της Κοινότητας και έχουν κοινά χαρακτηριστικά 
με τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Για το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία οι αποδόσεις έχουν 
υπολογιστεί για συγκριτικούς λόγους σε ετήσια 6άση και 
όχι σε εξαμηνιαία βάση ανατοκισμού. 
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ενώ οι καθαρές εισαγωγές πετρελαίου έπεσαν στο μι

σό. Ο ενεργειακός εφοδιασμός επίσης είναι πιο ασφα

λής από τη στιγμή που αυξήθηκε η εγχώρια 

παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας (από 450 εκατομ

μύρια τιπ το 1979 πέρασε σε 510 εκατομμύρια το 1983)  

και διαφοροποιήθηκαν οι πηγές του εξωτερικού εφο

διασμού. Η τάση ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και 

διαφοροποίησης του εφοδιασμού φαίνεται ότι έχει 

εδραιωθεί. 

Παρά τις ευνοϊκές προοπτικές για τη σταθεροποίηση 

της ενεργειακής αγοράς, η Κοινότητα εξακολουθεί να 

αντιμετωπίζει σοβαρά ενεργειακά προβλήματα, όπως 

το υψηλό κόστος των εισαγωγών πετρελαίου, τη 

σημαντική οικονομική επιβάρυνση των ενεργειακών 

επενδύσεων και τη δυσχέρεια συμβιβασμού της 

παραγωγής, της μετατροπής και της κατανάλωσης 

ενέργειας με την προστασία του περιβάλλοντος, 

Η αβεβαιότητα που επικρατούσε το 1983 στην κεφα

λαιαγορά ήταν εμφανής και το 1984. Ύστερα από μια 

σύντομη περίοδο πιστωτικής χαλάρωσης, οι όροι 

έγιναν πιο σφικτοί, λόγω των εξελίξεων στις ΗΠΑ οι 

οποίες επηρέασαν και τις άλλες αγορές, πριν αρχίσουν 

να υποχωρούν τα επιτόκια κατά το δεύτερο εξάμηνο. Η 

ισχυρή πιστωτική ζήτηση τόσο του ιδιωτικού όσο και 

του δημόσιου τομέα στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις 

έντονες προσπάθειες της κεντρικής ομοσπονδιακής τρά

πεζας να μειώσει τον πληθωρισμό, ώθησαν τα επιτόκια 

προς τα πάνω μέχρι τους καλοκαιρινούς μήνες. Η 

κάμψη που ακολούθησε ήταν συνέπεια της συγκρά

τησης του ρυθμού οικονομικής ανόδου και των ενδεί

ξεων χαλάρωσης των πληθωριστικών πιέσεων, οι 

οποίες έκαναν τις αρχές περισσότερο συγκαταβατικές. 

Η εξέλιξη των επιτοκίων στις άλλες αγορές συνέχισε να 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κίνηση των επι

τοκίων στις αγορές του δολαρίου. Τα περιθώρια χει

ρισμών που διέθεταν οι άλλες νομισματικές αρχές για 

την κάμψη των επιτοκίων μειώνονταν ακόμα περισσό

τερο από τη συνεχή άνοδο της τιμής του δολαρίου στις 

ξένες αγορές συναλλάγματος, ενώ οι συνθήκες που 

επικρατούσαν σε πολλές άλλες αγορές καθιστούσαν 

σκόπιμη μια νέα χαλάρωση των πιστωτικών περιο

ρισμών. 

Παρά την αβεβαιότητα για την εξέλιξη των επιτοκίων 

και την αστάθεια των αγορών συναλλάγματος, η 

άντληση πόρων με την έκδοση ομολογιακών δανείων 

σε δημόσια εγγραφή στη διεθνή αγορά και με εκδόσεις 

εξωτερικού στις εθνικές αγορές έφτασε σε ύψος ρεκόρ. 

Οι φόβοι για τις επιπτώσεις που θα είχε στην αγορά 

ευρωομόλογων σε δολάρια η αναστολή είσπραξης του 

παρακρατούμενου φόρου ύψους 30% επί των τόκων 

από αμερικανικά ομόλογα που κατείχαν αλλοδαποί, 

αποδείχτηκαν, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, αβάσιμοι, 

λόγω των ενδοιασμών που είχαν οι αλλοδαποί επεν

δυτές εάν θα μπορούσαν να διατηρήσουν την ανω

νυμία τους. Αυτό φάνηκε από τη χλιαρή υποδοχή που 

επιφύλαξαν οι διεθνείς επενδυτές στις εκδόσεις του 

αμερικανικού θησαυροφυλακίου στην αγορά ευρωδο-

λαρίων, οι οποίες ήσαν ονομαστικές. Από την άλλη, 

σημαντική ώθηση στην αγορά ευρωομόλογων έδωσαν 

οι αμερικανικές επιχειρήσεις, οι οποίες, ύστερα από την 

αναστολή είσπραξης του παρακρατούμενου φόρου, 

αύξησαν τη δραστηριότητά τους στην αγορά αυτή, 

εφόσον δεν χρειάζονταν να περνούν πια μέσω θυγα

τρικών τους σε εξωχώριους φορολογικούς παράδει

σους. Στην ανάπτυξη της δραστηριότητας συνέβαλε 

επίσης και η ικανότητα της αγοράς να προσαρμόζεται 

στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να προσφέρει ένα 

φάσμα πιστωτικών διευκολύνσεων — συχνά νεοεμφα

νιζόμενων και πολύ εξειδικευμένων — οι οποίες αντα

ποκρίνονταν στις προτιμήσεις των δανειοληπτών και 

προσέλκυαν σημαντικό τμήμα των μακροπρόθεσμων 

κεφαλαίων που αναζητούσαν τοποθέτηση. 

Η αβεβαιότητα για την εξέλιξη των επιτοκίων έκανε πιο 

ελκυστικές τις εκδόσεις ομολογιακών δανείων κυμαινό

μενου επιτοκίου και συντέλεσε στη μείωση των περιθω

ρίων. Οι κρατικοί δανειολήπτες πρώτης τάξης έκριναν 

σκόπιμο να αναχρηματοδοτήσουν τις ακριβότερες κοι

νοπρακτικές πιστώσεις τους με φθηνότερες εκδόσεις 

κυμαινόμενου επιτοκίου, ενώ οι εμπορικές τράπεζες συν

έχισαν να αντλούν μακροπρόθεσμους πόρους με την 

έκδοση δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα τη μείωση των «παραδοσιακών» εκδόσεων 

σταθερού επιτοκίου, παρά την αύξηση της εκδοτικής 

δραστηριότητας το δεύτερο εξάμηνο, όταν άρχισε η 

κάμψη των επιτοκίων. Η έκδοση ομολόγων με πολλά 

από τα χαρακτηριστικά των μετοχών επιβραδύνθηκε 

μέσα στο χρόνο, ενώ αυξήθηκε έντονα το φθινόπωρο η 

έκδοση ομολογιακών δανείων με πιστοποιητικά, τα 

οποία παρέχουν το δικαίωμα μελλοντικής αγοράς και 

νέων ομολόγων με ορισμένους όρους. 

Η συνεχής εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών τεχνικών 

και η ευρύτερη χρήση των πράξεων ανταλλαγής 

έτειναν να εξαλείψουν τις διαχωριστικές γραμμές 

μεταξύ των διάφορων μέσων άντλησης κεφαλαίων. Η 

τάση ενοποίησης της αγοράς εντάθηκε με τη λήψη 

μέτρων απελευθέρωσης της αγοράς, από τις ιαπωνικές 

ιδιαίτερα αρχές, και την αναστολή είσπραξης του 

παρακρατούμενου φόρου των αλλοδαπών επενδυτών 

στη Γερμανία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, η οποία θα 

έπρεπε κανονικά να μειώσει, ή και να εξαλείψει ακόμα, 

τις διαφορές απόδοσης μεταξύ των εθνικών αγορών 

και της ευραγοράς. 
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Σε αντίθεση με την εττεκτσση της ctyopaç των ομολο
γιακών δανείων εξωτερικού, ο τομέας των παραδο
σιακών κοινοπρακτικών πιστώσεων σημείωσε και νεα 
συρρίκνωση. Η μικρή πρόοδος που σημειώθηκε στην 
επίλυση του προβλήματος των χρεών των χωρών του 
Τρίτου Κόσμου, ήταν η κύρια αιτία του αποκλεισμού 
των δανειοληπτών των χωρών αυτών, ενώ αντίθετα τα 
κοινοπρακτικά δάνεια που συνομολογήθηκαν με τις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Άπω Ανατολής 
σημείωσαν αύξηση, Την κάμψη των παραδοσιακών κοι
νοπρακτικών ποστώσεων επέτεινε η αυξημένη προσ
φυγή των δανειοληπτών πρώτης τάξης στις φθηνό
τερες διευκολύνσεις έκδοσης βραχυπρόθεσμων ομολο
γιακών δανείων, οι οποίες συνίστανται στην πώληση 
βραχυπρόθεσμων ομολόγων κατά τη διάρκεια ισχύος 
της διευκόλυνσης. 

Η γερμανική ομολογιακή αγορά επωφελήθηκε σημα
ντικά από πς ευνοϊκές συνθήκες που επικράτησαν στη 
χώρα, μεταξύ των οποίων μπορούν να αναφερθούν η 
μείωση του πληθωρισμού, η σταθεροποίηση των δημό
σιων οικονομικών, η μέτρια ζήτηση πιστώσεων του 
ιδιωτικού τομέα και η πλεονασματικότητα του ισοζυ
γίου εξωτερικών συναλλαγών. Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ 
αντιστάθμισαν με το παραπάνω τις συνθήκες αυτές 
κατά το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου εξαμήνου, αλλά 
δεν κατάφεραν να εμποδίσουν την κάμψη των επιτο
κίων που σημειώθηκε το δεύτερο εξάμηνο. Η α ναστολή 
είσπραξης του παρακρατούμενου φόρου ύψους 25%  
επί των τόκων από ομόλογα που κατείχαν αλλοδαποί 
επενδυτές, σε συνέχεια ενός παρόμοιου μέτρου των 
αμερικανικών αρχών, επιτάχυνε την κάμψη της από
δοσης των εγχώριων ομολόγων έναντι των ευρωομό-
λογων προς το τέλος του χρόνου. 

Στις Κάτω Χώρες, οι διακυμάνσεις των επιτοκίων ακο
λούθησαν στενά τις αντίστοιχες γερμανικές, επωφελού
μενες από μία εξ ίσου ευνοϊκή εσωτερική κατάσταση και 
κατάσταση του ισοζυγίου πληρωμών και επηρεαζό
μενες από την εξέλιξη των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Η ανα
στολή είσπραξης του παρακρατούμενου φόρου στη 
Γερμανία δεν φαίνεται να απομάκρυνε τους επενδυτές 
από το ολλανδικό φιορίνι, καθώς οι τοποθετήσεις σε 
ομόλογα σε φιορίνια συνέχισαν να αυξάνουν. 

Οι νομισματικές διακυμάνσεις στα πλαίσια του ΕΝΣ 
ήσαν περιορισμένες και δεν δημιούργησαν σοβαρές 
εντάσεις. Στη γαλλική και την ιταλική κεφαλαιαγορά, οι 
οποίες βρίσκονται μάλλον κάτω από προστατευτικό 
καθεστώς (αν και χαλαρώθηκαν οι συναλλαγματικοί 
περιορισμοί και στις δύο χώρες), η κάμψη των επιτο
κίων που παρατηρήθηκε στο τέλος του χρόνου ήταν 
συνέπεια της χαλάρωσης των πληθωριστικών πιέσεων 
και της βελτίωσης των ισοζυγίων εξωτερικών συναλ

λαγών, Στη Γαλλία, η αναστολή είσπραξης του παρα
κρατούμενου φόρου ενίσχυσε την κάμψη των επιτο
κίων, ενώ η ανακοίνωση για την πιθανή έκδοση πιστο
ποιητικών καταθέσεων προκάλεσε για μικρό διάστημα 
προς το τέλος του χρόνου διακυμάνσεις στην απόδοση, 

Υπό την επίδραση των αυξανόμενων αμερικανικών επι
τοκίων και των βιομηχανικών προβλημάτων, τα επι
τόκια στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν σε ύψος ρεκόρ το 
καλοκαίρι για να πέσουν στη συνέχεια. Η πτωτική 
κίνηση της τιμής της στερλίνας, εξ αιτίας της κάμψης 
των τιμών του πετρελαίου και της κοινωνικής ανατα
ραχής, ήταν ο κύριος λόγος της εξέλιξης αυτής. 

Ύστερα από την άνοδο που σημείωσαν στις αρχές του 
χρόνου, λόγω των πρόσκαιρων εντάσεων στις αγορές 
συναλλάγματος, οι αποδόσεις των ομολόγων στο 
Βέλγιο και το Λουξεμβούργο γνώρισαν μια παρατετα
μένη περίοδο σταθερότητας, πριν αρχίσουν να κά
μπτονται το τελευταίο τρίμηνο, όταν επιβραδύνθηκε η 
εκδοτική δραστηριότητα. Στην Δανία, η αρχική άνοδος 
των επιτοκίων αντικατόπτριζε την αβεβαιότητα για την 
πολιτική κατάσταση της χώρας και τις εξωτερικές εξελί
ξεις, ενώ στη συνέχεια η διατήρηση των επιτοκίων σε 
υψηλά επίπεδα οφειλόταν στο μεγάλο έλλειμμα του 
ισοζυγίου πληρωμών. 

Τα επιτόκια στην Ιρλανδία ανέβηκαν το δεύτερο 
εξάμηνο, λόγω της αυξημένης προσφυγής της 
κυβέρνησης στην εσωτερική αγορά για την κάλυψη των 
δανειακών της αναγκών και των γεγονότων στη βρετα
νική αγορά. Στην Ελλάδα υπήρξε χαλάρωση των 
πιστωτικών περιορισμών. 

Στην αγορά της Νέας Υόρκης αυξήθηκαν οι εκδόσεις 
εξωτερικού. Οι εκδόσεις δανείων σταθερού επιτοκίου 
πραγματοποιήθηκαν κυρίως το δεύτερο εξάμηνο, όταν 
βελτιώθηκαν οι συνθήκες, ενώ μία σημαντική έκδοση 
ομολογιακού δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου πραγμα
τοποιήθηκε την Άνοιξη, όταν υψώθηκαν τα επιτόκια. 
Ενώ η κίνηση των επιτοκίων στον Καναδά ήταν παρό
μοια με την αντίστοιχη κίνηση στις ΗΠΑ. οι διακυμάν
σεις στην ιαπωνική αγορά ήσαν πολύ μικρότερες σε 
απόλυτες τιμές, καθώς ένα μέρος της έντασης που 
προκλήθηκε από τις διακυμάνσεις των ξένων επιτοκίων 
απορροφήθηκε από την υποτίμηση του γιεν έναντι του 
αμερικανικού δολαρίου. Η ευκολότερη πρόσβαση στην 
ιαπωνική αγορά ομολογιακών δανείων και την ευρω
παϊκή αγορά οδήγησε σε αύξηση των νέων εκδόσεων. 
Οι τάσεις ανόδου των ελβετικών επιτοκίων οφείλονταν 
στην εξασθένηση του φράγκου έναντι του δολαρίου και 
τ^ν έντονη εγχώρια και ξένη ζήτηση πιστώσεων. 
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Η χρήση του ECU στις νέες εκδόσεις συνέχισε να 
αυξάνει με έντονο ρυθμό. Ακολουθώντας την κίνηση 
των επιτοκίων των νομισμάτων που το αποτελούν, οι 
αποδόσεις των ομολόγων σε ECU ήσαν ελαφρά 
ανοδικές μέχρι τα μέσα του χρόνου, όταν σημείωσαν 
απότομη κάμψη. Η αναθεώρηση του βάρους των διά
φορων νομισμάτων που συμμετέχουν στο ECU — ανα
θεώρηση που προβλέπεται κάθε πέντε χρόνια, αλλά 
δεν είναι υποχρεωτική — ελάχιστα επηρέασε τις αποδό
σεις, καθώς η αγορά είχε προεξοφλήσει πολύ πριν 
από την αλλαγή του Σεπτεμβρίου την πιθανή άνοδο 
της σταθμικής μέσης απόδοσης. Η απότομη άνοδος 
των νέων εκδόσεων σε ECU (3,4 δισεκατομμύρια με 
εκδόσεις ομολόγων το 1984, έναντι 1,9 δισεκατομμυρίων 
το 1983) καλύφθηκε από τη συνεχή διεύρυνση του 
φάσματος των ιδιωτικών και των θεσμικών επενδυτών. 
Εκτός από τις «παραδοσιακές» ευρωεκδόσεις, νέες 
μορφές δανεισμού που προορίζονταν για τους επεν
δυτές συγκεκριμένων εθνικών αγορών, όπως της ελβε
τικής, της δανικής, της ολλανδικής και της αμερικανικής, 
έκαναν την εμφάνισή τους. Το ύψος των κεφαλαίων 
που αντλήθηκαν με κοινοπρακτικές πιστώσεις και διευ
κολύνσεις έκδοσης βραχυπρόθεσμων ομολόγων 
αυξήθηκαν πολύ περισσότερο από τους πόρους που 
αντλήθηκαν με την έκδοση ομολογιακών δανείων σε 
ECU. 

το Ισραήλ, η Γιουγκοσλαβία και η Τουρκία, στις οποίες 
ξεπέρασε το 50 %. Παρολαυτά, σε ορισμένες μεσο
γειακές χώρες αυξήθηκαν σημαντικά οι εξαγωγές και 
βελτιώθηκαν τα ισοζύγια πληρωμών. Για πρώπι φορά, 
ύστερα από πέντε χρόνια, το ισοζύγιο τρεχουσών συ
ναλλαγών της Ισπανίας ήταν πλεονασματικό. Παρά τις 
ευνοϊκές αυτές εξελίξεις, επιδεινώθηκε το εξωτερικό 
χρέος πολλών μεσογειακών χωρών. Έτσι η Γιουγκο
σλαβία και το Μαρόκο εξακολούθησαν να προσφεύ
γουν στη βοήθεια του ΔΝΤ, των πιστωτριών κυβερνή
σεων και των εμπορικών τραπεζών για την ανακλι-
μάκωση του εξωτερικού τους χρέους. 

Τα περισσότερα προβλήματα που είχαν αντιμετωπίσει 
τα κράτη ΑΚΕ το 1983 παρέμειναν και το 1984, όπως η 
μείωση της παραγωγής τροφίμων, οι καταστρεπτικές 
συνέπειες της ξηρασίας που εντάθηκαν σε ορισμένες 
περιοχές της Αφρικής και η νέα άνοδος της τιμής του 
δολαρίου. Τα οφέλη των κρατών ΑΚΕ από την ανά
καμψη της παγκόσμιας οικονομίας και την επέκταση 
του διεθνούς εμπορίου δεν έγιναν αντιληπτά, λόγω 
των φτωχών εξαγωγικών τους επιδόσεων, οι οποίες 
δεν ήσαν αρκετές για να τους εξασφαλίσουν ικανοποιη
τικά έσοδα, παρά την ελαφρή άνοδο της τιμής ορι
σμένων προϊόντων στη διεθνή αγορά. 

* * « 

Η οικονομική κατάσταση των τρίτων χωρών, στις 
οποίες παρεμβαίνει η Τράπεζα στα πλαίσια των 
συμφωνιών χρηματοδοτικής συνεργασίας που έχουν 
συνάψει με την Κοινότητα, παρέμεινε σε γενικές 
γραμμές δυσχερής. Ενώ σε ορισμένες μεσογειακές 
χώρες σημειώθηκε οικονομική άνοδος, το ΑΕΠ των 
περισσότερων κρατών ΑΚΕ παρέμεινε στάσιμο ή 
σημείωσε κάμψη. 

Τρεις μεσογειακές χώρες (Πορτογαλία, Τουρκία, Γιου
γκοσλαβία) συνέχισαν την εφαρμογή των σταθερο
ποιητικών προγραμμάτων που είχαν καταρτίσει με το 
ΔΝΤ, όχι όμως με την ίδια επιτυχία. Η άνοδος ήταν 
έντονη στην Τουρκία, μικρή στην Ισπανία και τη Γιου
γκοσλαβία και αρνητική στην Πορτογαλία. Σ' όλες τις 
μεσογειακές χώρες, η ανεργία συνέχισε να αποτελεί 
ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, ενώ στις περισσότερες 
απ' αυτές ο έλεγχος των δημόσιων ελλειμμάτων απο
δείχθηκε δυσχερέστερος απ' ό,τι προβλεπόταν, με συ
νέπεια να κινηθούν τα ελλείμματα αυτά σε υψηλότερα 
από τα προβλεπόμενα επίπεδα. Και ο πληθωρισμός 
όμως παρέμεινε σημαντικό πρόβλημα σε χώρες όπως 

Πολλά κράτη ΑΚΕ είχαν δυσκολίες να δανειστούν από 
εμπορικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της εξω
τερικής βοήθειας, η οποία ήταν μειωμένη σε όγκο, προ
ερχόταν από τις ενισχύσεις με ευνοϊκούς όρους. Οί 
ενισχύσεις αυτές χρησιμοποιούντο συχνά για τη χρημα
τοδότηση των τρεχουσών δαπανών, των προηγού
μενων δανειακών υποχρεώσεων, της ανασυγκρότησης 
των επιχειρήσεων και του εκσυγχρονισμού των υφιστά
μενων εγκαταστάσεων, με συνέπεια να σπανίζουν οι 
νέες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Τα δημοσιονομικά 
ελλείμματα, που παρέμειναν ή διογκώθηκαν, απαι
τούσαν την εφαρμογή νέων διορθωτικών προγραμ
μάτων και πολιτικών προσαρμογής με τη συνδρομή της 
Διεθνούς Τράπεζας και του ΔΝΤ. Λόγω των αυξανό
μενων εξωτερικών ελλειμμάτων, ορισμένες χώρες ανα
γκάστηκαν να περιορίσουν ακόμα περισσότερο τις 
εισαγωγές τους, με συνέπεια να υπάρχουν ελλείψεις 
πρώτων υλών και ανταλλακτικών, οι οποίες δυσχέ
ραναν τη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων. Η τάση 
αυτή ήταν λιγότερο έντονη σε χώρες, των οποίων το 
νόμισμα είναι πλήρως μετατρέψιμο ή ανήκει σε μια 
νομισματική ζώνη. Παρολαυτά, η περιοδική ανακλι-
μάκωση του εξωτερικού χρέους ενός αυξανόμενου 
αριθμού κρατών ΑΚΕ ήταν αναπόφευκτη. 

Η συνεχής επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των 
χωρών αυτών την τελευταία πενταετία, οδήγησε τις 
εθνικές κυβερνήσεις σε συχνή αναθεώρηση της οικονο-
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μικής τους ττολιτικής. Η αναθέωρηση αυτή απαιτούσε 
μεγαλύτερο συντονισμό των ενεργειών των διεθνών 
χρηματοδοτικών οργανισμών και των χορηγών διμε
ρούς βοήθειας, οι οποίες συχνά προϋποθέτουν την 
εφαρμογή ορισμένης πολιτικής. Οι προσαρμογές των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, η κατάργηση πολλών 
ρυθμίσεων και η νέα έμψαση στο ρόλο που θα μπο
ρούσε να παίξει ο ιδιωτικός τομέας, ήσαν μερικές από 
τις κοινές αλλαγές που σημειώθηκαν στην οικονομική 
διαχείριση πολλών κρατών ΑΚΕ, Επιπλέον, οι τιμές 

που απολάμβαναν οι αγρότες ήσαν συχνά αυξημένες, 
καθώς επιδίωκαν να εξυψώσουν μακροπρόθεσμα το 
βιοτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσμού, να τονώ
σουν την εγχώρια παραγωγή και να μειώσουν τις 
εισαγωγές τροφίμων. Όσον αφορά τις παραγωγικές 
επενδύσεις, δεν υπήρχαν μεγάλα περιθώρια αύξησης 
της παραγωγικής ικανότητας, γι' αυτό και συνεχίστηκε 
να δίνεται έμφαση στη βελτίωση της λειτουργίας των 
υφιστάμενων μάλλον επιχειρήσεων παρά στην ίδρυση 
νέων. 

Κοινοτικές κατευθύνσεις 

Μέσα στο κλίμα της μέτριας οικονομικής ανόδου της 
Ευρώπης και της νέας επιδείνωσης της ανεργίας, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τις συνόδους που πραγ
ματοποίησε την Ανοιξη, το Καλοκαίρι και το Φθι
νόπωρο στις Βρυξέλλες, το Φονταινεμπλώ και το Δου
βλίνο αντίστοιχα, ενέκρινε ορισμένες σημαντικές κατευ
θυντήριες γραμμές και προσανατολισμούς για τη 
διοίκηση και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Τράπεζα παρου
σιάζουν: 

— η σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών και της κοι
νοτικής δράσης για την προώθηση των παραγωγικών 
επενδύσεων και μέσω αυτών για μια ισχυρή και μόνιμη 
οικονομική ανάκαμψη. 

— η ανάπτυξη του επιστημονικού και τεχνολογικού 
δυναμικού της Ευρώπης, σε στενή συνεργασία με την 
κοινοτική βιομηχανία και τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

τικών πολιτικών, η τόνωση των παραγωγικών επενδύ
σεων και το άνοιγμα των δημόσιων αγορών των 
κρατών μελών στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θεω
ρούνται ιδιαίτερα επείγοντα. 

Η περιφερειακή ανάπτυξη επισημάνθηκε και πάλι ως 
ύψιστης σημασίας στόχος για την Κοινότητα. Το Ευρω
παϊκό Συμβούλιο έκρινε ότι τα διαρθρωτικά ταμεία της 
Κοινότητας θα έπρεπε να γίνουν τα αποτελεσματικό
τερα μέσα κοινοτικής πολιτικής για τη μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων και τη μετατροπή των 
περιοχών που βρίσκονται σε βιομηχανική παρακμή, για 
την προώθηση ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού 
γεωργικού τομέα και τη διατήρηση και την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών γεωργικών διαρθρώσεων στις λιγό
τερο αναπτυγμένες κυρίως περιοχές και για την κατα
πολέμηση της ανεργίας κυρίως των νέων. Για το σκοπό 
αυτό, πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός των διά
φορων κοινοτικών ταμείων. 

— η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς με τη μείωση 
ιδιαίτερα των τεχνικών και διοικητικών εμπορικών 
φραγμών, ώστε να επωφεληθούν περισσότερο από 
την κοινοτική πραγματικότητα οι ευρωπαϊκές επιχειρή
σεις. Η εφαρμογή κοινής πολιτικής μεταφορών κι' ενός 
προγράμματος υποδομών των μεταφορών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, η πλήρης χρήση των υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών μέσων για την ενίσχυση των κοινο-

Όσον αφορά τη νομισματική και χρηματοπιστωτική 
ολοκλήρωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε 
ότι το ECU αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του Ευρω
παϊκού Νομισματικού Συστήματος, σημείωσε την 
πρόοδο της ιδιωτικής χρήσης του ECU και τόνισε τη 
σημασία να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη χρήση της κοι
νοτικής αποταμίευσης για τη χρηματοδότηση επενδύ
σεων. 
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Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, υπογραμμίστηκε 
η σημασία εκπαίδευσης των νέων σε επαγγέλματα και 
κλάδους του μέλλοντος. 

περιοχής, σε αντιδιαστολή με την πιο παραδοσιακή 
προσέγγιση της μεταφοράς πόρων για τη χρηματο
δότηση επενδύσεων. 

Διεύρυνση 

Οι διαπραγματεύσεις της Κοινότητας με την Ισπανία και 
την Πορτογαλία για την προσχώρησή τους κατέληξαν 
σε συμφωνία στα τέλη Μαρτίου 1985, η οποία χρειά
ζεται να κυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια. Η 
προσχώρηση των δύο χωρών στην Κοινότητα, συν
επώς, θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 1986,  
πράγμα που σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η Ισπανία και 
η Πορτογαλία θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Τρά
πεζας Επενδύσεων, συμμετέχοντας στο κεφάλαιο της, 
και θα έχουν άμεση πρόσβαση στα δάνεια και τις εγυή-
σεις που χορηγεί, στα πλαίσια των κατευθύνσεων και 
των προσανατολισμών του Συμβουλίου των Διοικητών. 
Ύστερα από σύσταση του Συμβουλίου των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων, το Συμβούλιο των Διοικητών της 
Τράπεζας ενέκρινε μέσα στο χρόνο την παράταση της 
προενταξιακής χρηματοδοτικής συνεργασίας με τις δύο 
χώρες και τη χορήγηση δανείων από τους ιδίους 
πόρους της Τράπεζας ύψους 150 εκατομ. ECU μεταξύ 
Ιουλίου 1984 και Δεκεμβρίου 1985 στην Πορτογαλία και 
ύψους 250 εκατομ. ECU για την ίδια περίοδο στην 
Ισπανία. 

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενέκρινε 
ψήφισμα σχετικά με την κατάρτιση συμπληρωματικών 
προγραμμάτων για την ορθολογική χρήση της ενέρ
γειας στα κράτη μέλη και συζήτησε τους νέους κοινοτι
κούς στόχους της μακροπρόθεσμης ενεργειακής πολι
τικής. Οι στόχοι αυτοί αφορούν: τη μεγαλύτερη ενο
ποίηση και την ευελιξία του ενεργειακού δικτύου, ώστε 
να αντιμετωπίζονται οι απρόβλεπτες αλλαγές των 
συνθηκών προσφοράς και τιμών, με τη διασύνδεση 
ιδιαίτερα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, 
τη μεγαλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα, την 
άσκηση ορθολογικής πολιτικής τιμολόγησης των ενερ
γειακών προϊόντων, την εντατικοποίηση των ερευνών 
για νέα κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου, τη βελτίωση 
των μηχανισμών για την αντιμετώπιση των πετρε
λαϊκών κρίσεων, την ενθάρρυνση της χρήσης άνθρακα 
και την ανάπτυξη νέων μη ρυπογόνων τεχνικών 
καύσης, τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βιομηχα
νίας άνθρακα, την ενθάρρυνση της υποκατάστασης του 
πετρελαίου στην παραγωγή ηλεκτρισμού, ώστε να 
προωθηθεί η χρήση της πυρηνικής ενέργειας και των 
στερεών καυσίμων, την ανάγκη προμήθειας νέας 
ποσότητας αερίου στη δεκαετία του '90 και την αξιο
ποίηση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με 
βάση τις εξουσίες που διαθέτει στα πλαίσια της 
συνθήκης Ευρατόμ, η Επιτροττή κατάρτισε ένα νέο 
ενδεικτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας για την 
περίοδο μέχρι το 1995, όταν η συμμετοχή της ενέργειας 
αυτής θα καλύπτει το 40 % της συνολικής κατανάλωσης 
ηλεκτρισμού έναντι 26 % το 1984. 

Το 1984, οι εξελίξεις της κοινοτικής πολιτικής που 
άπτονται της δραστηριότητας της Τράπεζας αφο
ρούσαν την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενέργεια, τις 
μεταφορές, την προστασία του περιβάλλοντος και τις 
σχέσεις με τρίτες χώρες. 

Ο νέος κανονισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφε
ρειακής Ανάτττυξης άρχισε να ισχύει την 1.1 1985. Τα 
κύρια χαρακτηριστικά του είναι η αύξηση του ύψους 
των επιχορηγήσεων, η προοδευτική υιοθέτηση της 
χρηματοδότησης προγραμμάτων — σε αντιδιαστολή με 
τη χρηματοδότηση έργων — και η αυξανόμενη σημασία 
της νέας προσέγγισης, η οποία συνδυάζει τη χορήγηση 
δανείων και επιχορηγήσεων από όλες τις κοινοτικές 
πηγές σε ειδικές προβληματικές περιοχές. Τα άλλα 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των 
σταθερών ποσοστώσεων με ανώτερα και κατώτερα 
όρια των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ ανά χώρα και την 
αύξηση της σημασίας των μέτρων για την αξιοποίηση 
του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού μιας 

Σύνολο κοινοτικών χρηματοδοτήσεων στον ενεργεια
κό τομέα, 1981—1984 

(σε εκατομ. ECU) 

Δάνεια και εγγυήσεις 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων 
ΝΚΜ 
ΕΚΑΧ 
ΕΥΡΑΤΟΜ 

5416.9 
667,0 
925,4 
547,4 

7 556,7 

Επιχορηγήσεις 3469,9 
ΕΤΠΑ 1 517,6 
Λοιπές 1952,3 

Σύνολο 11026,6 
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Το Συμβούλιο υιοθέτησε μια κοινή προσέγγιση για την 
ανάπτυξη των υποδομών των μεταφορών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, στην οποία προβλέπεται η χορήγηση 
ειδικών χρηματοδοτικών ενισχύσεων της ΕΟΚ και η 
συνδυασμένη χρήση εθνικών και κοινοτικών πόρων. 
Από τους πόρους του κοινοτικού προϋπολογισμού των 
ετών 1983 και 1984 χρηματοδοτήθηκαν ορισμένα έργα 
που θα βελτιώσουν την κυκλοφορία σε κύριους ενδο
κοινοτικούς οδικούς άξονες. Τα χρηματοδοτικά αυτά 
μέτρα συμπληρώνουν τα σημαντικά δάνεια που έχουν 
χορηγήσει η Τράπεζα και, πιο πρόσφατα, το ΝΚΜ για 
παρόμοια έργα. 

Η τιεριβαλλοντολογική πολιτική της Κοινότητας δίνει 
όλο και περισσότερο έμφαση στην εφαρμογή προ
γραμμάτων δράσης, ώστε να αποκτήσει προληππκό 
μάλλον παρά θεραπευτικό χαρακτήρα (για τη δρα
στηριότητα της Τράπεζας σ' αυτό τον τομέα βλ. σελ. 33). 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων φιλοξένησε από 
πς 13 έως τις 15 Ιουνίου 1984 την πέμπτη σύνοδο της 
Επιτροττής Διεθνών Αναπτυξιακών Οργανισμών για το 
Περιβάλλον (CIDIE). Κατά τη σύνοδο συζητήθηκαν, με 
βάση εν μέρει έγγραφα που κατάρτισαν οι υπηρεσίες 
της Τράπεζας, θέματα όπως η όξινη βροχή, η χρήση 
φυτοφαρμάκων σης λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, η 
υγειονομική προστασία στη βιομηχανία, η συντήρηση 
του εδάφους και οι διαδικασίες ολοκληρωμένου προ
γραμματισμού, 

* * * 

προσθήκη των γενικών οδηγιών του 1958 (ή οι οποίες 
εξακολουθούν να ισχύουν — μια σειρά κατευθύνσεων 
για τη μελλοντική δραστηριότητα της Τράπεζας. 

1. Όταν πρόκειται για έργα στη χρηματοδότηση των 
οποίων συμετέχει η Τράπεζα, οι κοινοτικές χρηματο
δοτήσεις καθορίζονται στο εξής στα παρακάτω επί
πεδα του συνολικού κόστους: 

— στο 50 % για τα δάνεια, είτε πρόκειται για δάνεια 
που χορηγούνται από ένα μόνο χρηματοδοτικό μέσο ή 
για το σύνολο των πιστώσεων που χορηγούνται από 
περισσότερα μέσα. 

— στο 70% στην περίπτωση σωρευτικής χορήγησης 
για το ίδιο έργο κοινοτικών δανείων και επιχορηγή
σεων. 

Εάν δικαιολογείται, θα μπορούσαν να εγκριθούν υψηλό
τερα επίπεδα κοινοτικών χρηματοδοτήσεων για έργα 
υποδομής σε προβληματικές περιοχές και. στην 
περίπτωση που θα κινδύνευε ή θα καθυστερούσε 
σημαντικά η εκτέλεση έργων από την έλλειψη μεγαλύ
τερης χρηματοδότησης, για άλλα έργα προτεραιότητας 
(κυρίως επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τη συν
εργασία επιχειρήσεων διάφορων χωρών μελών ή έργα 
αντιρρύπανσης). 

2. Η Τράπεζα έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στην 
εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής ττροστασίας του 
περιβάλλοντος. Η πολιπκή αυτή βασίζεται κυρίως 
στην αρχή «πληρώνει ο ρυπαίνων» και σε συνδυασμένη 
δράση για την εναρμόνιση των εθνικών προτύπων. 

Κατευθύνσεις του Συμβουλίου 
των Διοικητών 

Οι παραπάνω αποφάσεις και κατευθύνσεις επηρέασαν 
γενικά τη δανειοδοτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Τρά
πεζας Επενδύσεων. Ειδικότερα, ορισμένες απ" αυτές 
ανπκατοπτρίζονται στις συστάσεις για τη δανειοδοτική 
πολιτική της Τράπεζας τις οποίες ενέκρινε το Συμ
βούλιο των Διοικητών της στην ετήσια σύνοδο του στις 
4 Ιουνίου 1984. 

Η Τράπεζα αποφάσισε να επεκτείνει τα κριτήρια της 
επιλεξιμότητας στα έργα που συμβάλλουν σημαντικά 
στην προστασία του περιβάλλοντος, με τον καθαρισμό 
π.χ. του αέρα και των νερών, έστω κΓ αν πρόκειται για 
κλειστά νερά, περιλαμβανομένων, όταν πρόκειται για 
εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης, όχι μόνο των υφιστά
μενων αλλά και των νέων μονάδων, ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική τους θέση. 

Σε ειδικές περιπτώσεις, θα μπορούσαν να χορηγηθούν 
συμπληρωματικές πιστώσεις μέχρι του 10 % του συν
ολικού κόστους παρόμοιων έργων για την πλήρη 
χρηματοδότηση της εγκατάστασης εξοπλισμού ανπρρύ-
πανσης, ο οποίος προσφέρει μεγαλύτερη προστασία 
από εκείνη που απαιτούν τα υφιστάμενα πρότυπα. 

Υιοθετώντας τα συμπεράσματα της έκθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη δραστηριότητα της 
Τράπεζας, το Συμβούλιο των Διοικητών καθόρισε — σε 

Γ) Δημοσιεύονται στο φυλλάδιο »Καταστατικό και άλλες διατάξεις» που 
έχει εκδώσει η Τράπεζα και το οποίο διατίθεται με απλή αίτηση. 
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Η Τράπεζα θα επιμένει πάντα στην αυστηρή εψορ· 

μογή των δκχτάξεων των εθνικών και κοινοτικών 

ρυθμίσεων και, σε περίπτωση μη ύπαρξης δεσμευ

τικών κανόνων, θα φροντίζει για την ευαισθητοποίηση 

των επενδυτών στα περιβαλλοντολογικά προβλήματα 

και στη λύση τους. με στόχο κυρίως να πειστούν οι 

τελευταίοι να επιλέγουν τις λιγότερο ρυπογόνες 

εναλλακτικές λύσεις, χωρίς ωστόσο να θέτουν σε κίν

δυνο την οικονομική απόδοση του έργου, και να προ

βλέπουν από την αρχή το μελλοντικό εξοπλισμό του 

έργου με τις κατάλληλες διατάξεις καθαρισμού των 

αποβλήτων. 

Στα πλαίσια των προσπαθειών πεπεισμού που έχει 

αναλάβει η Τράπεζα, θα πρέπει να επισύρεται η προ-

σοχή των επενδυτών στις διεξαγόμενες σ' αυτό τον 

τομέα κοινοτικές εργασίες. 

Κατά την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας 

ενός έργου, η Τράπεζα θα πρέπει να δίνει τη δέουσα 

σημασία στις περιβαλλοντολογικές του συνέπειες, να 

εφαρμόζει ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια για τα έργα που 

αποδεδειγμένα προκαλούν διαμεθοριακή ρύπανση και 

να αποφεύγει να συμμετέχει στη χρηματοδότηση 

εκείνων που είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρή 

βλάβη στο περιβάλλον. 

Οι παραπάνω αρχές εφαρμόζονται προοδευτικά και 

στα έργα που χρηματοδοτεί η Τράπεζα στην Ισπανία 

και την Πορτογαλία. Όσον αφορά τις άλλες παρεμβά

σεις της έξω από την Κοινότητα, η Τράπεζα θα απο

φεύγει να χρηματοδοτεί έργα που παραβιάζουν 

σοβαρά τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, λαμβανο

μένων υπόψη των συγκεκριμένων οικολογικών προ

βλημάτων των ενδιαφερόμενων χωρών. Η Τράπεζα θα 

εξακολουθήσει να ενώνει τις προσπάθειές της με τις 

προσπάθειες άλλων διεθνών και περιφερειακών χρη

ματοδοτικών οργανισμών και ιδρυμάτων σε περιβαλ

λοντολογικά θέματα. 

3. Η Τράπεζα εκτιμά ότι η προκήρυξη διεθνών διαγω

νισμών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα 

για την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων και την 

εγκαθίδρυση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής κοινής 

αγοράς. Η Τράπεζα θα συνεχίσει και θα εντείνει τις 

προσπάθειές της για να πείσει τους επενδυτές να 

προσφεύγουν όσο γίνεται περισσότερο στην προκή

ρυξη διεθνών διαγωνισμών. Τη βάση γι' αυτό απο

τελεί το Καταστατικό της, στο οποίο αναφέρεται ότι «η 

Τράπεζα φροντίζει ώστε τα κεφάλαιά της να χρησιμο

ποιούνται κατά τον πιο ορθολογικό τρόπο προς το 

συμφέρον της Κοινότητας», ότι «ούτε η Τράπεζα ούτε 

τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλουν όρους βάσει των 

οποίων τα δανειζόμενα ποσά πρέπει να δαπανώνται 

στο εσωτερικό ορισμένου κράτους μέλους» και όπ «η 

Τράπεζα δύναται να εξαρτά τη χορήγηση δανείων από 

τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών». 

Ειδικότερα, η Τράπεζα θα εξακολουθήσει να επιβάλει 

την τήρηση των κοινοτικών οδηγιών σχετικά με τις δημό

σιες συμβάσεις στους τομείς τους οποίους καλύπτουν 

και επιπλέον να τις επεκτείνει, προτρέποντας τους 

δημόσιους και τους ιδιωτικούς επενδυτικούς φορείς να 

προσφεύγουν σε διεθνείς διαγωνισμούς ακόμα και σε 

άλλους τομείς. Η Τράπεζα θα πρέπει να εντείνει τις 

προσπάθειες αυτές με δυναμικό και πραγματιστικό 

τρόπο, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τα χαρακτηρι

στικά, τον τομέα και τη γεωγραφική θέση των έργων. 

Σε έσχατη ανάγκη, λαμβανομένης υπόψη της γενικό

τερης προόδου που έχει σημειωθεί στην Κοινότητα, 

όσον αφορά το χωρίς διακρίσεις άνοιγμα των δημόσιων 

αγορών, και σε συνεργασία με τα άλλα κοινοτικά 

χρηματοδοτικά μέσα, θα πρέπει να είναι έτοιμη η Τρά

πεζα να μειώσει το ύψος ενός δανείου ή να αρνηθεί τη 

χορήγησή του. όταν σημαντικό μέρος του έργου δεν 

αποτελεί αντικείμενο διεθνούς διαγωνισμού και δεν 

δίνονται γΓ αυτό ικανοποιητικές εξηγήσεις. 

4. Πέραν από τους παραδοσιακούς της στόχους προτε

ραιότητας (περιφερειακή ανάπτυξη, ενέργεια, υπο

δομές κοινού ενδιαφέροντος), η Τράπεζα θα πρέπει να 

επιδιώκει να χρηματοδοτεί έργα που προωθούν την 

ανάτττυξη προηγμένης τεχνολογίας στην Κοινότητα, 

και ιδιαίτερα όταν εντάσσονται στα πλαίσια των 

εθνικών και της κοινοτικής βιομηχανικής πολιτικής. 

Τα έργα αυτά θα πρέπει να περιέχουν σημαντικό στοι

χείο τεχνολογίας, όχι ακόμα ευρέως διαδεδομένης στην 

Κοινότητα, ή να συνεπάγονται την παρασκευή τεχνολο

γικά προηγμένων προϊόντων, όχι ακόμα ευρέως διαδε

δομένων στην Κοινότητα, ή τέλος να οδηγούν στην 

ανάπτυξη τεχνολογικά νέων μεθόδων παραγωγής, π.χ. 

έργα που δεν συντελούν απλώς στον εκσυγχρονισμό 

των υφιστάμενων μεθόδων παραγωγής ούτε στη 

χρήση γνωστής τεχνολογίας. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε έργα βιομη

χανικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων διάφορων 

κρατών μελών. 

5. Το Συμβούλιο των Διοικητών έχει εγκρίνει τη συνέ

χιση της πολιτικής της Τράπεζας για παγίωση της 

άριστης πιστολητττικής της ικανότητας στη διεθνή 

κεφαλαιαγορά, η οποία όμως θα πρέπει να παρακο

λουθεί στενά την εξέλιξη των νέων αγορών και των 

νέων τεχνικών. Στα πλαίσια αυτά, επιτράπηκε στην Τρά-
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πεζσ, σε πειραματική βάση, να συνάψει δάνεια κυμαινό
μενου επιτοκίου μέχρι του ποσού των 500 εκατομ. ECU  
και να χορηγήσει το προϊόν των δανείων αυτών με 
παρόμοιους όρους σε κατάλληλους πελάτες. Όπως και 
στο παρελθόν, η Τράπεζα Οα πρέπει να αντλήσει ένα 
μέρος των πόρων της στις αγορές των κρατών μελών 
— περιλαμβανομένου του δανεισμού σε ECU όπου 
είναι πρόσφορο — λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες 
που επικρατούν στις αγορές αυτές. 

Αναπτυξιακή συνεργασία 

Οι ισχύουσες συμβάσεις, πρώτοκολλα και συμφωνίες 
χρηματοδοτικής συνεργασίας αναφέρονται στον πίνακα 
9 στη σελ. 68. 

Η τρίτη σύμβαση του Λομε που υπογράφηκε σης 8  
Δεκεμβρίου 1984 έχει πενταετή ισχύ. Η σύμβαση αυτή. 
η οποία συνδέει τις δέκα χώρες μέλη της ECK και 65  
κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 
(κράτη ΑΚΕ), ύστερα από την προσχώρηση και της 
Μοζαμβίκης, θα αρχίσει να ισχύει μετά την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών κύρωσης, πιθανώς σης 
αρχές του 1986. Κατά τη μεταβατική περίοδο, πάντως, 
οι πράξεις θα συνεχίζονται στα πλαίσια των όρων που 
καθορίζονται στη δεύτερη σύμβαση του Λομέ. 

Το προβλεπόμενο ύψος ενισχύσεων διαμορφώθηκε σε 
8 500 εκατομ. ECU για τα κράτη ΑΚΕ και 120 εκατομ. 
ECU για τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ). Από 
το ποσό αυτό, 1 120 εκατομ. ECU κατ' ανώτατο όριο —  
1 100 εκατομμύρια στα κράτη ΑΚΕ και 20 στις ΥΧΕ — θα 
διατεθούν ως δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τρά
πεζας με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 % από τις 
δωρεάν επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά
πτυξης (ΕΤΑ). Στην Τράπεζα έχει επίσης ανατεθεί η 
χορήγηση, για λογαριασμό της Κοινότητας, 615 εκατομ. 
ECU από τους πόρους του ΕΤΑ με τη μορφή επιχειρη
ματικών κεφαλαίων (600 εκατομμύρια στα κράτη ΑΚΕ 
και 15 στις ΥΧΕ). 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τρίτης σύμβασης του 
Λομέ είναι η επιδίωξη μεγαλύτερης αποτελεσματι

κότητας στον προγραμματισμό των ενισχύσεων σε συν
εργασία με κάθε κράτος ΑΚΕ, ώστε να μην περιορί
ζονται οι προσπάθειες στην απλή αναγνώριση έργων 
και προγραμμάτων δράσης αλλά να εντοπίζονται οι 
τομείς στους οποίους θα πρέπει να κατευθύνονται οι 
κοινοτικές ενισχύσεις, να ορίζονται οι επιδιωκόμενοι 
αναπτυξιακοί στόχοι και το σπουδαιότερο να καθορί
ζονται οι τρόποι και τα μέσα για την επίτευξή τους. Στη 
σύμβαση προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση παραγω
γικών επενδύσεων και προγραμμάτων δράσης στο 
βιομηχανικό, αγροτοβιομηχανικό, τουριστικό και μεταλ
λευτικό τομέα, καθώς και έργων παραγωγής ενέργειας 
και υποδομών των μεταφορών και των τηλεπικοινω
νιών που συνδέονται μ" αυτούς τους τομείς θα γίνει 
πρώτ' απ" όλα με δάνεια από τους ιδίους πόρους της 
Τράπεζας και με επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτό 
πάντως δεν αποκλείει τη χρηματοδότηση από τους 
ιδίους πόρους της Τράπεζας παραγωγικών επενδύ
σεων και προγραμμάτων δράσης σε άλλους τομείς, και 
ιδιαίτερα αγροτικών καλλιεργειών μεγάλης κλίμακας, 
στην περίπτωση που τα έργα αυτά πληρούν τα κρι
τήρια της Τράπεζας. Ιδιαίτερη επίσης έμφαση δίνεται 
στην ανακαίνιση, την αναβάθμιση, την ανασυγκρότηση 
και την αναδιάρθρωση οικονομικά βιώσιμων, αν και 
προσωρινά ανενεργών ή αναποτελεσματικών, επιχειρή
σεων, καθώς και στη συντήρηση του εξοπλισμού 
και των εγκαταστάσεων. Η επιδίωξη των παραπάνω 
στόχων, αναμένεται ότι θα εστιάσει τη συνεργασία, 
περισσότερο απ' ό,τι στο παρελθόν, στην ενίσχυση της 
έναρξης λειτουργίας ή της ανασυγκρότησης επιχειρή
σεων. 

Κατά τη μεταβατική περίοδο, η Τράπεζα και η Επι
τροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα κάνουν την 
προκαταρκπκή δουλειά και θα αποκαταστήσουν πς 
πρώτες επαφές προκειμένου να προετοιμάσουν το 
έδαφος για την εφαρμογή της νέας σύμβασης, συμμετέ
χοντας κυρίως σε αποστολές προγραμματισμού των 
κοινοτικών ενισχύσεων σε κάθε κράτος ΑΚΕ. 

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άρχισε να 
συζητά τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη 
χάραξη μιας σφαιρικής πολιτικής έναντι των μεσογει
ακών χωρών, στα πλαίσια της διεύρυνσης της Κοι
νότητας και της μελλοντικής εμπορικής και χρηματοδο
τικής συνεργασίας των «Δώδεκα» με τους μεσογειακούς 
τους εταίρους. 

Το δεύτερο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο της ΕΟΚ με την 
Κύπρο άρχισε να ισχύει την 1η Μαΐου 1984 και θα λήξει 
στις 31 Δεκεμβρίου 1988. Στο πρωτόκολλο αυτό προβλέ
πεται η χορήγηση ενισχύσεων ύψους 44 εκατομ. ECU,  
28 εκατομμύρια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 
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και 16 από τους πόρους του κοινοτικού προύπολο- κόλλου έγιναν τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 1984.  
γισμού (10 εκατομμύρια ως δάνεια με ειδικούς όρους Επιπλέον των ποσών που προβλέπονται στο πρώτο 
και 6 ως δωρεάν βοήθεια). χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, το Συμβούλιο των Διοι

κητών επέτρεψε τον Απρίλιο του 1984 την Τράπεζα να 
Οι προκαταρτικές συνομιλίες με τη Γιουγκοσλαβία για χορηγήσει δάνεια από τους ιδίους της πόρους για τον 
την κατάρτιση του δεύτερου χρηματοδοτικού πρώτο- υπεργιουγκοσλαβικό αυτοκινητόδρομο (βλ. σελ. 69). 
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Ol χρηματοδοτήσεις παραγωγικών επενδύσεων, στο βιομηχανικό κυρίως τομέα, αυξήβηκαν 
σημαντικά το 1984 και έφτασαν τα 2 140 εκατομμύρια έναντι 1565 εκατομμυρίων το 1983. Το 
μεγαλύτερο μέρος τους (1587 εκατομμύρια, από τα οποία τα 771 προέρχονται από τους 
πόρους του ΝΚΜ) χορηγήθηκε με τη μορφή συνολικών δανείων για τη χρηματοδότηση 
κυρίως μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια 
χρηματοδοτήθηκαν 4 624 επενδυτικές πρωτοβουλίες (2 600 πρωτοβουλίες 
χρηματοδοτήθηκαν με πιστώσεις από τους πόρους του ΝΚΜ). 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Γενική επισκόπηση 

Η Τ ράπεζα χορήγησε το 1984 για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων στις χώρες μέλη 5 013,1 εκα
τομμύρια από τους ιδίους της πόρους, έναντι 4 255,7 εκατομμυρίων το 1983 (^) κ αι 1181,8 εκατομμύρια από τους 
πόρους του ΝΚΜ, ένανπ 1 211,8 εκατομμυρίων το 1983 

Το σύνολο των χορηγήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας πέρασε έτσι από 5 467,5 εκατομμύρια το 1983 σε 
6194,9 εκατομμύρια το 1984, σημείωσε δηλαδή αύξηση κατά 13% ύστερα από την αύξηση κατά 29% που είχε 
σημειώσει το 1983. 

Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων που χορηγεί η Τρά
πεζα από τους ιδίους της πόρους κατευθύνεται σε 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις προβλημα-
πκες περιοχές ή που συμβάλλουν στη μείωση της ενερ
γειακής εξάρτησης της Κοινότητας, ενώ αντίθετα τα 
δάνεια από τους πόρους του ΝΚΜ αφορούν όλο και 
περισσότερο παραγωγικές επενδύσεις μικρομεσαίων 
βιομηχανικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται 

έξω από τις περιοχές κινήτρων, σύμφωνα με τις κατευ
θύνσεις που ισχύουν. 

Τα δάνεια με επιδότηση επιτοκίου κατά 3% σε βάρος 
του προϋπολογισμού της Κοινότητας που χορη-

(1) Βλ. παρακάτω ένθετο. 

(2) Βλ. ένθετο σελ. 29. 

Δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και εγγυήσεις 

Οι στόχοι οικονομικής πολιτικής τους οποίους πρέπει να επιδιώκουν τα δάνεια που χορηγούνται από τους 
ιδίους πόρους της Τράπεζας στο εσωτερικό της Κοινότητας ορίζονται στο άρθρο 130 της Συνθήκης της Ρώμης 
και καθορίζονται σαφώς από το Καταστατικό της Τράπεζας και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει χαράξει 
το Συμβούλιο των Διοικητών της. Στην πράξη, οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας κατευθύνονται: 

— κατά προτεραιότητα σε επενδύσεις στον παραγωγικό τομέα και σε έργα υποδομής που συμβάλλουν στην 
οικονομική ανάπτυξη των προβληματικών περιοχών — έργα περιφερειακού ενδιαφέροντος, 

— σε επενδύσεις που παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για περισσότερα κράτη μέλη ή για την Κοινότητα 
στο σύνολό της, καθώς και σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού και μετατροπής επιχειρήσεων ή δημιουργίας 
νέων δραστηριοτήτων, οι οποίες απαιτούνται από την προοδευτική εγκαθίδρυση της κοινής αγοράς. 

Στις τελευταίες κατηγορίες περιλαμβάνονται: 

— οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα που συντελούν στην υλοποίηση του στόχου για τη μείωση της 
εξάρτησης της Κοινότητας από το πετρέλαιο: αξιοποίηση εγχώριων πόρων, ορθολογική χρήση της ενέργειας, 
διαφοροποίηση των εισαγωγών, 

— οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού και (ΐετατροττής επιχεφήσεων, είτε πρόκειται για εργασίες εκσυγχρο
νισμού ή μετατροπής που απαιτούνται λόγω της προοδευτικής εγκαθίδρυσης της κοινής αγοράς ή έγιναν απα
ραίτητες λόγω των διαρθρωτικών δυσχερειών, είτε για ειδικές επενδύσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής βιομηχανίας με την ανάτττυξη ή τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, ή 
ακόμα για επενδύσεις που είναι αποτέλεσμα στενής τεχνικοοικονομικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων 
από διάφορες χώρες μέλη, 

— οι υποδομές κοινοπκού ενδιαφέροντος ή αμοιβαίου ενδιαφέροντος, που συμβάλλουν στην οικονομική 
ενοποίηση της Ευρώπης (επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών για τη βελτίωση 
των ενδοκοινοτικών συνδέσεων) ή στην επίτευξη κοινοτικών στόχων όπως η προστασία του περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κατασταπκού της, η Τράπεζα φροντίζει «ώστε τα κεφάλαια της να χρησιμοποι
ούνται κατά τον πιο ορθολογικό τρόπο προς το συμφέρον της Κοινότητος» και παρεμβαίνει μόνον «όταν η 
εκτέλεση του σχεδίου συντελεί γενικά στην αύξηση της οικονομικής παραγωγικότητας και ευνοεί την πραγμα
τοποίηση της κοινής αγοράς». 
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γήθηκαν για την ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων 
περιοχών στην Καμπανίσ και τα Βσσιλικάτα, έφτασαν 
τα 51,9 εκατομμύρια από τους ιδίους πόρους της Τρά
πεζας και τα 14,6 εκατομμύρια από τους πόρους του 
ΝΚΜ. Αν ληφθούν υπόψη και οι χορηγήσεις των προη
γούμενων χρήσεων, τότε τα επιδοτούμενα δάνεια που 

χορηγήθηκαν για την ανασυγκρότηση, σε εγκεκριμένο 
ποσό ενός δισεκατομμυρίου Ο, έφτασαν τα 85θ,6 εκα
τομμύρια, από τα οποία τα 597,5 προέρχονται από 
τους πόρους του ΝΚΜ. 

(1) Απόφαση του Συμβουλίου 81/19/ΕΟΚ της 20ής Ιανουαρίου 1981. 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας στην υπηρεσία της κοινοτικής πολιτικής 

Παρά τις έντονες προσπάθειες που καταβάλλονται 
τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και 
ενισχύονται από την Κοινότητα, οι περιφερειακές ανι
σότητες, όσον αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα, το 
ποσοστό ανεργίας και τον εξοπλισμό των διάφορων 
περιοχών, παραμένουν σημαντικές. Την πραγμαπ-
κότητα αυτή παρουσιάζει ανάγλυφα η δεύτερη περιο
δική έκθεση για τις περιοχές της Ευρώπης που 
εξέδωσε το 1984 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων. Η εξάλειψη των ανισοτήτων αυτών, που είναι 
ένας από τους στόχους προτεραιότητας της Κοι
νότητας. αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την 
οικονομική ολοκλήρωση και προϋπόθεση για την ισόρ
ροπη και απρόσκοπτη ανάπτυξη της κοινής αγοράς. 

Γι' αυτό η χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη των μειονεκτικών περιοχών της Κοι
νότητας ήταν από την πρώτη στιγμή και εξακολουθεί 
να είναι και σήμερα στόχος προτεραιότητας της Τρά

πεζας. Αυτό φαίνεται άλλωστε από τη συγκέντρωση 
των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας στις χώρες με τα 
οξύτερα διαρθρωτικά προβλήματα: το 57,4% των 
χρηματοδοτήσεων έχει κατευθυνθεί στην Ιταλία, την 
Ελλάδα και την Ιρλανδία, και το 34% στη Γαλλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Τα δάνεια που χορηγήθηκαν το 1984 από τους ιδίους 
πόρους της Τράπεζας για έργα περιφερειακού ενδιαφέ
ροντος έφτασαν τα 3 085,5 εκατομμύρια (2 843,2 εκα
τομμύρια το 1983), ή το 62 % του συνόλου των χορηγή
σεων στις χώρες μέλη. Αν ληφθούν υπόψη και τα 
δάνεια από τους πόρους του ΝΚΜ που χορηγήθηκαν 
για τον ίδιο σκοπό (195 εκατομμύρια), φτάνουμε σ' ένα 
σύνολο χορηγήσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη 
ύψους 3 280,5 εκατομμυρίων. Τα δύο τρίτα των δανείων 
αυτών κατευθύνθηκαν στις περιοχές στις οποίες δίνει 
προτεραιότητα η κοινοτική περιφερειακή πολιτική, ή 
στις περιοχές όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι 

Πίνακας 3: Δάνεια που χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1984 από τους ιδίους πόρους της 
Τράπεζας 

Κατανομή κατά θέση, οικονομικό στόχο και τομέα 

Στόχος 

(σε εκστομ, ECU)  

Τομέας 

Περιφε
ρειακό 
ενδια
φέρον 

Ενεργειακοί 
στόχοι (2) 

Υποδομές 
κοινοτικού 

ενδιαφέ
ροντος 

Εκσυγ
χρονισμός, 

μετατροπή, 
προηγμένη 
τεχνολογία Μείον (1) Σύνολο (3) 

Βιομηχανία, 
Γεωργία, 

Υπηρεσίες Ενέργεια (2) Υποδομές 

Βέλγιο 32,5 — — 32,5 — 32,5 — 
Δανία 8,4 181,6 — — — 190,0 4.9 119,8 65,3 

Γερμανία — 134,3 — — — 134,3 — 134,3 — 
Ελλάς 275,5 88,6 23,8 — - 112,4 275,5 61,0 88,6 125,9 

Γαλλία 498,0 264,4 156,9 116,6 -221,9 814,0 160,4 115,7 537,9 

Ιρλανδία 124,0 — 4.6 46,2 - 51,0 124,0 64,0 — 60,0 

Ιταλία 1 724,4 718,7 136,4 175,7 - 217,0 2 538,2 999,4 485,3 1053,5 

Λουξεμβούργο — — 16,4 — — 16,4 — — 18,4 

Ηνωμένο Βασίλειο 455,2 577,5 54,8 — -199,3 888,2 55,6 577,5 255,1 

Σύνολο 3085,5 1 997,6 393,0 338,5 -801,5 S 013,1 1 345,2 1 553,8 2114,1 

(η Προκειμένου νσ ληφθούν υπόψη οι διπλοχρησίες στην περίπτωση χορηγήσεων που δικαιολογούνται με αναφορά σε πολλούς στόχους, 

(2) Η δ ιαφορά μεταξύ των θέσεων «Ενεργειακοί στόχοι- και «Ενέργεια» εξηγείται από το γεγονός ότι ορισμένα βιομηχανικά προγράμματα συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων, ενώ αντιστρόφως ορισμένα ενεργειακά προγράμματα συμβάλλουν μόνο στην επίτευξη των στόχων 
περιφερειακής πολιτικής. 

(3) Οι καταβολές που έγιναν το 1984, εν μέρει στα πλαίσια δανειακών συμβάσεων που είχαν υπογραφεί προηγουμένως, έφτασαν τα 4 986,6 εκατομμύ
ρια (με τιμές μετατροπής της 31.12,1984). 
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μικρότερο κατά 20 % τουλάχιστον από το μέσο κοινο
τικό. 

Πάνω από το 50 % των χορηγήσεων αυτού του είδους 
αφορούσε επενδύσεις στην Ιταλία (1 739 εκατομμύρια, 
από τα οποία τα 1 557,7 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν 
στη μεσημβρινή χώρα), ενώ οι υπόλοιπες κατευ
θύνθηκαν σε προβληματικές περιοχές της Γαλλίας, του 
Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και 
της Δανίας. Όσον αφορά την κλαδική τους κατανομή, 
1 110,2 εκατομμύρια (έναντι 871 εκατομμυρίων το 1983)  
αφορούσαν κυρίως τη βιομηχανία και σε μικρότερο 
βαθμό τη γεωργία και τις υττηρεσίες, από τα οποία 686  
εκατομμύρια χορηγήθηκαν με τη μορφή συνολικών 
δανείων. Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια χορη
γήθηκαν για επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
1 870 πιστώσεις συνολικού ύψους 649,5 εκατομμυρίων. 

Τα δάνεια για την ενίσχυση των υποδομών που είναι 
απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη των προ
βληματικών περιοχών έφτασαν τα 1 745,1 εκατομμύρια, 
από τα οποία τα δύο τρίτα αφορούσαν τους τομείς των 
μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. 

* * « 

Οι οικονομίες των χωρών μελών υφίστανται ακόμα, αν 
και σε διαφορετικό βαθμό, τις συνέπειες των πετρε
λαϊκών κρίσεων. Παρά τη χαλάρωση που παρα
τηρήθηκε το 1984, παραμένει ο κίνδυνος μιας νέας 
αποσταθεροποίησης της αγοράς και μιας νέας αύξησης 
των τιμών της ενέργειας, οι οποίες θα έθεταν σε κίν
δυνο την οικονομική άνοδο και θα επιδείνωναν την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. ΓΓ 
αυτό το λόγο, η μείωση της εξάρτησης της Κοινότητας 
από τις εισαγωγές πετρελαίου παραμένει πρωταρχικός 
στόχος. Σύμφωνα με τις κοινοτικές κατευθύνσεις, έχουν 
αναληφθεί μεγάλα επενδυτικά προγράμματα για την 
αξιοποίηση των εγχώριων πόρων και την εξασφάλιση 
και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού. Όλο 
και μεγαλύτερη έμφαση δίνεται σήμερα στα μέσα για 
την ορθολογική χρήση της ενέργειας και τη μεγαλύτερη 
ενοποίηση και ευελιξία του ευρωπαϊκού ενεργειακού 
δικτύου. 

Το 1984, η Τράπεζα χορήγησε 2 247,7 εκατομμύρια 
(1 997,6 εκατομμύρια από ιδίους πόρους και 250,1 από 
πόρους του ΝΚΜ) για εττενδύσεις που συντελούν στη 
μείωση της εξάρτησης της Κοινότητας από το πετρέ
λαιο. Οι χορηγήσεις για την ορθολογική χρήση της 

Δάνεια από τους πόρους του ΝΚΜ 

Η Τράπεζα χορηγεί από το 1979 δάνεια από τους πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και χορήγησης 
δανείων, για το οποίο έχει εγκρίνει το Συμβούλιο των Κοινοτήτων πρώτα δύο τμήματα δανείων ύψους 5(Χ) 
εκατομμυρίων το καθένα (ΝΚΜ !), στη συνέχεια ένα τρίτο ύψους ενός δισεκατομμυρίου (ΝΚΜ II) και τέλος, το 
1983 και το 1984, δύο τμήματα αντίστοιχου ύψους 1 500 και 1 400 εκατομμυρίων (ΝΚΜ III). 

Τα δάνεια αυτά πρέπει να ικανοποιούν τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει καθορίσει σχετικά το Συμβούλιο 
των Κοινοτήτων, βάσει των οποίων αποφασίζει η Επιτροπή για τη δυνατότητα επιλογής των επενδυπκών 
προγραμμάτων. Σύμφωνα με την εγκριθείσα διατύπωση της εγκριπκής απόφασης για το δεύτερο τμήμα του 
ΝΚΜ III, τα δάνεια αυτά αφορούν: 

— τις επενδυτικές πρωτοβουλίες των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων στη βιομηχανία και τις συναφείς 
υττηρεσίες για τη διάδοση των καινοτομιών και της νέας τεχνολογίας, η ανάληψη των οποίων συμβάλλει άμεσα 
ή έμμεσα στη δημιουργία νέων απασχολήσεων, 

— την ορθολογική χρήση της ενέργειας, την υποκατάσταση του πετρελαίου με άλλες ενεργειακές πηγές 
σ' όλους τους κλάδους της οικονομίας καθώς και τις υποδομές που επιτρέπουν την υποκατάσταση αυτή, 

— τις υποδομές τόσο περιφερειακού όσο και κοινοτικού ενδιαφέροντος που συνδέονται με την ανάπτυξη 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως οι τηλεπικοινωνίες, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών πληρο
φόρησης, και οι μεταφορές, περιλαμβανομένης της μεταφοράς ενέργειας. 

Η Τράπεζα έχει εντολή να χορηγεί αυτά τα δάνεια εξ ονόματος, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Κοινότητας. 
Στην αρχή βρίσκει τα επενδυτικά προγράμματα και στη συνέχεια, αφού αποφασίσει η Επιτροττή των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων για τη δυνατότητα επιλογής του κάθε προγράμματος, αξιολογεί τις αιτήσεις, αποφασίζει 
για τη χορήγηση των δανείων και διαχειρίζεται τα δάνεια, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 
Καταστατικό της και τα συνηθισμένα της κριτήρια. Η Επιτροπή συνάπτει τα δάνεια και καταβάλλει Π) το προϊόν 
τους στην Τράπεζα. 

(η Βλ. Έκθεση για τη δανειοδοτική και δανειολητττική δραστηριότητα της Κοινότητας, πονι δημοσιεύει ετήσια η Επιτροπή στην έκδοσή της «Ενρω-
παική Οικονομία». 
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ενέργειας (762.7 εκατομμύρια έναντι 613,9 εκατομμυ
ρίων το 1983) αφορούσαν ττ)ν ηλεκτροδότηση σιδηρο
δρόμων, τη διασύνδεση και την καλύτερη διαχείριση 
των ηλεκτρικών δικτύων υψηλής τάσης, την εγκατά
σταση ηλιακών συλλεκτών σε κτίρια, δίκτυα θέρμανσης 
πόλης, μικρές γεωθερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες 
και επενδύσεις σε βιομηχανικές επιχειρήσεις μικρού και 
μεσαίου μεγέθους. Σημαντικός αριθμός των επενδύ
σεων αυτών χρηματοδοτήθηκε μέσω συνολικών δα
νείων. 

Οι χρηματοδοτήσεις για την αξιοποίηση των εγχώ
ριων πόρων πέρασαν από 1 (Χ)7,3 εκατομμύρια το 1983  
σε 1232,6 εκατομμύρια το 1984 και κατευθύνθηκαν 
κυρίως σε πυρηνικά έργα — έξι πυρηνικοί σταθμοί κΓ 
ένα κέντρο επανεπεξεργασίας και αποθήκευσης του 
•πυρηνικού καυσίμου (719,2 εκατομμύρια) — και σε 
υδροηλεκτρικούς και λιγνιτικούς σταθμούς. Τα δάνεια 
για τη διαφοροποίηση των εισαγωγών, και κυρίως 
για αγωγούς αερίου, έφτασαν τα 252,4 εκατομμύρια. 

Η Τράπεζα, εξάλλου, με την ιδιότητά της του πράκτορα 
της Ευρατόμ, υπέγραψε από κοινού με την Επιτροπή 
έξι δανειακές συμβάσεις ύψους 183 εκατομμυρίων για 
•πυρηνικές μονάδες στη Γαλλία και το Βέλγιο. Τα δάνεια 
αυτά, που καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό 
τμήμα (σελ. 90) και τα οποία αξιολογεί και διαχειρίζεται 
η Τράπεζα, δεν περιλαμβάνονται στις στατιστικές για τη 
δραστηριότητα της Τράπεζας, εφόσον η απόφαση για 
τη χορήγησή τους λαμβάνεται από την Επιτροπή. 

Η συνολική ισχύς των πυρηνικών μονάδων, τις οποίες 
χρηματοδότησαν η Τράπεζα και η Ευρατόμ το 1984.  
είναι 12,3 GW ή το 12,5% της προβλεπόμενης για το 
1990 εγκαταστημένης ισχύος. 

Υπολογίζεται ότι τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν μ' 
αυτό τον τρόπο το 1984 θα συμβάλουν, όταν ολο
κληρωθούν, στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέ
λαιο κατά 12 εκατομμύρια τόννους ισοδυνάμου πετρε
λαίου (τιπ) το χρόνο, από τα οποία τα 2,3 εκατομμύρια 
θα προέλθουν από τις επενδύσεις για την ορθολογική 
χρήση της ενέργειας. Αυτό αντιπροσωπεύει το 3,6%  
των προβλεπόμενων εισαγωγών πετρελαίου της Κοι
νότητας το 1990. Τα αντίστοιχα στοιχεία για τα προ
γράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το 1977 έως 
το 1984 είναι 112 εκατομμύρια ππ (16,6 τιπ χάρη στην 
ορθολογική χρήση της ενέργειας) και 34 % των 
εισαγωγών. 

Η δημιουργία ενιαίας κοινοτικής αγοράς προϋποθέτει 
κατ' αρχάς την επίτευξη νέας προόδου σε θέματα 
προκήρυξης μειοδοτικών διαγωνισμών, στην οποία 
προσπαθεί να συμβάλει η Τράπεζα σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις του Συμβουλίου των Διοικητών της (βλ. 
σελ. 23), καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, 
ιδεών και αγαθών. Οι καλές συγκοινωνίες και τα αποδο-

Πίνακας 4; Δάνεια που χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1984 από τους πόρους του ΝΚΜ 

Κατανομή κατά θέση, οικονομικό στόχο και τομέα 
(σε εκστομ. ECU) 

Στόχος Τομέας 
MME. 

Υποδομές 
περιφερεια

κού ενδια
φέροντος (*) 

Υποδομές 
κοινοτικού 

ενδιαφέροντος 

Ενερ
γειακοί 

στόχοι (2) 

εκσυγχρο
νισμός, 

προηγμένη 
τεχνολογία Μείον (1) Σύνολο (3) 

Βιομηχανία 
Γ εωργία Ενέργεια (2) Υποδομές (<) 

Δανία 97,7 36,9 — 134,6 36,9 97,9 — 
Ελλάς 53,0 — 35,0 16,3 - 35,0 69,3 16,3 35,0 18,0 

Γαλλία 43.7 (5) — — 386,3 (5) - 43,7 386,3 342,5 — 43,7 

Ιρλανδία 50.0 (6) 4,3 — 19,4 (6) - 23,7 50,0 19,4 (6) — 30,6 

Ιταλία 14,6 — 117,4 365,3 — 497,3 369,0 61,3 67,0 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 33,7 33,6 — 10,5 - 33,8 44.3 10,5 — 33,8 

Σύνολο 195,0 38,1 250,1 834,8 -136,2 1181,8 794,6 194,0 193,2 

(1) Βλ. σημ. 1 του πίνακα 3. 
(2) Βλ. σημ. 2 του πίνακα 3. 
|3) Οι κ αταβολές που έγιναν το 1984. εν μέρει στα πλαίσια δανειακών συμβάσεων που είχαν υπογραφεί προηγουμένως, έφτασαν τα 1194 εκατομμύριο (με 

πμές μετατροττης της 31. 12. 19Θ4). 
(*) Η δια φορά μεταξύ των θέσεων «Υποδομές περιφερειακού ενδιαφέροντος» και «Υποδομές» εξηγείται από την κατάταξη στη θέση «Υποδομές περιφερεια

κού ενδιαφέροντος- ορισμένων ενεργειακών επενδυπκών προγραμμάτων που χρηματοδοτή^καν στα πλαίσια της περιφερειακής ανάτττυξης, 
|5) Περιλαμβάνεται ένα δάνειο 43,7 εκατομμυρίων για ένα τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο περιφερειακού ενδιαφέροντος που προωθεί τη χρήση προηγμένης 

τεχνολογίας. 
(β) Περιλαμβάνεται ένα δάνειο 19,4 εκατομμυρίων γιο δασικά έργα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του άρθρου 130 α) και β) (κλαδικό). 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1984 
Κατανομή κατά κύριο στόχο οικονομικής πολιτικής (ή 

από τις οποίες ΝΚΜ 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

Δανία 
Ιρλανδία 

Ελλάς 

Ην. Βασίλειο 
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Χρηματοδοτήσεις έργων τιου ανταττοκρίνονται 
στους ενεργειακούς στόχους της Κοινότητας 
από το 1980 έως το 1984 

σε εκατομ. ECU 

2 400 
I I Διαφοροποίηση των εισαγωγών 

Q Ορθολογική χρήση της ενέργειας 

3 280,5 εκατομ. ECU 3 852.1 εκατομ, ECU 1980 81 

(1) Ορισμένα δάνεια συμβάλλουν ταυτόχρονα στην επίτευξη πολλών στόχων 
(6λ. πίνακα 16) 

τικά τηλεπικοινωνιακά μέσα αποτελούν βασικούς παρά

γοντες για την ενοποίηση και την οικονομική άνοδο της 

Κοινότητας. Γ Γ αυτό και η εξάλειψη των σημείων συμ

φόρησης και γενικότερα η ενίσχυση των συνδέσεων 

κοινοτικού ενδιαφέροντος, ιδίως όταν η βελτίωση τους 

απαιτεί την υπέρβαση φυσικών εμποδίων, έχει ιδιαί

τερη σημασία. 

Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, ο εκσυγχρονισμός 

των δικτύων και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που 

ενσωματώνουν τις πιο προηγμένες τεχνολογίες είναι 

κεφαλαιώδους σημασίας τόσο για την ενίσχυση των 

συνδέσεων μεταξύ χωρών μελών όσο και για τη βελ

τίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επι

χειρήσεων. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή 

της Κοινότητας σ' αυτή την τόσο σημαντική τεχνολο

γική μεταβολή, απαιτείται εναρμόνιση των τεχνικών 

προδιετγραφών και άνοιγμα των αγορών. 

Οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας για έργα που συντε

λούν στην υλοποίηση αυτών των στόχων έφτασαν τα 

274,3 εκατομμύρια. Όσον αφορά τις υποδομές των 

μεταφορών κοινοτικού ενδιαφέροντος, αξίζει να ανα

φερθούν οι οδικοί άξονες Λωρραίνης—Βουργουνδίας, 
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Βουργουνδίας—Βάλλε ντ' Αόστα, Φριούλι—αυστριακών 
συνόρων και Λουξεμβούργου—Γερμανίας, η ηλεκτρο
δότηση του τμήματος Λυών—Σαμττερύ της σιδηροδρο
μικής γραμμής προς την Ιταλία και ο υπεργιουγκοσλα-
βικός αυτοκινητόδρομος (6λ. σελ. 69). Δύο από τα εργα 
αυτά, ο αυτοκινητόδρομος Λουξεμβούργου—Γερμανίας 
και η οδική αρτηρία προς τη Βάλλε ντ' Αόστα, έχουν 
επιχορηγηθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. 

Τα δάνεια για τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους 
έχουν καταχωρηθεί μαζί με τις χρηματοδοτήσεις έργων 
προηγμένης τεχνολογίας. 

* * * 

Ο διασυνοριακός χαρακτήρας της ρύπανσης του αέρα 
και των υδάτων και το επίπεδο εκβιομηχάνισης και 
αστυφιλίας της Κοινότητας, οδήγησαν τις εθνικές και 
κοινοτικές αρχές στη χάραξη μιας πολιτικής προστα
σίας του περιβάλλοντος και στη θέσπιση κανόνων 
που θα εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη. Η 
δράση της Κοινότητας, όσον αφορά τις ρυθμίσεις αυτές 
ή ως συμβαλλόμενο μέρος διεθνών συμβάσεων, στηρί
ζεται στην αρχή «πληρώνει ο ρυπαίνων» και επιδιώκει 
κυρίως να οδηγήσει στη λήψη προληπτικών μέτρων και 
να προωθήσει την εναρμόνιση των υφιστάμενων ρυθμί
σεων, η οποία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματι
κότητα των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και για την αποφυγή, λόγω του 
υψηλού κόστους των μέτρων αυτών, των στρεβλώσεων 
στον ανταγωνισμό. 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 
κατά το 1984 
Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου και τομέα 

σε εκστομ. ECU 
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Η Τράπεζα από την πλευρά της, στα πλαίσια των 
κατευθύνσεων που έχει χαράξει το Συμβούλιο των 
Διοικητών της (βλ. σελ, 22), στηρίζει την πολιτική αυτή 
με την εξέταση σε βάθος των περιβαλλοντολογικών 
συνεπειών των υποβαλλόμενων για χρηματοδότηση 
έργων και με την επέκταση των χρηματοδοτήσεών της 
σε εργα που συμβάλλουν στην προστασία του περι
βάλλοντος. Έτσι το 1984 χορήγησε 153,9 εκατομμύρια 
(115,8 από ιδίους πόρους) για έργα αποχέτευσης και 
επεξεργασίας των λυμάτων στην κεντρική Αγγλία και 
την Ιρλανδία, καθώς και για έργα συλλογής και καθα
ρισμού των ακαθάρτων στη Νεάπολη και τη Σαβόνα 
της Ιταλίας και σε επτά μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, 
ώστε να μειωθεί η ρύπανση της Μεσογείου. Επιπλέον, 
πολλά άλλα έργα που χρηματοδοτήθηκαν ως υπο
δομές απαραίτητες για την ανάπτυξη των προβλημα
τικών περιοχών, στο Ηνωμένο Βασίλειο κυρίως, επιδιώ
κουν έμμεσα τους ίδιους στόχους, καθώς εξασφαλίζουν 
την επεξεργασία των λυμάτων και των ασηκών 
αποβλήτων (135 εκατομμύρια). 

Στα πλαίσια της πολιτικής για τη διαφύλαξη της αρχι
τεκτονικής κληρονομιάς της Κοινότητας τέλος, η Τρά
πεζα χορήγησε ένα δάνειο για την προστασία αρχαιο
λογικών χώρων στη νότια Ιταλία (βλ. σελ. 41). 

* * * 

Η ενίσχυση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποκατά
σταση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομη
χανίας έχει ίσως αποφασιστική σημασία για το μέλλον 
της Κοινότητας, τη θέση της στη διεθνή αγορά και την 
ικανότητά της να επιλύει τα προβλήματα της απα
σχόλησης. Αν και η αντιμετώπιση των ζητημάτων 
αυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιχειρή
σεις και τα κράτη μέλη, η σκοπιμότητα εναρμόνισης 
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των προσπαθειών σε διάφορους τομείς, όπως η φορών χωρών μελών, περιπτώσεις Αιρμπάς, Αριάν, 
έρευνα, η τυποποίηση κι' ένα μεγαλύτερο άνοιγμα των Eurodif, ή ακόμη για την ανάπτυξη και τη χρήση 
διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων έργων, επισύρει όλο τιροηγμένης τεχνολογίας όχι μόνο στους κλάδους 
και περισσότερο την προσοχή των κοινοτικών αρχών. αιχμής αλλά και στους βιομηχανικούς κλάδους που 
Επιπλέον, υττάρχουν σκέψεις για την ενίσχυση της έχουν φτάσει σε κατάσταση ωριμότητας, όπως η 
βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων διά- κλωστοϋφαντουργία και η μεταλλουργία, ή τέλος για 

Περιβάλλον: καθαρισμός των ακαθάρτων στις μεσογειακές περιοχές 

Η προστασία του περιβάλλοντος, αν και δεν αναφέρεται σαφώς από τους συντάκτες της Συνθήκης της Ρώμης, 
έχει επιβληθεί εδώ και μερικά χρόνια ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ως πρωταρχικός στόχος της Κοι
νότητας. Στις μεσογειακές περιοχές, η απουσία παλιρροιακών φαινομένων, το κλίμα, η συγκέντρωση για γεω
γραφικούς και ιστορικούς λόγους ανθρώπων και οικονομικών δραστηριοτήτων στην παραθαλάσσια ζώνη, η 
αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης και η εξέλιξη του τρόπου ζωής, αποτελούν τόσους παράγοντες 
που θα μπορούσαν να νεκρώσουν την τόσο σημαντική αυτή θάλασσα. Οι κίνδυνοι μιας τέτοιας εξέλιξης και η 
επείγουσα ανάγκη να αναστραφούν οι υφιστάμενες τάσεις απαιτούν τη λήψη σημαντικών μέτρων. Οι ενδιαφε
ρόμενες χώρες χρειάστηκε να θεσπίσουν αυστηρούς κανόνες για να μειώσουν την περιεκτικότητα σε ρύπους 
των ακαθάρτων. Σε διεθνές επίπεδο, οι μεσογειακές χώρες υπέγραψαν σης 16 Φεβρουαρίου 1976 τη Σύμβαση 
της Βαρκελώνης για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία έχει 
υπογράψει τη σύμβαση, έχει υιοθετήσει το στόχο αυτό. 

Σε οικονομικό επίπεδο, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ακαθάρτων είναι απαραίτητες για την ομαλή συν
έχιση ή την επέκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στο βιομηχανικό, γεωργικό και τουριστικό τομέα. Η 
ανάγκη διόρθωσης της σχετικής υπανάπτυξης των περισσότερων μεσογειακών περιοχών καθιστά αυτό το 
είδος των επενδύσεων σημανπκό παράγοντα της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής. Εξάλλου, στις περιοχές 
αυτές, στις οποίες οι κλιματολογικές συνθήκες επιτείνουν τις ανάγκες ύδρευσης και αυξάνουν το κόστος αξιο
ποίησης των παραδοσιακών πόρων που αρχίζουν να σπανίζουν, ενδείκνυται ιδιαίτερα η ανακύκληση των ακα
θάρτων. 

Τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για έργα προστασίας του περιβάλλοντος στις μεσογειακές 
χώρες σημείωσαν σαφή πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Από το 1975 έχουν χρηματοδοτηθεί στην Ελλάδα και τη 
μεσημβρινή Ιταλία είκοσι περίπου τέτοια προγράμματα (βιομηχανικές περιοχές, δίκτυα αποχέτευσης αστικών 
περιοχών) με 235 εκατομμύρια, από τα οποία τα 56,2 εκατομμύρια χορηγήθηκαν το 1984. 

Θα μπορούσαν να αναφερθούν σχετικά το δίκτυο συλλογής και καθαρισμού των ακαθάρτων της βιομηχανικής 
περιοχής Ραγούζας-Γέλας στη Σικελία, όπου έχουν εγκατασταθεί πολλές βιομηχανίες πετροχημικών, η επεξερ
γασία των αποβλήτων πολλών κλωστοϋφαντουργικών μονάδων της νέας βιομηχανικής περιοχής του Πράτο, 
κοντά στη Φλωρεντία, και ο σταθμός καθαρισμού των υδάτων έρματος των πετρελαιοφόρων στο λιμάνι της 
Μασσαλίας, για τα οποία έχουν χορηγηθεί 40 εκατομμύρια. 

Επιπλέον, η Τράπεζα χορήγησε 89 εκατομμύρια για τα αποχετευτικά δίκτυα και τους σταθμούς καθαρισμού 
των λυμάτων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και πολλών επαρχιακών πόλεων της Ελλάδας. 

Στην Ιταλία, η Τράπεζα χορήγησε μεταξύ 1975 και 1984 131,3 εκατομμύρια για τον καθαρισμό του κόλπου της 
Νεάπολης, μιας από τις πιο -πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας (6 εκατομ. άτομα σε έκταση 2 800 τετρ. 
χιλιομέτρων), ενώ χρηματοδότησε έργα καθαρισμού των ακαθάρτων στην ευρύτερη περιοχή της Ρώμης (3,5  
εκατομ. άτομα) για τη μείωση της ρύπανσης του Τίβερη και έργα αποχέτευσης στη Σαβόνα και τις ακτές της 
Αιγυρίας. 

Στις αρχές του 1985 χρηματοδοτήθηκαν σημαντικά έργα μείωσης της ρύπανσης στη λεκάνη του Πάδου και στη 
λιμνοθάλασσα της Βενετίας. 
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την ενίσχυση εττενδίισεων των μικρομεσαίων εττι-

χεφήσεων, των οποίων ο ρόλος των πρωτοπόρων της 

βιομηχανίας του αύριο σε θέματα καινοτομίας, δημι

ουργίας νέων απασχολήσεων και κατάρτισης αναγνω

ρίζεται από όλους. 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας στους κλάδους αυτούς 

που καταχωρούνται στους πίνακες 3, 4 και 16 στην 

κατηγορία «Εκσυγχρονισμός και μετατροπή επιχειρή

σεων», περιλαμβάνουν; 

— τα συνολικά δάνεια από τους πόρους του ΝΚΜ για 

παραγωγικές επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

έξω από τις περιοχές κινήτρων (771,6 εκατομμύρια, 

έναντι 485,3 εκατομμυρίων το 1983), Από τα δάνεια 

αυτά, καθώς και από εκείνα που έχουν συναφθεί 

προηγουμένως, διατέθηκαν 2 593 πιστώσεις συνολικού 

ύψους 685,2 εκατομ. (βλ. πίνακα 20), 

— τα δάνεια ύψους 250,7 εκατομμυρίων, από τους 

ιδίους πόρους της Τράπεζας κυρίως, που χορηγήθηκαν 

για επενδύσεις ανάπτυξης ή χρήσης προηγμένης τε

χνολογίας: αυτοματοποίηση των σειρών παραγωγής, 

κατασκευή ηλεκτρονικού υλικού, εξοπλισμός ψηφιακού 

ελέγχου σε διάφορες ιταλικές επιχειρήσεις και εκτό

ξευση τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων και δημιουργία 

του δικτύου τηλεματικής για τις επιχειρήσεις πς οποίες 

θα εξυπηρετεί στη Γαλλία, 

— τα δάνεια ύψους 63,6 εκατομμυρίων για την 

παραγωγή, με συνεργασία ιταλικών και γαλλικών σερο-

ναυπκών επιχειρήσεων, ενός αεροσκάφους μικρών 

αποστάσεων (ATR 42) και 

— τα δάνεια για τον εκσυγχρονισμό και την ανα

διάρθρωση μονάδων στον κλωστοϋφαντουργικό και 

δασοκομικό τομέα (87,3 εκατομμύρια). 

Στα παραπάνω προστίθενται: 

— τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρή

σεων του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα σε 

περιοχές κινήτρων (887 εκατομμύρια με ατομικά δάνεια 

και πιστώσεις από συνολικά δάνεια), 

— οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής περιφε

ρειακού ενδιαφέροντος, τα οποία διευκολύνουν την 

εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σης 

παλιές βιομηχανικές περιοχές (499,7 εκατομμύρια), 

— το δάνειο που χορηγήθηκε για τον ττυρηνικό 

σταθμό Superphénix, στον οποίο συνεργάζονται οι 

επιχειρήσεις ηλεκτρισμού πολλών χωρών και ο οποίος 

συμβάλλει στην υλοποίηση των ενεργειακών στόχων 

της Κοινότητας. 

Χορηγήσεις περιφερειακού ενδιαφέροντος στο 
εσωτερικό της Κοινότητας από το 1W0 έως το 1984 

σε εκατομ. ECU 

1980 81 82 83 84 

Κατανομή κατά θέση Κατανομή κατά τομέα 
επενδυτικού σχεδίου 

Λοιπές 

Γαλλία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Ελλάς 
Ιρλανδία 

Ιταλία 

Βιομηχανία 

Έργα υποδομής 

Νερό (συλλογή, διανομή, 
καθαρισμός) 

Τηλεπικοινωνίες 

Μεταφορές 

Ενέργεια 

από τις οποίες ΝΚΜ •• 
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Ακολουθεί μια γενική επισκόπηση των χρηματοδοτή
σεων στο βιομηχανικό τομέα και των συνολικών 
δανείων που χορηγήθηκαν για πς μικρομεσαίες επι
χειρήσεις, περιλαμβανομένων κι' εκείνων που κατευ-
^νθηκαν σε περιοχές κινήτρων. 

« * * 

Οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας συντέλεσαν στην 
πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους 19 δισεκατομμυ
ρίων (βιομηχανικές επενδύσεις ύψους 5,1 δισεκατομμυ
ρίων) και κάλυπταν κατά μέσο όρο το 32% του 
κόστους. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν κατά την αξιο
λόγηση των έργων, υπολογίζεται ότι οι επενδύσεις 
αυτές θα επιτρέψουν την άμεση δημιουργία 44 000  
μόνιμων θέσεων εργασίας, από τις οποίες οι 37 000 στο 
βιομηχανικό τομέα. Τις 35 000 θέσεις θα δημιουργήσουν 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν 
μέσω συνολικών δανείων. Οι χρηματοδοτήσεις για τον 
εκσυγχρονισμό βιομηχανικών επιχειρήσεων συνέβαλαν 
στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της οικονο

μικής θέσης μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων οι 
οποίες απασχολούν 600 000 άτομα. 

Επιπλέον, οι εργασίες και ο εξοπλισμός που χρειά
ζονται για την εκτέλεση των έργων συμβάλλουν στην 
απασχόληση σημαντικού αριθμού εργαζομένων σε διά
φορους κλάδους κατά την περίοδο κατασκευής τους, η 
οποία μπορεί να είναι μερικές φορές αρκετά μεγάλη. Οι 
άμεσες ή έμμεσες αυτές προσωρινές επιπτώσεις εκτι
μούνται ως δημιουργία 180 000 θέσεων εργασίας κατά 
τα δύο πρώτα χρόνια και λιγότερων στη συνέχεια. Αν 
ληφθούν υπόψη και οι ανάλογες επιπτώσεις των προ
γραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν τα προηγούμενα 
χρόνια, τότε φτάνουμε σ' ένα δυναμικό 500 000 έως 
550 000 ατόμων η δραστηριότητα των οποίων ενι
σχύθηκε κατά το 1984. 

Η μέση διάρκεια των δανειακών συμβάσεων που υπο
γράφηκαν το 1984 ήταν 13 χρόνια για τα έργα υπο
δομής και τα ενεργειακά προγράμματα και 11 για τις 
βιομηχανικές επενδύσεις, 

Το 80 % των επενδύσεων αυτών πραγματοποιήθηκε 
στον ιδιωτικό τομέα. Οι πιστώσεις από συνολικά δάνεια 
που χορηγούνται σε δημόσιους ή ημιδημόσιους χρημα-

Πίνακας 5: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά τα έτη 1984 και 1983 και κατά την περίοδο 1980—1984 
Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου 

19Θ3 1980-1984 

οπό ιδίους 
πόρους 

από πόρους 
τουΝΚΜ Σύνολο 

από ιδίους 
πόρους 

από πόρους 
τουΝΚΜ Σύνολο 

από ιδίους 
πόρους 

από πόρους 
του ΝΚΜ Σύνολο 

^ση 
εκατομ. 

ECU % 
εκατομ. 

ECU % 
εκατομ. 

ECU % 
εκατι^ι. 

ECU % 
εκατομ. 

ECU % 
εκατομ. 

ECU % 
εκατομ. 

ECU % 
εκατομ. 

ECU % 
εκατομ. 

ECU % 
Βέλγιο 32,5 0,7 — — 32,5 0,5 — — — — 428,7 2.3 428,7 1,9 
Δανία 190,0 3,8 134,6 11,4 324,6 5,2 259,7 6.1 105,4 8.1 365,1 6.7 883,0 4,8 354,2 9,0 1237,2 5,6 
Γερμανία 134,3 2,7 — — 134,3 2,2 152ί 3.6 — — 152,2 2,8 613,6 3,4 — — 613,6 2,8 
Ελλάς 275,5 5,5 69,3 5.9 344,8 5,6 364,3 8,6 85,3 7.0 449,6 8,2 1 117,1 6,1 279,6 7.1 1396,6 6,3 
Γαλλία 814,0 16,2 386,3 32,7 1 200,3 19,4 707,9 16,6 186,2 15,4 894,1 16,4 2 451,9 13,4 650,4 16,6 3102,3 14,0 
Ιρλανδία 124,0 2,5 50,0 4,2 174,0 2,8 234,6 5.5 69,4 5,7 304,0 5,6 1343,7 7,4 261,5 6,7 1605,2 7.2 
Ιταλία 2 538,2 50,6 497,3 42.1 3 035,5 49,0 1945,7 45,7 665,4 54,9 2611,1 47.7 8 476,4 46,4 2198,2 56,0 10 674,6 48,1 
Λουξεμ
βούργο 16,4 0.3 — — 16,4 0,3 16,4 0,1 _ 16,4 0,1 
Κάτω Χώρες 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 888,2 17.7 44,3 3,7 932,5 15,0 591,3 13,9 100,1 8,3 691,4 12,6 2876,8 15.7 178,3 4,6 3055,1 13,7 
Έξω από την 
Κοινότητα (ή 73,6 0,4 — — 73,6 0,3 

Σύνολο 5 013,1 100,0 1181,8 100,0 6194,9 100,0 4 255,7 100,0 1211,8 100,0 5467,5 100,0 18 281,2 100,0 3 922,1 100,0 22203,3 100,0 

από τα οποία 
εγγυήσεις — — — — — — 97.6 2.3 — — — — 393,9 ^,2 — — — 

(Μ Π ράξεις που ενδιαφέρουν άμεσα την Κοινότητα και πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 18, παράγραφος 1. εδάφιο 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, 
σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο των Διοικητών μπορεί να επιτρέψει τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων έξω από την Κοινότητα. 
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τοδοτικούς οργανισμούς συμβάλλουν, φυσικά, στη 
χρηματοδότηση ιδιωπκών κυρίως επιχειρήσεων. Το 
90% των ενεργειακών προγραμμάτων, όπως και το 
σύνολο σχεδόν των έργων υποδομής, είτε πρόκειται 
για μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται με ατομικά 

δάνεια ή για έργα μικρότερου μεγέθους που χρηματο
δοτούνται μέσω συνολικών δανείων, εκτελούνται από 
δημόσιους οργανισμούς. Συνολικά, το 30 % των χορηγή
σεων αφορούσε ιδιωτικές και το 70 % δημόσιες επιχειρή
σεις. 

Κατανομή κατά τομέα 

Το 1984 χαρακτηρίστηκε από νέα αύξηση των χορηγή
σεων στους παραγωγικούς κλάδους, οι οποίες έφτασαν 
τα 2 139,8 εκατομμύρια έναντι 1 565,3 εκατομμυρίων το 
1983. Το 87,5% των χορηγήσεων κατευθύνθηκε στην 
Ιταλία και τη Γαλλία, με τη μορφή 32 ατομικών δανείων 
(552,2 εκατομμύρια) και 105 συνολικών για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (1 587,6 εκατομμύρια, 6λ. πίνακα 7). Τα 
ατομικά δάνεια αφορούσαν κυρίως την αυτοκινητο
βιομηχανία, την αεροναυτική, τις μηχανικές κατασκευές, 
τα είδη διατροφής και τις υπηρεσίες, με ιδιαίτερη 
έμφαση στον τουρισμό. 

Το 32 % περίπου του όγκου των ατομικών δανείων και 
των πιστώσεων από συνολικά δάνεια κατευθύνθηκε 
στις βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών, το 41 % στις 
βιομηχανίες ενδιάμεσων αγαθών και το 27 % στις 
βιομηχανίες κεφαλαιουχικών αγαθών. 

Οι χρηματοδοτήσεις ενεργειακών προγραμμάτων που 
έφτασαν τα 1 747,8 εκατομμύρια (1 553,8 από ιδίους 
πόρους και 194 από πόρους του ΝΚΜ) αφορούσαν την 
παραγωγή ηλεκτρισμού και την εκμετάλλευση υδρο
γονανθράκων, καθώς και την εγκατάσταση αγωγών 
αερίου και γραμμών υψηλής τάσης. 

Τα δάνεια για τις υποδομές των μεταφορών και των 
τηλεπικοινωνιών, για υδραυλικά προγράμματα και για 
διάφορα άλλα έργα υποδομής κινήθηκαν σε υψηλά επί
πεδα και έφτασαν τα 2 307,3 εκατομμύρια (2 114,1 από 
ιδίους πόρους και 193,2 από πόρους του ΝΚΜ), ενώ τα 

15 συνολικά δάνεια που χορηγήθηκαν για τη χρηματο
δότηση μικρών έργων υποδομής και ενεργειακών επεν
δύσεων έφτασαν τα 334,9 εκατομμύρια. 

Συνολικά δάνεια και διατεθεισες 
πιστώσεις 

Το 1984, 48 πιστωτικά ιδρύματα έλαβαν 1 922,5 εκατομ
μύρια, έναντι 1 535,9 εκατομμυρίων το 1983, με 120 συ
νολικά δάνεια, από τα οποία τα 50 αφορούσαν τη 
Γαλλία (42 χορηγήθηκαν σε 16 εταιρίες περιφερειακής 
ανάπτυξης (SDR)) και τα 47 την Ιταλία. Από το ποσό 
αυτό: 

— από ιδίους πόρους χορηγήθηκαν 675 εκατομμύρια 
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών 
πρωτοβουλιών στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και ιδιαί
τερα τον τουρισμό, 123,4 εκατομμύρια για μικρά έργα 
υποδομής στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και 
325,3 εκατομμύρια για επενδύσεις στη βιομηχανία ή για 
την εκτέλεση μικρών ενεργειακών προγραμμάτων με 
στόχο την ορθολογική χρήση της ενέργειας, 

— από πόρους του ΝΚΜ χορηγήθηκαν συνολικά 
δάνεια ύψους 771,6 εκατομμυρίων για τη χρηματο
δότηση παραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων επι
χειρήσεων έξω από τις περιοχές κινήτρων και ύψους 
27,2 εκατομμυρίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
ορθολογικής χρήσης της ενέργειας. 

Πίνακας 6: Συμμετοχή των στ/νολικών δανείων (από ιδίους πόρους της Τράπεζας και από πόρους του ΝΚΜ) στα 
δάνεια που χορηγήθηκαν στη βιομηχανία, τη γεωργία και πς υπηρεσίες από το 1980 έως το 1984 

1981 1982 1983 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 
αριθμός 
ύψος (α) — σε εκατομ ECU 

Ατομικά δάνεια και πιστώσεις απο συνολι
κά δάνεια: 
ύψος (6) — σε εκατομ. ECU 

Συμμετοχή των πιστώσεων από συνολικά 
δάνεια στο σύνολο των χορηγήσεων 
(σ)/(6)-% 

515 
128,2 

448,1 

29 

845 
282,0 

435,9 

65 

1 185 
439,0 

898,5 

49 

3183 
1 015,4 

1387,7 

73 

1984 

4 624 
1431,6 

1983,8 

72 
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Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια διατέθηκαν 5 258  
πιστώσεις ύψους 1 773,9 εκατομμυρίων έναντι 3 727  
πιστώσεων ύψους 1 216,6 εκατομμυρίων το 1983. Η νέα 
και σημαντική αυτή αύξηση είναι ιδιαίτερα αισθητή στις 
πιστώσεις από πόρους του ΝΚΜ που χορηγήθηκαν για 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται έξω από τις 
περιοχές κινήτρων (2 593 πιστώσεις ύψους 685,2 εκα
τομμυρίων έναντι 1 496 πιστώσεων ύψους 466 εκατομ
μυρίων το 1983} και στις πιστώσεις από ιδίους πόρους 
που χορηγήθηκαν για ενεργειακά προγράμματα ή για 
υποδομές περιφερειακού ενδιαφέροντος (634 πιστώ
σεις ύψους 342,3 εκατομμυρίων έναντι 317 πιστώσεων 
ύψους 173,4 εκατομμυρίων το 1983). 

1 870 πιστώσεις ύψους 649,5 εκατομμυρίων (τα τρία 
τέταρτα κατευθύνθηκαν στη Γαλλία) έναντι 1 608 πιστώ
σεων ύψους 486,4 εκατομμυρίων το 1983 κατευ
θύνθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται 
σε περιοχές κινήτρων. 

Η κλαδική κατανομή των 4624 πιστώσεων (1 431,6 εκα
τομμύρια) που κατευθύνθηκαν στη βιομηχανία, αφήνει 
να διαφανεί η υπεροχή των κλάδων προϊόντων 
μετάλλου και μηχανικής και των ειδών διατροφής, ενώ 
ακολουθούν οι κλάδοι χημείας, υφαντικών ειδών και 
δέρματος, εκδόσεων-εκτυπώσεων και οικοδομικών 
υλών. 

Το ύψος της επένδυσης ανά δημιουργούμενη θέση 
εργασίας σης μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρηματο
δοτούνται μέσω συνολικών δανείων είναι 63 500 ECU  
περίπου, ενώ φτάνει τις 363 000 ECU για τα μεγαλύ
τερα βιομηχανικά προγράμματα που χρηματοδο
τούνται με ατομικά δάνεια. Το 98% του αριθμού και το 
94% του όγκου των πιστώσεων κατευθύνθηκαν σε 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα 
από 500 άτομα. Τα ποσοστά αυτά είναι αντίστοιχα 89 %  
και 75 % για τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα 
από 200 άτομα και 64 % και 45 % για τις μικρές επιχειρή
σεις που απασχολούν μέχρι 50 άτομα. 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 
1984 
Κατανομή κατά τομέα 
σε εκατομ. ECU 
2 200 

2 000 

1 800 

1 600 

1 400 

1 200 

1 000 

800 

600 

400 

200 

Ο 

Ενέργεια 

•
Παραγωγή 

Μεταφορά 

Επικοινωνίες 

Μεταφορές 

Τηλεπικοινωνίες 

Λοιπές υποδομές 

Υδραυλικές υποδομές 

Διάφορες υποδομές 

Συνολικά δάνεια 

Βιομηχανία, γεωργία, υπηρεσίες 

Ατομικά δάνεια 

Συνολικά δάνεια 

από τα οποία ΝΚΜ 

Πίνακας 7: Συνολικά δάνεια και πιστώσεις που χορηγήθηκαν το 1984 

Συνολικά δάνεια 
που υπογράφηκαν το 1984 

Πιστώσεις από 
εκκρεμή συνολικά δάνεια 

θέμα Αριθμός εκατομ. ECU Αριθμός εκατομ ECU 

Παραγωγικοί κλάδοι 105 1587,β 4624 1431,6 
σης περιοχές κινήτρων 49 675,0 1870 649.5 
έξω από τις περιοχές κινήτρων (ΝΚΜ) 47 771.6 2 593 685,2 
ορθολογική χρήση της ενέργειας 9 141,0 161 97,0 
Υποδομές 15 334,9 634 342,3 
ορθολογική χρήση της ενέργειας 11 211,5 133 153,0 
σης περιοχές κινήτρων 4 123,4 501 189,3 

Σύνολο 120 1922,5 5258 1773,9 
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Χρηματοδοτηθέντα προγράμματα στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1984 από τους ιδίους πύρους της 
Τράπεζας (σεεκατομ. ECU) 

Ο από 0,1 έως 2  Ο από 2,1 έως 10 ^ Ενέργεια 

Ο από 10,1  
έως 50 

Ο από 50,1  
έως 150 

VΕπικοινωνίες και 
λοιπές υποδομές 

_ Βιομηχανία: 
^^ατομικά δάνεια 

'πιστώσεις από 
συνολικά δάνεια 
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Παρουσίαση των χορηγήσεων κατά χώρα 

Ιταλία 

Τα δάνεια αττό ιδίους πόρους που χορηγήθηκαν στην 
Ιταλία αυξήθηκαν κατά 30,5 % και έφτασαν τα 2 538,2  
εκατομμύρια. Το 68 % περίπου των δανείων αυτών 
αφορά έργα περιφερειακής ανάπτυξης. Τα δάνεια από 
τους πόρους του ΝΚΜ που έφτασαν τα 497,3 εκατομ
μύρια, έναντι 665,4 εκατομμυρίων το 1983, αφορούσαν 
κατά κύριο λόγο τις παραγωγικές επενδύσεις μικρομε
σαίων επιχειρήσεων έξω από τις περιοχές κινήτρων και 
σε μικρότερο βαθμό τις επενδύσεις για την ορθολογική 
χρήση της ενέργειας και για τη μεταφορά και τη δια
νομή φυσικού αερίου. 

Συνολικά χορηγήθηκαν το 1984 3 035,5 εκατομμύρια 
έναντι 2611,1 εκατομμυρίων το 1983. Η κατανομή των 
δανείων υπάρχει στον πίνακα 8. 

Η δραστηριότητα της Τράπεζας στην Ιταλία χαρα
κτηρίστηκε το 1984 από τη νέα και έντονη αύξηση των 
χορηγήσεων στους παραγωγικούς κλάδους (Ι- 32%), οι 
οποίες, βοηθούμενες από τη στενή συνεργασία της Τρά
πεζας μ' ένα αυξανόμενο αριθμό πιστωτικών ιδρυ
μάτων και επιχειρήσεων, έφτασαν τα 1 368,4 εκατομ
μύρια, ή το 45 % του συνόλου. Τα δύο τρίτα των ατο
μικών δανείων ύψους 460.1 εκατομμυρίων από ιδίους 
πόρους κατευθύνθηκαν στη νόπα χώρα. Τα δάνεια 
αυτά αφορούσαν κυρίως την παραγωγή αυτοκινήτων 
και βιομηχανικών οχημάτων (203,5 εκατομμύρια) και 
αεροσκαφών (99,8 εκατομμύρια) και κατά το ένα τρίτο 
επενδύσεις στους κλάδους ηλεκτρονικού υλικού, ειδών 
διατροφής, πλαστικών υλών και υφαντικών ειδών, 
καθώς και στον τουριστικό τομέα. Τα 37 συνολικά 
δάνεια ύψους 908,2 εκατομμυρίων κατευθύνθηκαν σε 
μικρομεσαίες βιομηχανικές κυρίως επιχειρήσεις στη 
μεσημβρινή Ιταλία (283,6 εκατομμύρια) και στην κε
ντρική και βόρεια χώρα (515,6 εκατομμύρια, από τα 
οποία πάνω από τα δύο τρίτα προέρχονται από τους 
πόρους του ΝΚΜ και κατευθύνθηκαν έξω από τις 
περιοχές κινήτρων), και σε επενδύσεις για την ορθολο
γική χρήση της ενέργειας στη βιομηχανία (109 εκατομ
μύρια). Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια χρηματο
δοτήθηκαν 1 427 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 757,6  
εκατομμύρια: στη μεσημβρινή Ιταλία 525 με 303,4 εκα
τομμύρια και στη βόρεια και κεντρική χώρα 244 με 109,5  
εκατομμύρια από ιδίους πόρους και 658 με 344,7 εκα
τομμύρια από πόρους του ΝΚΜ. 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων περιφερειακής ανάπτυξης 
έφτασαν τα 1 739 εκατομμύρια, από τα οποία 1 724,4  
προέρχονται από ιδίους πόρους και 14,6 από πόρους 
του ΝΚΜ. Η Τράπεζα εξακολουθεί να δίνει προτεραι

ότητα στη μεσημβρινή Ιταλία, η οποία απορρόφησε το 
90 % περίπου των δανείων αυτών, Η ζήτηση πιστώ
σεων για μεγάλα έργα υποδομής επηρεάστηκε από τη 
στασιμότητα των επενδύσεων και από το μεταβατικό 
στάδιο του καθεστώτος έκτακτων παρεμβάσεων του 
δημοσίου στη μεσημβρινή χώρα. Παρολαυτά, νέες αιτή
σεις δανείων υποβλήθηκαν στην Τράπεζα στα πλαίσια 
επενδυτικών προγραμμάτων που έκριναν οι αρχές ότι 
μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του 
Ταμείου για τις Επενδύσεις και την Απασχόληση (FIO).  
Αν ληφθούν υπόψη και τα δάνεια ύψους 66,5 εκατομ
μυρίων που χορηγήθηκαν το 1984, η έκτακτη βοήθεια 
της Κοινότητας για την ανασυγκρότηση των σει
σμόπληκτων περιοχών στην Καμπανία και τα Βασιλι-
κάτσ έχει απορροφηθεί κατά ποσοστό πάνω από 90 %. 

Η χ ωροταξική κατανομή των δανείων είναι η εξής: 372,8  
εκατομμύρια κατευθύνθηκαν στην Καμπανία, 154,1 στο 
Λάτιο, 145,2 στη Σικελία, 134,5 στην Πούλια. 130,6 στο 
Μολίσε, 108,5 στη Σαρδηνία, 104 στα Αβρούζια και 87  
στα Βασιλικάτα και την Καλαβρία. Σ' αυτά πρέπει να 
προστεθούν τα συνολικά δάνεια που χορηγήθηκαν για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτο
βουλιών στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και ιδιαίτερα 
τον τουρισμό στη μεσημβρινή Ιταλία (222,4 εκατομ
μύρια) ή για τη χρηματοδότηση μικρών έργων υπο
δομής (24,8 εκατομμύρια), καθώς και το δάνειο για την 
αγορά αεροσκαφών για διαπεριφερειακές μεταφορές 
(59,1 εκατομμύρια). 

Αρκετά δάνεια χορηγήθηκαν για έργα υποδομής και 
ενεργειακά προγράμματα που είναι απαραίτητα για 
την ανάπτυξη διάφορων περιοχών της μεσημβρινής 
Ιταλίας: 428,2 εκατομμύρια για την τηλεφωνική σύν
δεση 400 000 συνδρομητών, 56,7 εκατομμύρια για 
δίκτυα διανομής φυσικού αερίου σε σαράντα δήμους 
και κοινότητες και 7,3 εκατομμύρια για την επέκταση 
του ηλεκτρικού δικτύου υψηλής τάσης. 

Η χ ωροταξική κατανομή των άλλων έργων που χρημα
τοδότησε η Τράπεζα είναι η εξής: 

Στην Καμπανία, πολλά δάνεια κατευθύνθηκαν στο 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ευρύ
τερης περιοχής της Νεάπολης. Τα δάνεια αυτά αφο
ρούν τη διαμόρφωση του σιδηροδρομικού δικτύου των 
περιχώρων, την επέκταση μιας παρακαμπτήριος στον 
περιφερειακό δακτύλιο της πόλης, τη δημιουργία των 
βασικών υποδομών σ' ένα νέο εμπορικό κέντρο, την 
ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης και την κατασκευή 
σταθμών καθαρισμού των ακαθάρτων. Αφορούν 
επίσης τον εκσυγχρονισμό ενός διυλιστηρίου πετρε-
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λαίου στη Νεάττολη και την κατασκευή ενός σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής. Από τις βιομηχανικές επενδύσεις 
που χρηματοδοτήθηκαν, αξίζει να αναφερθούν οι 
μονάδες αεροναυτικής, μία από τις οποίες είχε υποστεί 
ζημιές από τους σεισμούς του 1980, η μονάδα 
παραγωγής εξαρτημάτων αυτοκινήτων στη Νεάπολη, η 
οποία είχε επίσης υποστεί ζημιές από τους ίδιους σει
σμούς, οι εγκαταστάσεις παραγωγής υλικού μαγνητικής 
εγγραφής στην Καζέρτα, το ζυθοποιείο στη Νεάπολη 
και η μονάδα παραγωγής παγωτών. 

Ένα δάνειο διατέθηκε για έργα αναστήλωσης των 
αρχαιολογικών χώρων της Πομπηίας, του Ερκουλάνου 
και της Στάβιας, οι οποίοι προσελκύουν πολλούς τουρί
στες και αποτελούν σημαντικό τμήμα της αρχαιολο
γικής κληρονομιάς της Κοινότητας, ενώ χρηματο
δοτήθηκε ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων στο Αβελλίνο 
και την Καζέρτα και 170 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
έλαβαν πιστώσεις ύψους 85,9 εκατομμυρίων από συν
ολικά δάνεια. 

Χρηματοδοτήθηκε τέλος η αποκατάσταση του ηλε
κτρικού, τηλεφωνικού και σιδηροδρομικού δικτύου, τα 
οποία είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τους σει
σμούς του 1980. 

Στο Λάτιο, τα δάνεια αφορούσαν τον περιφερειακό 
δακτύλιο της Ρώμης, σημαντικό κρίκο στις οδικές συνδέ
σεις βόρειας και νότιας χώρας, διάφορα οδικά έργα και 
μια μονάδα παραγωγής καθοδικών λυχνίων για τηλεο
ράσεις. 72 MME τέλος χρηματοδοτήθηκαν με πιστώσεις 
ύψους 56,5 εκατομμυρίων από συνολικά δάνεια. 

Στη Σικελία, η Τράπεζα χρηματοδότησε την εκτέλεση 
οδικών έργων, τη διαμόρφωση βιομηχανικών περιοχών 
και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων στην 
Κατάνια, το Παλέρμο και τις Συρακούσες. Η διάθεση 
τέλος σε δύο τοπικούς οργανισμούς 22,8 εκατομμυρίων 
από συνολικά δάνεια επέτρεψε την ενίσχυση 65 μικρο
μεσαίων βιομηχανικών και τουριστικών επιχειρήσεων. 

Στην Πούλια, τα δάνεια αφορούσαν τη βελτίωση του 
οδικού άξονα αρ. 16, έργα προστασίας του εξωτερικού 
λιμένα του Μπρίντιζι και τη διαμόρφωση των βιομηχα
νικών περιοχών του Μπρίντιζι και του Μπάρι, Χρηματο
δοτήθηκαν επίσης η εισαγωγή προηγμένης τεχνολο
γίας σε μια μονάδα παραγωγής εξαρτημάτων αυτο
κινήτων στο Μπάρι και με πιστώσεις ύψους 37,7 εκα
τομμυρίων από συνολικά δάνεια 46 μικρομεσαίες επεν
δυτικές πρωτοβουλίες. 

Στο Μολίσε, οι χορηγήσεις αφορούσαν την εκτέλεση 
γεωργικών έργων και τον εκσυγχρονισμό μιας σημα
ντικής αυτοκινητοβιομηχανίας στο Τέρμολι, ενώ 18 

μικρομεσαίες επενδυτικές πρωτοβουλίες ενισχύθηκαν 
με πιστώσεις ύψους 10,2 εκατομμυρίων. 

Στη Σαρδηνία, εκτός από το δάνειο για τη βιομηχανική 
περιοχή της Όλμπια, οι χρηματοδοτήσεις κατευ
θύνθηκαν σε αρδευτικά έργα και σε έργα ύδρευσης του 
Κάλιαρι και του βόρειου τμήματος της νήσου, ενώ από 
τα συνολικά δάνεια που έχουν συνομολογηθεί με το 
CIS διατέθηκαν 21 πιστώσεις ύψους 15,1 εκατομμυ
ρίων. 

Στα Αβρούζια, η Τράπεζα συνέβαλε στη χρηματο
δότηση αρδευτικών έργων, στον εξοπλισμό βιομηχα
νικών περιοχών και στον εκσυγχρονισμό και την αυτο
ματοποίηση μιας μονάδας παραγωγής υαλοπινάκων 
αυτοκινήτων. Επιπλέον, 48 πιστώσεις ύψους 34,7 εκα
τομμυρίων κατευθύνθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρή
σεις. 

Στα Βασιλικάτα, οι χρηματοδοτήσεις αφορούσαν την 
αποκατάσταση του σιδηροδρομικού, του ηλεκτρικού και 
του τηλεφωνικού δικτύου που είχαν υποστεί ζημιές 
από τους σεισμούς του 1980, καθώς και τη δημιουργία 
ενός παραθαλάσσιου οικισμού διακοπών. Χρηματο
δοτήθηκε επίσης η εκτέλεση αρδευτικών έργων, όπως 
και στην Καλαβρία, στην οποία 66 πιστώσεις ύψους 
33,6 εκατομμυρίων διατέθηκαν για μικρομεσαίες επι
χειρήσεις. 

Στη βόρεια και κεντρική χώρα, οι χορηγήσεις της Τρά
πεζας για έργα περιφερειακού ενδιαφέροντος έφτασαν 
τα 159,6 εκατομμύρια, από τα οποία τα 128,4 εκατομ
μύρια χορηγήθηκαν με τη μορφή πέντε συνολικών 
δανείων για μικρομεσαίες επενδυτικές πρωτοβουλίες. 
Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια διατέθηκαν 244 πιστώ
σεις ύψους 109,5 εκατομμυρίων. Τα άλλα δάνεια αφο
ρούσαν έργα αναδάσωσης στη Βάλλε ντ' Αόστα, τον 
εκσυγχρονισμό ενός διυλιστηρίου στις Μάρκες και την 
επέκταση ενός ζυθοποιείου στην Πενταβένα (Βένετο). 
Ένα συνολικό δάνειο τέλος θα διατεθεί για τη χρηματο
δότηση βιοτεχνικών επιχειρήσεων σης περιοχές 
κινήτρων. 

Οι χρηματοδοτήσεις επενδύσεων που συντελούν στην 
υλοποίηση των κοινοτικών ενεργειακών στόχων 
έφτασαν τα 836,1 εκατομμύρια (718,7 εκατομμύρια από 
ιδίους πόρους και 117,4 εκατομμύρια από πόρους του 
ΝΚΜ). Αρκετές απ' αυτές έχουν ήδη αναφερθεί, λόγω 
της συμβολής τους στην ανάπτυξη των διάφορων 
περιοχών της χώρας. 

Τα 402,5 εκατομμύρια διατέθηκαν για την ορθολογική 
χρήση της ενέργειας, με τη βελτίωση της διαχείρισης 
του ηλεκτρικού δικτύου βορρά-νότου, με την ενίσχυση 
της διασύνδεσης του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου με το 
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γαλλικό, με την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε 
κτίρια, με την ανακύκληση των αστικών αποβλήτων για 
τον εφοδιασμό του δικτύου θέρμανσης του Μπέρ
γκαμο. με τον εκσxJγχpovισμó διυλιστηρίων στην Κο
μπανία και τις Μάρκες και τέλος με την παραγωγή ενός 
οικονομικότερου τύπου δηζελοκινητήρων σε μια 
μονάδα στο Τορίνο. 

Επιπλέον, επτά συνολικά δάνεια θα επιτρέψουν τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας 
σε μικρές επιχειρήσεις με ποσό 108,9 εκατομμυρίων (87  
πιστώσεις ύψους 73,9 εκατομμυρίων χορηγήθηκαν το 
1984) και την εκτέλεση μικρών ενεργειακών προγραμ
μάτων με ποσό 147,1 εκατομμυρίων (από τα εκκρεμή 
συνολικά δάνεια χρηματοδοτήθηκαν 96 έργα, από τα 

Πίνακας 8; Δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ιταλία το 1984 
Κατανομή κατά προέλευση πόρων, οικονομικό στόχο και τομέα 

Αττό ιδίους πόρους 

σε εκατομ. ECU 

Από πόρους του ΝΚΜ 

σε εκατομ. ECU σε εκατομ ECU 

Σύνολο 

Σύνολο Ιταλίας 2 538,2 497,3 3035,5 100,0 

Κατανομή κατά οικονομικό στόχο 
Περιφερειακή ανάπτυξη 1 724,4 14,6 1739,0 57,3 

από τα οποία μεσημβρινή Ιταλία 1543,1 14,6 1 557,7 51,3 

Ανασυγκρότηση 51,9 14,6 66,5 2.2 

Ενεργειακοί στόχοι (ή 718,7 117,4 836,1 27,5 

Υδροηλεκτρική 53,9 — 53,9 1.8 

Πυρηνική 58,1 — 58,1 1,9 
Υδρογονάνθρακες 124,3 — 124,3 4,1 

Ορθολογική χρήση της ενέργειας 346,4 56,1 402,5 13,2 

Αγωγοί αερίου 136,0 61,3 197,3 6.5 

Επικοινωνίες και λοιπές υποδομές κοινοτικού 
ενδιαφέροντος 136,4 — 136,4 4.5 

Εκσυγχρονκηιός και μετατροττή επιχειρήσεων 175,7 365,3 541,0 17,8 
Εκσυγχρονισμός και μετατροπή 21,8 — 21,8 0,7 

Προηγμένη τεχνολογία 90,4 — 90,4 3.0 
Βιομηχανική συνεργασία 63,5 — 63,5 2,1 

Παραγωγικές επενδύσεις των MME — 365,3 365,3 12,0 

Μείον - 21F.0 — - 217,0 - 7.1 

Κατανομή κατά τομέα 
Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές υποδομές 1 538,8 128,3 1667,1 54,9 

Ενέργεια 485,3 61,3 546,6 18,0 
Επικοινωνίες 741,1 14,6 755,7 24,9 

Υδραυλικές υποδομές 88,8 — 88,8 2.9 
Διάφορες υποδομές 93,3 28,8 122,1 4,0 
Συνολικά δάνεια για έργα υποδομής και ενεργειακά 
προγράμματα 130,3 23,6 153,9 5,1 
Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια 102.9 — 102,9 3.4 

Βιομηχανία, γεωργία και υττηρεσίες 999,4 369,0 1368,4 45,1 

Ατομικά δάνεια 460,1 — 460,1 15,2 

Συνολικά δάνεια 539,2 369,0 908,2 29,2 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια 484,9 346,5 831,4 27,4 

(1) Βλ. σημ. 2 του πίνακα 3. 
(2) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διπλοχρησίες στην περίπτωση χορηγήσεων που δικαιολογούνται με αναφορά σε πολλούς στόχους 
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οποία 12 μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες, με ποσό 96,2  

εκατομμυρίων). 

Τα άλλα δάνεια αφορούσαν πέντε σταθμούς ηλεκτρο

παραγωγής, την εκμετάλλευση δέκα μικρών κοιτα

σμάτων αερίου (236,3 εκατομμύρια) και την επέκταση 

του δικτύου διανομής φυσικού αερίου τόσο σε περιοχές 

της νότιας όσο και σε περιοχές της βόρειας και κε

ντρικής χώρας (197,3 εκατομμύρια). 

Για την ενίσχυση των κοινοτικών υποδομών, δάνεια 

χορηγήθηκαν για τον αυτοκινητόδρομο του Φριούλι 

(101 εκατομμύρια) και για εγκαταστάσεις συλλογής και 

καθαρισμού των ακαθάρτων στη Νεάπολη και τη 

Σαβόνα, ώστε να μειωθεί η ρύπανση των τυρρηνικών 

και των λιγυρικών ακτών (32,5 εκατομμύρια). 

Γ αλλία 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας στη Γαλλία σημείωσαν 

αύξηση κατά 34% έναντι εκείνων του 1983 και έφτασαν 

τα 1 200,3 εκατομμύρια, από τα οποία τα 814 εκατομ

μύρια προέρχονται από τους ιδίους πόρους και τα 

386,3 από τους πόρους του ΝΚΜ. 

Δύο είδη παρεμβάσεων κυριάρχησαν το 1984: τα συν

ολικά δάνεια ύψους 677,8 εκατομμυρίων (τα μισά 

περίπου από πόρους του ΝΚΜ), τα οποία συνομο

λογήθηκαν με 20 χρηματοδοτικούς οργανισμούς, από 

τους οποίους 16 εταιρίες περιφερειακής ανάπτυξης, και 

οι χρηματοδοτήσεις οδικών, σιδηροδρομικών και τηλε

πικοινωνιακών έργων που έφτασαν τα 406,7 εκατομ

μύρια. Τα υπόλοιπα διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση 

δυο πυρηνικών σταθμών και εγκαταστάσεων διανομής 

θερμότητας (115,7 εκατομμύρια). 

περιοχές κινήτρων ενισχύθηκαν με 148,4 εκατομμύρια 

και 1 722 πρωτοβουλίες έξω από τις περιοχές αυτές 

έλαβαν 287,3 εκατομμύρια. Οι πρωτοβουλίες αυτές που 

αφορούσαν τους κλάδους προϊόντων μετάλλου, μηχα

νικής και ειδών διατροφής καθώς και τον τομέα των 

υπηρεσιών αναλήφθηκαν κυρίως, όσον αφορά εκείνες 

που χρηματοδοτήθηκαν από πόρους του ΝΚΜ, στις 

περιοχές Ροδανός-'Αλπεις, Ιλ ντε Φρανς, Προβηγκία-

Κυανή Ακτή, Φρανς-Κοντέ και Κέντρο, και όσον αφορά 

εκείνες που χρηματοδοτήθηκαν από ιδίους πόρους, 

στις περιοχές Βρετάνη, Χώρα του Λίγηρα, Ακουιτανία 

και Μιντί-Πυρηναία. Επιπλέον, 74 βιομηχανικές επενδύ

σεις για την ορθολογική χρήση της ενέργειας χρηματο

δοτήθηκαν με πιστώσεις ύψους 23,1 εκατομμυρίων. 

Στον τομέα των υποδομών, η Τράπεζα ενίσχυσε την 

κατασκευή των αυτοκινητόδρομων Νανσύ-Ντιζόν και 

Μακόν-Σατιγιόν καθώς και, στα πλαίσια του Fonds spé 

cial des grands travaux, είκοσι περίπου τμημάτων 

οδών μήκους 320 χλμ. τόσο για την καλύτερη εξυπη

ρέτηση των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών όσο και 

για τη βελτίωση των συνδέσεων με τις γειτονικές χώρες 

(188 εκατομμύρια). Χρηματοδότησε επίσης την κατα

σκευή και την εκτόξευση τηλεπικοινωνιακών δορυ

φόρων για τη δημιουργία ενός δικτύου τηλεματικής, το 

οποίο θα εξασφαλίζει τόσο τις ενδοεπιχειρησιακές και 

διεπιχειρησιακές επικοινωνίες, όσο και τις τηλεφωνικές 

κλήσεις και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις προς τα υπερ

πόντια διαμερίσματα και θα χρησιμοποιείται εν μέρει 

από το σύστημα Eutelsat και τα Γερμανικά Ταχυδρο

μεία (160,4 εκατομμύρια). Συνέβαλε τέλος στην ηλε

κτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής Λυών—Γκρε-

νόμπλ—Σαμπερύ, έργο που θα βελτιώσει σημαντικά τις 

συνδέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας και θα επιτρέψει 

τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Επι

πλέον, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, συνολικά 

δάνεια που συνομολογήθηκαν με το CAECL επέ

τρεψαν την εκτέλεση από οργανισμούς τοπικής αυτο

διοίκησης 493 οδικών κυρίως έργων (142,4 εκατομ
μύρια). 

Το 75 % περίπου των συνολικών δανείων (502,9 εκατομ

μύρια) διατέθηκε για τη χρηματοδότηση παραγωγικών 

επενδύσεων μικρομεσαίων βιομηχανικών κυρίως επι

χειρήσεων τόσο στις περιοχές κινήτρων (128,3 εκατομ

μύρια από ιδίους πόρους) όσο και έξω απ' αυτές (342,5  

εκατομμύρια από πόρους του ΝΚΜ), καθώς και επενδύ

σεων ορθολογικής χρήσης της ενέργειας στη βιομη

χανία, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση (32,1  

εκατομμύρια). 

Συνολικά διατέθηκαν το 1984 για επενδυτικές πρωτο

βουλίες στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες 2 702 πιστώ

σεις από συνολικά δάνεια. 906 πρωτοβουλίες σε 

Στον ενεργειακό τομέα, δάνεια χορηγήθηκαν για δύο 

•πυρηνικούς σταθμούς και δύο δίκτυα θέρμανσης 

πόλης, ένα που θα χρησιμοποιεί τα θερμικά απόβλητα 

μιας μονάδας εμπλουτισμού του ουρανίου και το άλλο 

που θα διασυνδέει το δίκτυο της πανεπιστημιούπολης 

της Ντουά με το δίκτυο της Λυών. 

Συνολικά δάνεια τέλος ύψους 58,3 εκατομμυρίων θα 

επιτρέψουν τη χρηματοδότηση έργων παραγωγής ή 

διανομής νέων πηγών ενέργειας ή ενεργειών υποκατά

στασης. Το 1984 χρηματοδοτήθηκαν με πιστώσεις 

ύψους 56,9 εκατομμυρίων 37 έργα αυτού του είδους. 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων υψηλής τάσης 

Από πολλές απόψεις, δεν υπάρχουν πια σύνορα στην Ευρώπη \ια την ενέργεια. Εδώ και πάνω από τριάντα 
χρόνια, ένας γιγάντιος ιστός από ηλεκτρικά καλώδια υψηλής τάσης συνδέει τα εθνικά δίκτυα. 

Ο καθοριστικός ρόλος που παίζει η ηλεκτρική ενέργεια — αποθηκεύσιμη — στην οικονομία και στην καθημε
ρινή μας ζωή, επέβαλε την καταβολή συντονισμένων προσπαθειών για να βελτιωθεί η χρήση των μέσων 
παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού και να αναπτυχθούν οι ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. Η αύξηση του 
αριθμού των ττυρηνικών σταθμών, η αδιάκοπη και ομαλή λειτουργία των οποίων τους κάνει πιο ανταγωνιστι
κούς, επιτείνει αυτή την ανάγκη για ευκαμψία. 

Η διασύνδεση των δικτύων αυξάνει πρώτα-πρώτα την ασφάλεια των εθνικών συστημάτων, καθώς καθιστά 
δυνατή την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων, όπως η ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας πολλών ηλε
κτροπαραγωγικών μονάδων σε μια χώρα. και επιτρέπει την κάλυψη σε δύσκολες περιόδους των αυξημένων 
αναγκών που μπορεί να είναι αποτέλεσμα υπερκατανάλωσης (πολύ βαρύς χειμώνας) ή δυσχερειών στην 
παραγωγή (μείωση του υδάτινου δυναμικού λόγω ξηρασίας). 

Η συνεργασία επιτρέπει, επίσης, οικονομίες στην εκμετέιλλευση. Πράγματι, η διάρθρωση του παραγωγικού 
δυναμικού διαφέρει από χώρα σε χώρα (αυξημένη συμμετοχή υδροηλεκτρικών, θερμικών — καύσης πετρε
λαίου ή άνθρακα — και ττυρηνικών σταθμών) και οι ώρες αιχμής στα δίκτυα γειτονικών χωρών συχνά δεν 
συμπίπτουν. Υπό τις συνθήκες αυτές, όταν το οριακό κόστος παραγωγής σε μια χώρα είναι υψηλότερο σε μια 
δεδομένη στιγμή από το αντίστοιχο κόστος μιας γειτονικής χώρας, η τελευταία μπορεί να θέσει στη διάθεση 
της πρώτης φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια, παραγόμενη δηλαδή από αποδοτικότερο σταθμό, επιτρέποντας 
έτσι μια συνολική εξοικονόμηση καυσίμων. 

Επιπλέον, η αντίληψη αλληλοβοήθειας μπορεί να αποβεί επωφελής για όλους τους συμμετέχοντες, στο 
βαθμό που τους επιτρέπει να επιτύχουν την ίδια ασφάλεια εφοδιασμού με λιγότερα μέσα απ' όσα θα τους 
ήσαν απαραίτητα αν δεν υπήρχε η διασύνδεση. Ορισμένοι σταθμοί τέλος, που έχουν κατασκευαστεί με διεθνή 
συνεργασία, παρέχουν ρεύμα στις επιχειρήσεις των διάφορων χωρών μελών που είναι μέτοχοι τους, μέσω του 
ενοποιημένου δικτύου μεταφοράς. 

Έτσι, η διασύνδεση των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών δικτύων ανταποκρίνεται στις κοινοτικές φροντίδες για βελ
τίωση της ευκαμψίας και της αποτελεσματικότητας του ενεργειακού δικτύου. Αυτός ήταν ο στόχος της Ευρω
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όταν αποφάσισε να χρηματοδοτήσει παρόμοια έργα στην Κοινότητα, καθώς και 
το δίκτυο υψηλής τάσης και την εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διαχείρισής του στη Γιουγκοσλαβία, ώστε 
να βελτιωθεί η διασύνδεσή του με τα δίκτυα της Ελλάδας και της Ιταλίας. 

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές, ωστόσο, δεν αποτελούν παρά μόνο μία πτυχή της συμμετοχής της Τράπεζας στη 
χρηματοδότηση της κοινοτικής ενεργειακής πολιτικής. Η Τράπεζα έχει συντελέσει τα τελευταία χρόνια στην 
πραγματοποίηση και άλλων ειδών ενεργειακών ανταλλαγών, όπως τα κοινοτικά δίκτυα αγωγών αερίου, τα 
οποία συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των εισαγωγών και στην ορθολογική χρήση της ενέργειας. Έχει επίσης 
ενισχύσει την κατασκευή σταθμών — Revin (Αρδέννες), Iffesheim (Ρήνος), Zillergründl (Αυστριακό Τυρόλο) —  
η παραγωγή των οποίων προορίζεται για περισσότερες από μία χώρες, και την εγκατάσταση ενός υποβρύχιου 
καλωδίου που συνδέει τη δανική νήσο Μπόρνχολμ με το σουηδικό δίκτυο. 

Η <χγγλο-γιχλλική διασύνδεση κάτω αττό τη Μάγχη 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορήγησε τη διετία 1983-1984 τρία δάνεια από τους ιδίους της πόρους 
(232,2 εκατομμύρια) και δύο δάνεια από τους πόρους του ΝΚΜ (46,6 εκατομμύρια) για εγκαταστάσεις παροϋπο-
λογισμού άνω του ενός δισεκατομμυρίου ECU, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική 
σύνδεση του βρετανικού ηλεκτρικού δικτύου με το γαλλικό και κατ' επέκταση με το σύνολο του δικτύου της 
δυτικής Ευρώπης. Οι εργασίες διασύνδεσης, τις οποίες ανέλαβαν από κοινού η Γαλλική Επιχείρηση Ηλε
κτρισμού (EDF) και το βρετανικό Κεντρικό Συμβούλιο Παραγωγής Ηλεκτρισμού (CEGB), συνίστανται στην 
τοποθέτηση σε τέσσερις τάφρους οκτώ καλωδίων υψηλής τάσης ονομαστικής χωρητικότητας 2 000 MW και 
μήκους 69 χλμ., από τα οποία 45 χλμ. υποθαλάσσια, μεταξύ Bonningues (8 χλμ. από το Καλαί) και Sellindge  
(24 χλμ. από το Ντόβερ) και στην κατασκευή σταθμών μετατροπής, κέντρων ελέγχου και των συναφών τε-

χνικών εγκαταστάσεων. (αυνέχεια) 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Η γαλλο-ιταλική διασύνδεση σης Αλπεις 

Η διασύνδεση του γαλλικού και του ιταλικού ηλεκτρικού δικτύου υψηλής τάσης (380 KV) περιλαμβάνει ένα 

εναέριο καλώδιο τριφασικού ρεύματος χωρητικότητας 2 000 MW, το οποίο θα διασχίζει τα σύνορα στο Col du  

Petit St. Bernard. H τεχνολογία που εφαρμόστηκε, κλασσική για ένα τέτοιο έργο, λαμβάνει υπόψη τις ειδικές 

συνθήκες που επικρατούν σ' ένα τόσο μεγάλο ύψος (ύπαρξη πάγων και χιονιού πάνω από το μισό χρόνο, 

κίνδυνοι υποχώρησης του εδάφους και χιονοστιβάδων, δυσχερής προσπέλαση για τη συντήρηση και τις ενδεχό

μενες επισκευές ...). Η Τράπεζα έχει χορηγήσει γι' αυτό το έργο, του οποίου το κόστος θα μπορούσε να φτάσει 

τα 190 εκατομμύρια, δύο δάνεια από τους ιδίους της πόρους, ένα ύψους 29,1 εκατομμυρίων στην ENEL κι' ένα 
άλλο ύψους 20,5 εκατομμυρίων στις αρχές του 1985 στην EDF. 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Τα δάνεια στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 35 %  
έναντι εκείνων του 1983 και έφτασαν τα 932,4 εκατομ

μύρια, από τα οποία τα 44,2 εκατομμύρια προέρχονται 

από τους πόρους του ΝΚΜ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται 

στο διπλασιασμό των χρηματοδοτήσεων ενεργειακών 

προγραμμάτων, οι οποίες έφτασαν τα 577,5 εκατομ

μύρια. Οι χορηγήσεις στη βιομηχανία (66,1 εκατομ

μύρια) μειώθηκαν, ενώ οι χρηματοδοτήσεις έργων υπο

δομής παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα (288,9 εκατομ

μύρια). 

Οι χορηγήσεις στον ενεργειακό τομέα αφορούσαν 

κυρίως την αξιοποίηση των εγχώριων πόρων; πυρη

νικός σταθμός στη Σκωτία, εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

και επανεπεξεργασίας των ακτινοβοληθέντων καυ

σίμων στη βόρεια χώρα (438 εκατομμύρια) και αξιο

ποίηση ενός υποθαλάσσιου κοιτάσματος φυσικού 

αερίου στο νότιο τμήμα του βρετανικού τομέα της 

Βόρειας Θάλασσας. Ένα δάνειο τέλος που χορηγήθηκε 

για τη διασύνδεση του βρετανικού και του γαλλικού 

ηλεκτρικού δικτύου υψηλής τάσης θα συντελέσει στην 

ορθολογική χρήση της ικανότητας ηλεκτροπαραγωγής 

των δύο χωρών (βλ. ένθετο σελ. 44). 

Τα χρηματοδοτηθέντα έργα υποδομής προωθούν την 

ανάπτυξη παλιών βιομηχανικών περιοχών στην κε

ντρική κυρίως Αγγλία και τη νότια Ουαλλία. Χρηματο

δοτήθηκαν έτσι με 192,3 εκατομμύρια έργα ύδρευσης 

και έργα συλλογής και καθαρισμού των ακαθάρτων στα 

Μίντλαντς, την Ηστ Άνγκλια, το Γιόρκσάιρ και το Χά-

μπερσάιντ, καθώς και τη βορειοδυτική, βόρεια και 

νοτιοδυτική χώρα, ενώ με 72,8 εκατομμύρια χρηματο

δοτήθηκαν αρκετά σύνθετα έργα που περιλαμβάνουν 

ταυτόχρονα έργα οδοποιίας, έργα διαμόρφωσης αερο

λιμένων και βιομηχανικών περιοχών, έργα αποχέ

τευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας των στερεών 

αποβλήτων, και ενδιαφέρουν το Στράθκλάιντ, τη 

Σκωτία, το Λάγκασάιρ, το Μέρσυσάιντ και το Ντέθον. 

Στην Ουαλλία, και πιο συγκεκριμένα στις παλιές βιομη

χανικές περιοχές του νότου, τα δάνεια αφορούσαν 

κυρίως την οδοποιία και μικρές βιομηχανικές και τουρι

στικές υποδομές, ενώ στο Γιόρκσάιρ και το Χάμπερ-

σάιντ αφορούσαν την επέκταση του αερολιμένα του 

Ληντς και την ενίσχυση του τηλεφωνικού δικτύου στην 

περιοχή του Χαλ. 

Στο βιομηχανικό τομέα, η Τράπεζα χορήγησε ένα 

δάνειο για μια αεροναυτική μονάδα στο Μπέλφαστ και 

συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

επενδυτικών πρωτοβουλιών στις περιοχές κινήτρων 

(38,7 εκατομμύρια από τους ιδίους της πόρους) και έξω 

από τις περιοχές κινήτρων (10,5 εκατομμύρια από τους 

πόρους του ΝΚΜ). 134 επιχειρήσεις έλαβαν από 

εκκρεμή συνολικά δάνεια πιστώσεις ύψους 16,5 εκατομ

μυρίων από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και 14,4  

εκατομμυρίων από τους πόρους του ΝΚΜ. 

Ελλάδα 
Οι χορηγήσεις στην Ελλάδα έφτασαν τα 344,8 εκατομ

μύρια, από τα οποία 275,5 εκατομμύρια από ιδίους 

πόρους και 69,3 εκατομμύρια από πόρους του ΝΚΜ, 

έναντι 364,3 και 85,3 εκατομμυρίων αντίστοιχα το 1983. 

103,4 εκατομμύρια διατέθηκαν για τις υποδομές των 

επικοινωνιών: βελτίωση του οδικού δικτύου, και ιδιαί

τερα του άξονα Θεσσαλονίκης—Αλεξανδρούπολης, 

εκσυγχονισμός επαρχιακών αερολιμένων και επέκταση 

και εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 

'Αλλα δάνεια αφορούσαν διάφορα αρδευτικά έργα στη 

Μακεδονία, τη διαμόρφωση εννιά βιομηχανικών 

περιοχών, καθώς και έργα συλλογής και καθαρισμού 

των ακαθάρτων σε επτά επαρχιακές πόλεις, τα οποία 

θα συμβάλουν κυρίως στη μείωση της ρύπανσης των 

ακτών του Αιγαίου. 
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H μείωση της εξάρτησης ano τις εισαγωγές πετρελαίου αποτελεί έναν από τους στόχους 
προτεραιότητας της Κοινότητας. Το 1984. 2248 εκατομμύρια διατέθηκαν για την επίτευξη 
αυτού του στόχου. Τα χρηματοδοτηθέντα έργα αφορούσαν κυρίως την αξιοποίηση των 
εγχώριων πόρων, ενώ χρηματοδοτήθηκε και η διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων των 
χωρών μελών, η οποία ενισχύει επίσης την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού (βλ. 
ένθετο, σελ. 44-45). 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Τα δάνεια στον ενεργειακό τομέα (123,7 εκατομμύρια) 
κατευθύνθηκαν στην αξιοποίηση του υδροηλεκτρικού 
δυναμικού Σφηκιάς—Ασωμάτων. Πηγών και Στράτου 
και των λιγνιτικών πόρων Αμυνταίου. Η συνολική ισχύς 
αυτών των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής θα φτάνει τα 
1200 MW. Η Τράπεζα επίσης χρηματοδότησε την 
αύξηση της παραγωγικής ικανότητας ενός διυλιστηρίου 
στην Κόρινθο, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή ελαφρών 
παραγώγων πετρελαίου. 

Τα συνολικά δάνεια ύψους 77,2 εκατομμυρίων θα επιτρέ
ψουν την ενίσχυση του βιομηχανικού ιστού της χώρας 
και θα συντελέσουν στην προώθηση γεωργικών και 
αγροτοβιομηχανικών επενδύσεων. 74 μικρές επιχειρή
σεις έλαβαν μέσα στο χρόνο πιστώσεις ύψους 57,8 εκα
τομμυρίων. Επιπλέον 85 μικρά οδικά και υδραυλικά 
έργα ενισχύθηκαν με πιστώσεις ύψους 28,5 εκατομμυ
ρίων. 

Δανία 

Ιρλανδία 
Οι χορηγήσεις στην Ιρλανδία έφτασαν τα 174 εκατομ
μύρια, από τα οποία 124 από ιδίους πόρους και 50 από 
πόρους του ΝΚΜ, έναντι 234,6 και 89,4 εκατομμυρίων 
αντίστοιχα το 1983. Οι χορηγήσεις αυτές αφορούσαν 
έργα περιφερειακής ανάπτυξης, και ειδικότερα τη 
δημιουργία των βασικών υποδομών σε ορισμένες 
περιοχές της χώρας: αναδάσωση και απαραίτητες υπο
δομές για τη δασική εκμετάλλευση (65,6 εκατομμύρια), 
βελτίωση του οδικού δικτύου (51 εκατομμύρια) και ενί
σχυση του δικτύου ύδρευσης και των εγκαταστάσεων 
καθαρισμού των ακαθάρτων (39,5 εκατομμύρια). 

Ένα δάνειο ύψους 9,6 εκατομμυρίων χορηγήθηκε για 
την επέκταση των κορεσμένων εγκαταστάσεων ενός ανώ
τατου εκπαιδευπκού ιδρύματος, ενώ δύο συνολικά 
δάνεια θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μικρών 
βιομηχανικών πρωτοβουλιών (8.3 εκατομμύρια). Το 
1984 τέλος, διατέθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια 
53 πιστώσεις ύψους 6,6 εκατομμυρίων. 

Τα δάνεια ύψους 324,6 εκατομμυρίων που χορηγή
θηκαν στη χώρα (190 εκατομμύρια από ιδίους πόρους 
και 134,6 εκατομμύρια από πόρους του ΝΚΜ) κατευ
θύνθηκαν κυρίως σε έργα που συμβάλλουν στην υλο
ποίηση των ενεργειακών στόχων της Κοινότητας (217,5  
εκατομμύρια). Χρηματοδοτήθηκαν έτσι η εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη Βόρεια Θάλασσα, 
η μεταφορά, η επεξεργασία και η διανομή αερίου σ' 
ολόκληρη τη χώρα καθώς και η ηλεκτροδότηση της 
σιδηροδρομικής γραμμής που διασχίζει τη νήσο 
Σαίλλσν και περνάει από τη Κοπεγχάγη, η οποία θα 
επιτρέψει την εξοικονόμηση σημαντικής ποσότητας 
ενέργειας. Μ' ένα συνολικό δάνειο τέλος χρηματο
δοτήθηκαν διάφορες ενεργειακές υποδομές. 

Η Τράπεζα, επιπλέον, χορήγησε ένα δάνειο για την ενί
σχυση του δικτύου τηλεπικοινωνιών της Γροιλανδίας 
και τη βελτίωση των συνδέσεών της με τη Δανία, καθώς 
και συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στις περιοχές 
κινήτρων (4,9 εκατομμύρια από ιδίους πόρους) και έξω 
από τις περιοχές αυτές (36,9 εκατομμύρια από πόρους 
του ΝΚΜ). Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια διατέθηκαν 
147 πιστώσεις ύψους 46,6 εκατομμυρίων για επιχειρή
σεις έξω κυρίως από πς περιοχές κινήτρων. 

Γερμανία 
Τα δάνεια στη Γερμανία ύψους 134,4 εκατομμυρίων 
κατευθύνθηκαν στον ενεργειακό τομέα: κατασκευή δύο 
πυρηνικών σταθμών στην Κάτω Σαξωνία και τη Βάδη-
Βυρτεμβέργη (80,6 εκατομμύρια), εγκατάσταση ενός 
τμήματος του αγωγού MEGAL που μεταφέρει το 
σοβιετικό αέριο στη Δυτική Ευρώπη και κατασκευή ενός 
δικτύου αγωγών για την ανάκτηση της θερμότητας ενός 
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και διάφορων βιομηχα
νικών μονάδων και την τροφοδοσία του δικτύου θέρ
μανσης πόλης του Σααρμπρύκεν. 

Βέλγιο 
Δύο δάνεια ύψους 32,5 εκατομμυρίων χορηγήθηκαν για 
ένα ττυρηνικό σταθμό κοντά στην Αμβέρσα. 

Λουξεμβούργο 
Η Τράπεζα χορήγησε 16,4 εκατομμύρια για την κατα
σκευή δύο τμημάτων του αυτοκινητόδρομου Λουξεμ
βούργου—Τρέβης, ενός ιδιαίτερα σημαντικού ευρω
παϊκού άξονα. 
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Δάνεια που χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας (') 

Α. Δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 
Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1984 

Το συνολικό ύψος των συμβάσεων χορήγησης δανείων σττό τους ιδίους της πόρους που υπέγραψε η Τράπεζα το 1984 για 

επενδυτικά προγράμματα στο εσωτερικό της Κοινότητας φτάνει τα 5 013,1 εκατομ. ECU. Η Τράπεζα έχει την οικονομική ευθύνη 

και καταχωρεί στον ισολογισμό της αυτές τις πράξεις, τα κυριότερα χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται στις σελίδες 27  

έως 47. 
Οι οικονομικοί στόχοι για την επίτευξη των οποίων χορηγήθηκαν τα δάνεια αυτά υπάρχουν στον πίνακα 3. 

Ορισμένα προγράμματα έχουν επίσης χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΝΚΜ (σελ. 29) και αναφέρονται με το σημείο +, ενώ τα 

δάνεια που έχουν χορηγηθεί με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 % για την ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της 

Ιταλίας σημειώνονται μ' ένα αστερίσκο. 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοπκές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετοτροπή 
Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΒΕΛΠΟ 

σε εκατομ. ECU 

32,5 

1 500 εκατομμύρια βελγικά φράγκα 

1—2. Πυρηνικός σταθμός Ντουλ, 4η 
μονάδα ισχύος 1 003 MW 
EBES μέσω της Belgelectric Rnanc· 

B.V. 
900 εκατομ. βελγικά φράγκα 19,5 
600 εκατομ. βελγικά φράγκα 13,0 

ΔΑΝΙΑ 

4. Περιφερειακό δίκτυο μεταφοράς και 
διανομής φυσικού αερίου στη δυπκή 
Σαίλλαν και την επαρχία Στόρστρομ 
Naturgas Sjasiland l/S μέσω της Kon- 
gerlget Danmarks Hypotekbank og  
Finansforvaltnlng 
250 εκατομ. δανικές κορόνες 

5. Αγωγός που εξυπηρετεί το δίκτυο 
μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου 
σε 21 κοινότητες της νότιας Γιουτλάνδης 
και των περιοχών Ρίμπε και Βάιλε 
Naturgas Syd l/S μέσω της Kongerl·  
get Danmarks Hypotekbank og  
Finansforvaltnlng 
27 εκατομ. δανικές κορόνες 

6.+ Δίκτυο μεταφοράς και διανομής 
φυσικού αερίου σε 47 κοινότητες της 
περιοχής της Κοπεγχάγης 
Hovedstadsreglonens Naturgas l/S  
μέσω της Kongerlget Danmarks Hypo 
tekbank og Finansforvaltnlng 
300 εκατομ. δανικές κορόνες 

190.0 

1 546,3 εκατομμύρια δανικές κορόνες 

3.+ Εξέδρα για την εκμετάλλευση ενός 
κοιτάσματος πετρελαίου στη Βόρεια 
Θάλασσα, πόνπση υποβρύχιου αγωγού 
μήκους 220 χλμ. και κατασκευή υπόγειου 
αγωγού μήκους 110 χλμ. στη Γιουτλάνδη 
και τερματικού σταθμού στη Φρεντερίσια 
Dansk Ollerer A/S-DORAS  
400 εκατομ. δανικές κορόνες 48,9 

30,5 

3.3 

37,1 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

7. Ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής 
γραμμής Χέλσινγκαιρ—Κόρσαιρ που 
διασχίζει την Κοπεγχάγη 
Danske Statsbaner-DSB μέσω του 
Δανικού Δημοσίου (Υπουργείο Οικονο
μικών) 

450 εκατομ. δανικές κορόνες 55.6 

8. Ενίσχυση του δικτύου τηλεπικοινω
νιών της Γροιλανδίας και των συνδέσεών 
του με τη Δανία 
Δανικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο
μικών) 
29.3 εκατομ. δανικές κορόνες 3,8 

9. Συνολικό δάνειο στο Δανικό Δημόσιο 
(Υπουργείο Οικονομικών) για τη χρημα
τοδότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών 
και τουριστικών επενδυτικών πρωτοβου
λιών σε περιοχές κινήτρων 
40 εκατομ. δανικές κορόνες 4.9 

10. Συνολικό δάνειο στη Privatbanken  
International S.A. για τη χρηματο

δότηση έργων υποδομής μικρού και 

μεσαίου μεγέθους, τα οποία συντελούν 
στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων 
της Κοινότητας 
50 εκατομ. δανικές κορόνες 6,1 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 134^ 

300 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα 

11.-12. Πυρηνικός σταθμός ισχύος 
1 230 MW στην Κάτω Σαξωνία 
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH 
50 εκατομ. γερμανικά μάρκα 

50 εκατομ. γερμανικά μάρκα 

13. 2η μονάδα ισχύος 1 230 MW σε 
πυρηνικό σταθμό στη Βάδη-Βυρτεμ-
βέργη 
Gemelnscfiaftskernkraftwerk Neckar
westhelm μέσω της EVS Kernkraft 
Neckarwesthelm GmbH 
80 εκατομ, γερμανικά μάρκα 

22,4 
22,4 

35.8 

(ή Τα ανοίγματα ττιστώσεων εκφράζονται κατά κανόνα στο ισόποσο του αντίστοιχου εθνικού νομίσματος. 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

14.—16. Αγωγοί μεταφοράς θερμότη

τας μεταξύ μιας θερμοηλεκτρικής μονά

δας και του δικτύου θέρμανσης πόλης 

του Σααρμπρύκεν 

Fernwärme-Verbund Saar GmbH 

5 εκατομ. γερμανικά μάρκα 

10 εκατομ, γερμανικά μάρκα 

5 εκατομ. γερμανικά μάρκα 

17. Αγωγός μήκους 447 χλμ. για τη 

μεταφορά του σοβιετικού αερίου από το 

Waidhaus (τσεχοσλοβακικά σνορα) στο 

Medelsheim (γαλλικά σύνορα) 

Mittel-Europäische Gasieitungsge- 

seiischaft mbH μέσω της Megai  

Finance Company Ltd  

ICQ εκατομ. γερμανικά μάρκα 

ΕΛΛΑΣ 

2.2 

4,5 

2.2 

44,8 

275,5 

24,935 δισεκατομμύρια δραχμές 

18. Υδατοφράκτες στον Αλιάκμωνα και 

υδροηλεκτρικοί σταθμοί Σφηκιάς (315  

MW) και Ασωμάτων (108 MW) 

ΔΕΗ 

1 100 εκατομ. δραχμές 12,4 

19. Υδροηλεκτρικός σταθμός Στράτου 

(150 MW) 

ΔΕΗ 

1 800 εκατομ. δραχμές 20,3 

20. Υδροηλεκτρικός σταθμός Πηγών 

(210 MW) 

ΔΕΗ 

1 750 εκατομ. δραχμές 19,0 

21.+ Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο 

Αμύνταιο (2 χ 300 MW) που θα χρησι

μοποιεί το λιγνίτη ενός παρακείμενου 

λιγνιτωρυχείου 

ΔΕΗ 

1 800 εκατομ. δραχμές 19,5 

22. Αύξηση της ικανότητας μετατροπής 

του πετρελαίου εξωτερικής καύσης σε 

ελαφρύτερα προϊόντα (καταλυτική πυρό

λυση) ενός διυλιστηρίου στους Αγίους 

Θεοδώρους 

Μότορ Οιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίν

θου Α.Ε. 
920 εκατομ. δραχμές 10,4 

23.+ Εκμετάλλευση υπαίθριου λι

γνιτωρυχείου στο Αμύνταιο για τον εφο

διασμό του παρακείμενου λιγνιτικού 

σταθμού 

ΔΕΗ 

650 εκατομ. δραχμές 7,1 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

24. Βελτίωση και διαμόρφωση 3 000  

χλμ. εθνικού και επαρχιακού οδικού δι

κτύου 

Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Δημο

σίων Έργων) 

2 000 εκατομ, δραχμές 21,7 

25. Εκτέλεση έργων σε 225 χλμ. εθνικού 

και επαρχιακού οδικού δικτύου και 

κυρίως στον οδικό άξονα Θεσσαλο

νίκης—Αλεξανδρούπολης 

Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας) 

2 800 εκατομ. δραχμές 30,4 

26. Βελτίωση 500 χλμ. εθνικών, επαρ

χιακών και τοπικών δρόμων της Πελο

ποννήσου 

Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Δημο

σίων Εργων) 

750 εκατομ, δραχμές 8,5 

27. Εκσυγχρονισμός και επέκταση των 

αερολιμένων Καστοριάς, Ηρακλείου, Χα

νίων, Λήμνου, Μυτιλήνης, Σαντορίνης, 

Κεφαλονιάς, Σκιάθου, Κυθήρων και Μυ

κόνου 

Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Δημο

σίων Έργων) 

600 εκατομ, δραχμές 6,8 

28. + Επέκταση και εκσυγχρονισμός 

του τηλεφωνικού και του τηλετυπικού 

δικτύου 

ΟΤΕ 

1 600 εκατομ. δραχμές 18,0 

29. Αρδευση 12 000 στρεμμάτων στην 

πεδιάδα της Δράμας 

Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας) 

400 εκατομ. δραχμές 4,5 

30. Αρδευση 15 000 στρεμμάτων στην 

πεδιάδα του Νέστου 

Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας) 

145 εκατομ, δραχμές 1,6 

31. Άρδευση 46 000 στρεμμάτων περί

που σε τέσσερις περιοχές της ανατο

λικής και κεντρικής Μακεδονίας 

Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας) 

270 εκατομ. δραχμές 3,0 

32. Συλλογή και καθαρισμός των ακα

θάρτων στα Ιωάννινα, Λάρισα, Καστοριά 

και Πτολεμαϊδα 

Δημοπκές επιχειρήσεις ύδρευσης και 

αποχέτευσης των αντίστοιχων πό

λεων μέσω του Ελληνικού Δημοσίου 

(Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) 

950 εκατομ, δραχμές 10,7 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

33. Συλλογή και καθαρισμός των ακα
θάρτων στη Θεσσαλονίκη, Βόλο και "Αγιο 
Νικόλαο Κρήτης 
Αρμόδιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδι
οίκησης υπό την επίβλεψη του Υπουρ
γείου Δημοσίων Έργων μέσω του Ελλη
νικού Δημοσίου 
1 200 εκατομ. δραχμές 

34. Διαμόρφωση των βιομηχανικών 
περιοχών Λάρισας. Λαμίας, Ιωαννίνων, 
Κιλκίς, Σερρών. Καβάλας. Δράμας, Κο
μοτηνής και Πάτρας 
ΕΤΒΑ 
700 εκατομ. δραχμές 

35. Συνολικό δάνειο στην ΕΤΕΒΑ για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχα
νικών επενδυτικών πρωτοβουλιών 
1 500 εκατομ. δραχμές 

36. Συνολικό δάνειο στην Τράπεζα 
Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβου
λιών στους τομείς της βιομηχανίας, του 
τουρισμού και των υπηρεσιών 
1 500 εκατομ. δραχμές 

37. Συνολικό δάνειο στην ΕΤΒΑ για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχα
νικών επενδυτικών πρωτοβουλιών 
1 000 εκατομ. δραχμές 

38. Συνολικό δάνειο στην ΑΤΕ για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων αγροτο
βιομηχανικών επενδυτικών πρωτοβου

λιών και επενδύσεων σε γεωργικές εκμε
ταλλεύσεις 
1 500 εκατομ. δραχμές 

ΓΑΛΛΙΑ 

41. Πυρηνικός σταθμός Super-Phénix 
(1 200 MW) στην Greys-Malvllle  
Centrale Nucléaire Européenne à 
Neutrons Rapides (NERSA) 
345 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

13,0 

7.6 

16,9 

16,9 

10,9 

16,3 

814,0 

5 585,8 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 

39.—40. Πυρηνικός σταθμός στην Κάτω 
Νορμανδία — 1η και 2η μονάδα ισχύος 
1 300 MW η κάθε μία 
EDF 
Οι συμβάσεις υπογράφηκαν σε ολλαν
δικά φιορίνια 
τα ισόποσα σε γαλλικά φράγκα είναι 
204,8 εκατομμύρια 
204,8 εκατομμύρια 

29,9 
29.9 

50.3 



Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

42. Εκσυγχρονισμός του δικτύου θέρ
μανσης της πανεπιστημιούπολης της 
Ντουά και διασύνδεσή του με τα δίκτυα 
θέρμανσης της Βιλλερμπαν και της Λυών 

Ville de Villeurbanne μέσω του CAECL  
15,5 εκατομ. γαλλικά φράγκα 2,3 

43. Αξιοποίηση των θερμικών απο
βλήτων της μονάδας εμπλουτισμού του 
ουρανίου Eurodif με τον εφοδιασμό με 
ζεστό νερό ενός δικτύου θέρμανσης 
κατοικιών και θερμοκηπίων 

Syndicat Mixte d'Aménagement  

Rural de la Drôme μέσω του CAECL  
23,7 εκατομ. γαλλικά φράγκα 3,5 

44.-45. Έργα σε δύο τμήματα μήκους 
90 χλμ. περίπου του αυτοκινητόδρομου 
Λωρραίνης-Βουργουνδίας 
Société des Autoroutes Parls-Rhln- 
Rhône μέσω της CNA 
350 εκατομ. γαλλικά φράγκα 50,7 
200 εκατομ. γαλλικά φράγκα 29,1 

46. Τμήμα μήκους 96 χλμ. του αυτοκινη
τόδρομου Α 40, ο οποίος συνδέει τον 
αυτοκινητόδρομο Παρισιού—Λυών με τη 
σήραγγα του Λευκού Όρους 
Société des Autoroutes Paris-Rhin- 
Rhône μέσω της CNA 
330 εκατομ. γαλλικά φράγκα 4Θ,1 

47. Έργα σε 20 τμήματα μήκους 132,6  
χλμ. εθνικού και επαρχιακού οδικού δι
κτύου 
Fonds Spécial de Grands Tra vaux 
412 εκατομ. γαλλικά φράγκα 60,1 

48.+ Κατασκευή και εκτόξευση δορυ
φόρων, κατασκευή επίγειων σταθμών 
και δικτύων για την παροχή υπηρεσιών 
τηλεματικής στις επιχειρήσεις, καθώς και 
για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και τη 
βελτίωση των επικοινωνιών με τα υπερ
πόντια διαμερίσματα 
Administration des Postes et Télé 
communications μέσω της CNT  
800 εκατομ. γαλλικά φράγκα 116,6 

49. Ηλεκτροδότηση των σιδηροδρο
μικών γραμμών Λυών-Σαμπερύ (98 χλμ.) 
και Λυών-Γκρενόμπλ (63 χλμ.) 

Société Nationale des Chemins de 
Fer 
400 εκατομ. γαλλικά φράγκα 58,3 

50.—51. Συνολικά δάνεια στο CEPME  
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

επενδυτικών πρωτοβουλιών στους το
μείς της βιομηχανίας, του τουρισμού, 
των υπηρεσιών και των κατασκευών, 
καθώς και έργων υποδομής σε περιοχές 
κινήτρων 
270 εκατομ. γαλλικά φράγκα 39,3 
130 εκατομ. γαλλικά φράγκα 19,0 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

52.-69. Συνολικά δάνεια σε 9 Εταιρίες 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (SDR), για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επεν

δυτικών πρωτοβουλιών στους τομείς της 
βιομηχανίας, των κατασκευών, του του

ρισμού και των μη εμπορικών υπηρε
σιών. καθώς και έργων υποδομής σε 
περιοχές κινήτρων 
— SDR Βρετάνης 

20 εκατομ. γαλλικά φράγκα 
20 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

— SDR νοτιοδυτικής Γαλλίας —  
Expanse 
20 εκατομ. γαλλικά φράγκα 
20 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

— SDR κεντρικής και δυτικής κεντρικής 

Γαλλίας — Sodecco 
25 εκατομ. γαλλικά φράγκα 
25 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

— SDR νοτιοδυτικής Γαλλίας — Tofinso  
17,5 εκατομ. γαλλικά φράγκα 
17,5 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

— SDR Λωρραίνης — Lordex  
20 εκατομ. γαλλικά φράγκα 
20 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

— SDR Λσνγκντόκ-Ρουσιγιόν — Sodler  
15 εκατομ. γαλλικά φράγκα 
15 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

— SDR Βορρά-Πα ντε Καλαί 
25 εκατομ. γαλλικά φράγκα 
25 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

— SDR δυτικής Γαλλίας — Sederò  
15 εκατομ. γαλλικά φράγκα 
15 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

— Caisse de Développement de 
Corse — CDC 
7,5 εκατομ. γαλλικά φράγκα 
7.5 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

70. Συνολικό δάνειο στο Caisse Cen
trale de Crédit Coopératif για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυ
τικών πρωτοβουλιών στον τομέα της 
θαλάσσιας αλιείας που αναλαμβάνονται 
στις παράκτιες περιοχές κινήτρων 
150 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

71.—72. Συνολικά δάνεια στο CAECL  
για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής 
που εκτελούν οργανισμοί τοπικής αυτο
διοίκησης ή δημόσιοι οργανισμοί σε 
περιοχές κινήτρων 
300 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

500 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

73.-74. Συνολικά δάνεια στο CAECL  
για τη χρηματοδότηση έργων μέτριου 

μεγέθους που εκτελούν δημόσιοι οργα
νισμοί ή φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 
με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής 
και της διανομής νέων μορφών ενέρ
γειας και ενεργειών υποκατάστασης 
200 εκατομ. γαλλικά φράγκα 
200 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

2,9 
2,9 

2,9 
2,9 

3,6 
3,6 

2,6 
2,6 

2,9 
2,9 

2,2 
2,2 

3,6 
3,6 

2,2 
2.2 

1.1 
1.1 

21,9 

43,7 
72,9 

29.1 
29.2 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

75.-76. Συνολικά δάνεια στο Crédit  
National για τη χρηματοδότηση επενδύ
σεων μικρομεσαίων βιομηχανικών επι
χειρήσεων και μικρών υδροηλεκτρικών 
μονάδων με στόχο την ορθολογική 
χρήση της ενέργειας 
100 εκατομ. γαλλικά φράγκα 
120 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

63. Επέκταση ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων και κέντρων τεχνικής, βιομη

χανικής και εμπορικής εκπαίδευσης στο 
Λίμερικ 

National Institute for Higher Educa·  
tlon μέσω του Ιρλανδικού Δημοσίου 
{Υπουργείο Οικονομικών) 
7 εκατομ.ιρλανδικές λίρες 

84.-85. Συνολικά δάνεια στην Indu
strial Credit Company Ltd (ICC) για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομη
χανικών επενδυτικών πρωτοβουλιών 
3 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 
3 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 

14,6 
17.5 

124.0 

90,4 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 

77.+ Βελτίωση του οδικού δικτύου 
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο
μικών) 
8 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 11.0 

78.-79. Βελτίωση τμημάτων του εθνι
κού οδικού δικτύου 
Αρμόδιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδι· 
οίκησης μέσω του Ιρλανδικού Δημοσίου 
(Υπουργείο Οικονομικών) 
5 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 6,9 
13 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 18,0 

80.-81.+ Έργα ύδρευσης και εγκατα
στάσεις καθαρισμού των ακαθάρτων 
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο Ουιονο-
μικών) 
5 εκατομ. ψλανδικες λίρες 6,9 
12,35 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 17,1 

82.+ Αναδάσωση 15Θ00 εκταρίων, 
χάραξη δασικών οδών και δημιουργία 
τουριστικών και τεχνικών εγκαταστάσεων 
Δασική Υττηρεσία του Υπουργείου 
Δασών και Αλιείας μέσω του Ιρλανδι
κού Δημοσίου (Υπουργείο Οικονο
μικών) 
27,6 εκατομ. λίρες στερλίνες που αντι
στοιχούν σε 33.6 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 46,2 

9.6 

4.1 
4.2 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΙΤΑΛΙΑ 
σε εκατομ. ECU 

2538,2 

3 508,8 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

86.-87. Πυρηνικός σταθμός στο Λάτιο 
— 2η μονάδα ισχύος 982 MW 
ENEL 
30 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 21,9 
50 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 36,3 

88. Κατασκευή και επέκταση υδροηλε
κτρικών μονάδων συνολικής ισχύος 70  
MW περίπου στο Φριούλι, την Αιμιλία-
Ρομανία και τη Λομβαρδία 
ENEL 
60 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

89. Υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 
18,6 MW στη Λομβαρδία 

Δήμος Μιλάνου μέσω του IMI  
15 δισεκατ. ιταλικές λφέτες 

90. Σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας με άντληση (1000 MW) στην 
Κομπανία 
ENEL 
40 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

91.-92. Αξιοποίηση κοιτασμάτων αε
ρίου στις Μάρκες (υποθαλάσσιο), τη 
Λομβαρδία και την Αιμιλία-Ρομανίσ 

— AGIP S.p.A. μέσω της Banco dl  
Roma 
40 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

— AGIP S.p.A. 
40 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

93. Εκμετάλλευση κοιτασμάτων αερίου 
στην Αιμιλία-Ρομανία, πς Μάρκες, τη 
Λομβαρδία και τα Βασιλικάτα 
AGIP S.p.A. μέσω του ENI  

92 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

94. Μείωση της κατανάλωσης ενέρ
γειας, αξιοποίηση της παραγωγής και 
μείωση της ρύπανσης του περιβάλλο
ντος ενός διυλιστηρίου πετρελαίου στις 

Μάρκες 
API — Raffineria dl Ancona S.p.A. 
μέσω της BNL — Sezione di Credito 
Industriale 
15 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 

95. Μετατροττή των εγκαταστάσεων 
ενός διυλιστηρίου πετρελαίου στη Νεά
πολη για την ορθολογική χρήση της 
ενέργειας 
Mobil Oil Italiana S.p.A. μέσω της  
CENTROBANCA 
5.6 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

43.1 

10,8 

29,2 

29,2 

28,9 

66,3 

10,9 

4,0 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετστροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

96. Ενίσχυση του δικτύου μετσφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου. 
εγκατάσταση καλωδίων υψηλής τάσης 
μήκους 1 000 χλμ. στη μεσημβρινή Ιταλία 
ENEL 
10 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 7.3 

97. Σύστημα ολοκληρωμένης διαχεί
ρισης της παραγωγής και της μετα
φοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

ENEL 
29.8 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 21,8 

98. Διασύνδεση του γαλλικού και του 

ιταλικού ηλεκτρικού δικτύου υψηλής 
τάσης, τμήμα μήκους 138 χλμ. μεταξύ 
Ροντισόνε (Βάλλε ντ' Αόστα) και γαλ
λικών συνόρων 
ENEL 
40 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 29,1 

99. Αποκατάσταση του ηλεκτρικού δι
κτύου που υπέστη ζημιές από τους σει
σμούς του Νοεμβρίου 1980 στην Καμπανία 
και τα Βασιλικάτα 
ENEL 
15 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 10,8 

100.—101. Δίκτυο διανομής φυσικού 
αερίου που ενδιαφέρει 100000 κατα
ναλωτές σε έξι κοινότητες στην Πούλια, 

τέσσερις στην Καλαβρία και τρεις στο 
Λάτιο 
Italgas Sud S.p.A. μέσω της Banco di 
Napoli 
30 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 21.9 
10 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 7,3 

102. Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου 
που ενδιαφέρει πάνω από 35 000 κατα
ναλωτές σε 17 κοινότητες — ορισμένες 
είναι ήδη εν μέρει εξοπλισμένες — στο 
Λάτιο, τα Αβρούζια, την Καμπανία και 
την Πούλια 
Metano Citta S.p.A. μέσω της Banco 
dl Napoli 
15 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 10,9 

103. Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου 
σε 13 κοινότητες στη Σικελία 
Siciliana Gas μέσω της Banco dl Sici 
lia 
23 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 16.6 

104. Εγκατάσταση 13 δικτύων διανομής 
φυσικού αερίου και ενίσχυση 64 άλλων 
στη Λομβαρδία, πς Μάρκες, τη Βενετία, 
την Τοσκάνη και την Ούμβρια με στόχο 
τη δημιουργία 58 000 νέων συνδέσεων 
Estigas S.p.A. μέσω του CARIPLO 
30 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 21,7 

105. Αγωγός αερίου Αλγερίας—Ιταλίας, 
τμήμα μήκους 155 χλμ. μεταξύ Αρέτσο 
και Μινέρμπιο και σταθμός συμπίεσης 

στην Καμπανία 
SNAM S.p.A. μέσω του ENI 
80 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 57,6 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

106. Αύξηση της ικανότητας της ηλε
κτροδοτημένης σιδηροδρομικής γραμμής 
που διασχίζει την ευρύτερη περιοχή της 
Νεάπολης και διαμόρφωση αποθηκευ
τικών χώρων και εργαστηρίων 
Ιταλικό Δημόσιο (Υπουργείο Μετα
φορών) 
44 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 31,7 

107. Εργα οδοποιίας στη Σικελία 

ANAS 
19.3 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 14,1 

108. Διαμόρφωση διάφορων τμημάτων 
στις εθνικές οδούς 148 και 7 στο Λάτιο 
ANAS 
16 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 11,7 

109. Διαμόρφωση διάφορων τμημάτων 
στην παραλιακή οδό 16 στην Πούλια 
ANAS 
21 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 15,3 

110. Τμήμα μήκους 47 χλμ. του περιφε
ρειακού δακτυλίου της Ρώμης που συν
δέει τους αυτοκινητόδρομους προς το 
Μιλάνο και τη Νεάπολη 
Autostrade-Concessioni e Costru 

zioni Autostrade μέσω του IRI  
85 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 61,3 

111. Επέκταση και διαμόρφωση μιας 
παρακαμπτήριος στον περιφερειακό 
δακτύλιο της Νεάπολης 
Περιοχή Κομπανίας μέσω του Ιταλικού 
Δημοσίου 
10 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 7.2 

112.—113. Κατασκευή τμήματος μήκους 
25,7 χλμ. του αυτοκινητόδρομου του 

Φριούλι 
Autostrade-Concessioni e Costru
zioni Autostrade S.p.A. μέσω των  
-- CREDIOP 

70 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 50,5 
— Istituto Bancario San Paolo dl  

Torino 
70 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 50,5 

114. Αγορά 13 αεροσκαφών MD-82 και 

6 ATR-42 για πς περιφερειακές συνδέ
σεις 
Aero Trasporti Italiani μέσω του IRI  
82 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 59,1 

115. Κατασκευή κυματοθραύστη για την 
προστασία του εξωτερικού λιμένα του 
Μπρίντιζι και κυρίως των γεφυρών δέρ
ματος των ανθρακοφόρων 
Ιταλικό Δημόσιο (Υπουργείο Δημοσίων 
Έργων) 
16 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 11,6 
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Ενεργειακοί crróxci 

Κοινοτικές υττοδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

116.—118. Ενίσχυση του τηλεφωνικού 
δικτύου που ενδιαφέρει 120 000 περίπου 
νέους συνδρομητές στα Αβρούζια, το 
Μολίσε και το νότιο Λάτιο 
SIP μέσω των 

— Banco dl Roma 
60 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 43,7 

— IR! 
60 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 43.3 

— Banco dl Napoli 
60 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 43,3 

119. Βελτίωση του τηλεφωνικού δι
κτύου στην Καμπανία, Βοσιλικάτα, Πού
λια, Καλαβρία και Σικελία — σύνδεση 
άνω των 235 000 νέων συνδρομητών 
SIP μέσω του IRI 
350 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 252,2 

120. Επέκταση του τηλεφωνικού δι
κτύου της Σαρδηνίας — σύνδεση 80 000  
νέων συνδρομητών 
SIP μέσω του IRI 
60 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 43,2 

121. Τηλεφωνική σύνδεση 7 000 νέων 
συνδρομητών από τα οικιστικά κέντρα 
που δημιουργήθηκαν μετά τους σει
σμούς του Νοεμβρίου 1960 (Καμπανία 
και Βασιλικάτα) 

SIP 
3,3 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 2,4 * 

122. Έργα αύξησης της παροχής πόσι
μου νερού στις περιοχές της Νεάπολης 
και της Καζέρτας και στη νήσο Ίσκια. 
όπου κατοικούν 2 300 000 άτομα 
Cassa per II Mezzogiorno  
20 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 14,4 

123. Κατασκευή υδατοφράκτη και διά
φορων εγκαταστάσεων και υδαταγωγών 
για την ύδρευση περιοχών της κεντρικής 
και βόρειας Σαρδηνίας, στις οποίες κατοι
κούν 220 0(Χ) άτομα 
Cassa per II Mezzogiorno  
15 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 10,8 

124. Ενίσχυση και ορθολογική οργά
νωση της παροχής νερού στο Κάλιαρι 
Δήμος Κάλιαρι και Αυτόνομη Περιοχή 
Σαρδηνίας μέσω της τελευταίας 
8 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 5,8 

125. Κατασκευή σταθμών καθαρισμού 

και δικτύων συλλογής των ακαθάρτων 62 
κοινοτήτων του κόλπου της Νεάπολης, 

στις οποίες κατοικούν πάνω από μισό 
εκατομμύριο άτομα 
Cassa per il Mezzogiorno 
25 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 18,0 



Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

126. Δίκτυο συλλογής των ακαθάρτων 

μήκους 52 χλμ., σταθμός καθαρισμού 
των λυμάτων στη Σαβάνα και οχετός 
αποχέτευσης των οικιακών και βιομηχα
νικών αποβλήτων μιας μεγάλης 
περιοχής της επαρχίας της Σαβάνας 
(Λιγυρία) 
Περιοχή Λιγυρίας μέσω του Ιταλικού 
Δημοσίου 
20 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 14,4 

127. Εγκαταστάσεις ανακύκλησης των 
στερεών αποβλήτων και καθαρισμού των 
ακαθάρτων για την παραγωγή βιοαερίου 
και τη συμπαραγωγή θερμικής και ηλε
κτρικής ενέργειας, δίκτυο θέρμανσης 
βιομηχανικών μονάδων και των παρακεί
μενων κατοικιών (Λομβαρδία) 
Δήμος Μπέργκαμο μέσω του IMI  
5.5 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 4.0 

128. Αρδευτικά και στραγγιστικά έργα 
στο Μολίσε. τα Βασιλικάτα. την Πούλια, 
την Καλαβρία και τη Σαρδηνία 

Cassa per II M ezzogiorno 
20 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 14,4 

129. Αρδευση 7 000 εκταρίων στα 

Αβρούζια 
Cassa per II Mezzogiorno 
15 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 10,8 

130. Οδικά και σιδηροδρομικά έργα, δί
κτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στις 
βιομηχανικές περιοχές των πόλεων της 
Σικελίας Συρακούσες, Γέλα, Ραγούζα και 

Έννα 
Cassa per il Mezzogiorno 
14 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 10.1 

131. Οδικά και σιδηροδρομικά έργα. δί
κτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στις 
βιομηχανικές περιοχές των πόλεων 
Ολβια (Σαρδηνία). Μπρίντιζι και Μπάρι 
(Πούλια) και Σάνγκρο Αβεντίνο και Βαλ 
Πεσκάρα (Αβρούζια) 
Cassa per II Mezzogiorno  
24.9 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 18,0 

132. Διαμόρφωση των βασικών υπο

δομών σ" ένα νέο εμπορικό κέντρο της 

Νεάπολης 
MEDEOIL-Socletà Edilizia Mediterra
nea p.a. μέσω του IRI 
55 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 39,6 

133. Διαμόρφωση και εξοπλισμός διά
φορων βιομηχανικών περιοχών στην 
Κομπανία που είχαν υποστεί ζημιές από 
τους σεισμούς του Νοεμβρίου 1980  
Ιταλικό Δημόσιο 
30 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 21,6 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ, ECU 

134. Εκσυγχρονισμός της παραγωγής 
υαλοπινάκων αυτοκινήτων και αυτομα
τοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας 
σε μια μονάδα στα Αβρούζια 
S.I.V. — Società Italiana Vetro S.p.A.  
μέσω του ISVEIMER 
20 δισεκατ ιταλικές λιρέτες 14,4 

135. Εντατική χρήση της πληροφορικής 
και της ρομποτικής στον κύκλο πα
ραγωγής δηζελοκινητήρων για γεωργική 
χρήση σε μια μονάδα στην Αιμιλία-Ρομα-

νία 
Lombardini Fabbrica Italiana Motori 
S.p.A. μέσω του IMI 
10 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 7.3 

136. Εκσυγχρονισμός μονάδας παρα

γωγής ενός νέου μικρού κινητήρα αυτο
κινήτων και αύξηση της ικανότητας παρα
γωγής κιβωτίων ταχυτήτων (Μολίσε) 

FIAT AUTO S.p.A. μέσω του IMI  
150 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 108.3 

137. Ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας 
δηζελοκινητήρων για γεωργικά μηχανή
ματα και βιομηχανικά οχήματα σε μια 
μονάδα στο Τορίνο 
FIAT Veicoli Industriali S.p.A. μέσω  
της BNL-SezIone di Credito Indu 
striale 
40 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 28,9 

138. Εκσυγχρονισμός μονάδας παρα
γωγής εξαρτημάτων αυτοκινήτων, ορι
σμένα από τα οποία αποτελούν τε
χνολογικές καινοτομίες, στο Μπάρι 
Weber S.p.A. μέσω του IMI  
18 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 13.0 

139. Δημιουργία αυτοματοποιημένης 
σειράς παραγωγής νέων εξσερωτήρων, 
αυτοματοποίηση ενός κέντρου δοκιμών 
και ενίσχυση του γραφείου μελετών και 
εφαρμογών ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
μιας μονάδας στη Μπολώνια 
Weber S.p.A. μέσω του IMI  
2 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 1.4 

140. Χρήση προηγμένης τεχνολογίας σε 
μια μονάδα παραγωγής αξόνων για 
εμπορικά οχήματα στο Πεδεμόντιο 
Rockwell CVC S.p.A. μέσω της 
INTERBANCA 
55 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 39.6 

141. Ανακατασκευή μιας μονάδας πα
ραγωγής εξαρτημάτων αυτοκινήτων στη 
Νεάπολη, που είχε καταστραφεί από 
τους σεισμούς του Νοεμβρίου 1980  
Comind S.p.A. και Comind Sud S.p.A.  
μέσω του ISVEIMER 
7 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 5,0 * · 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομιές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττη 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

142.—144. Επενδύσεις σε διάφορες 

μονάδες στην Κομπανία για την κατα

σκευή του αεροπλάνου μικρών αποστά

σεων ATR 42, το οποίο είναι αποτέλεσμα 

της ιταλο-γαλλικής συνεργασίας 

Aerltalia μέσω των 

— IMI 

42,4 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 30.9 

— INTER BANCA 

22,4 δισεκατ ιταλικές λιρέτες 16,3 

— Banco di Napoli 

22,4 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 16.3 

145.—146. Μονάδα εξειδικευμένη στην 

κατασκευή και τη συντήρηση κινητήρων 

αεροπλάνων στην Καμπανια, κατασκευή 

αίθουσας δοκιμών και εργαστηρίων επι

θεώρησης των κινητήρων και παρα

γωγής ανταλλακτικών 

Alfa Romeo Avio S.p.A. μέσω των 

— Banco di Napoli — Sezione di 

Credito Industriale 

26.8 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 19,3 

— IMI 

13,4 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 9,7 

147. Μονάδα εξειδικευμένη στην κατα

σκευή και τη συντήρηση κινητήρων αερο

πλάνων στην Κομπανία, επισκευή των 

εγκαταστάσεων που είχαν υποστεί ζη

μιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 

1980 

Alfa Romeo ΑνΙο S.p.A. μέσω του IRI  

10 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 7,2 * 

148. Αναδιάρθρωση μιας μονάδας εξει

δικευμένης στην παραγωγή ηλεκτρονι

κού υλικού για συστήματα ψηφιακού 

ελέγχου για εργαλειομηχανές, συστή

ματα αναγνώρισης εικόνων και ηλεκτρο

νικής διαλογής της αλληλογραφίας και 

συστήματα ρύθμισης για σταθμούς ηλε

κτροπαραγωγής στη Λιγυρία 

Elettronica San Giorgio — Elsag  

S.p.A. μέσω του Istituto Bancario San  

Paolo di Torino 

25 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 18,2 

149. Ενίσχυση, ορθολογική οργάνωση 

και αυτοματοποίηση μιας μονάδας 
παραγωγής καθοδικών λυχνίων για 

έγχρωμες τηλεοράσεις στο Λάτιο 

Videocolor S.p.A. μέσω του IMI 

40 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 29,2 

150. Εκσυγχρονισμός και επέκταση των 

εγκαταστάσεων παραγωγής πολυεστερι-

κού φιλμ και προϊόντων μαγνητικής 

εγγραφής υψηλής ποιότητας — ταινίες 

και κασέτες βίντεο και δισκέτες μνήμης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών — στην Κα

μπανια 

3Μ Itaita S.pJ^. μέσω του ISVEIMER 

21 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 15,3 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

151. Επέκταση τεσσάρων μονάδων πα

ραγωγής ηλεκτρονικού υλικού {τηλεπι

κοινωνιακό υλικό, συσκευές ηλεκτρονικού 

ελέγχου, βιομηχανικές αυτοματοποιή

σεις, δισκέτες υψηλής ποιότητας) στο 

Πεδεμόντιο 

Τέσσερις εταφίες του ομίλου Olivetti 

μέσω του IMI 

15 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 10,8 

152. Εκσυγχρονισμός και επέκταση ενός 

ζυθοποιείου στην Πενταβένσ (Βένετο) 

Birra Dreher S.p.A. μέσω του IMI  

20 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 14,4 

153. Εκσυγχρονισμός και αύξηση της 

παραγωγικής ικανότητας ενός ζυθο

ποιείου στη Νεάπολη 

Birra Peroni Industriale S.p.A. μέσω 

της Banco dl Napoli — Sezione dl  

Credito Industriale 

15 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 10,8 

154. Αύξηση της παραγωγικής ικανότη

τας και ενίσχυση των δικτύων εμπορίας 

μιας μονάδας παραγωγής παγωτών 

στην Κομπανία 

Also S.p.A. μέσω του ISVEIMER 

10 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 7.2 

155.—156. Εκσυγχρονισμός τεσσάρων 

κλωστοϋφαντουργικών μονάδων και 

ενίσχυση του κεντρικού συστήματος 

πληροφορικής (Λομβαρδία και Βενετία) 

Manifattura Lane Gaetano Marzotto  

e Figli S.p.A. μέσω του IMI  

15 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 10,9 

10 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 7,2 

157, Αυτοματοποίηση της παραγωγής 

και χρήση ηλεκτρονικών υπολογισμών 

στη διαχείριση εννιά μονάδων ετοίμων 

ενδυμάτων στο Πεδεμόντιο 

Gruppo Finanziarlo Tessile S.p.A.  

μέσω του IMI 

5 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 3,6 

158. Αναδάσωση άνω των 4 000 εκτα

ρίων και χάραξη δασικών οδών στη 

Βάλλε ντ' Αόστα 

Αυτόνομη Περιοχή Βάλλε ντ' Αόστα 

μέσω του Ιταλικού Δημοσίου 

8 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 5,8 

159. Εκσυγχρονισμός πέντε ξενοδο

χείων στις πόλεις Αβελίνο, Καζέρτα, Κατά-

νια, Παλέρμο και Συρακούσες 

Itaijolly S.p.A. μέσω του IMI  

2.5 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 1.8 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

160. Οικισμός διακοπών δυναμικότητας 
1 100 κλινών στα Βασιλικάτα 
Sviluppo Turistico per il Metaponto  
S.p.A. μέσω του ISVEIMER 
6 δισεκατ, ιταλικές λιρέτες 4.3 

161. Αναστήλωση και προστασία των 
αρχαιολογικών χώρων της Πομπηίας, 
του Ερκουλάνου και της Στάβισς 
Ιταλικό Δημόσιο (Υπουργείο Πολιτι
σμού και Περιβάλλοντος) 
4 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 2,9 

162. Συνολικό δάνειο στη Banco di  
Napoli — Sezione di Credito Indu 
striale για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στο 
βιομηχανικό και ξενοδοχειακό τομέα και 
τις υπηρεσίες στη μεσημβρινή Ιταλία 

30 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 21,8 

163. Συνολικό δάνειο στη BNL — 
Sezione di Credito Industriale για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βομηχα-

νικών επενδυτικών πρωτοβουλιών στη 
μεσημβρινή Ιταλία 
50 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 36,3 

164. Συνολικό δάνειο, μέσω του IMI, σε 
διάφορες εταφίες εξειδικευμένες στη 
χρηματοδότηση, με τη μέθοδο των 

χρηματοδοτικών μισθώσεων, μικρομε
σαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών 
στους τομείς της βιομηχανίας και των 
υπηρεσιών στη μεσημβρινή Ιταλία 
40 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 28,8 

165. Συνολικό δάνειο στην INTER- 
BANCA για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στο 
βιομηχανικό και ξενοδοχειακό τομέα και 
τις υπηρεσίες στη μεσημβρινή Ιταλία 
20 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 14,5 

166.—167. Συνολικά δάνεια στο ISVEI 
MER για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών, ξενοδοχειακών και 
τουριστικών επενδυτικών πρωτοβουλιών 
στην ηπειρωτική μεσημβρινή Ιταλία 
75 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 54,7 
60 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 43,2 

168. Συνολικό δάνειο στο ISVEIMER  
για την αποκατάσταση των μέσων 
παραγωγής μικρομεσαίων βιομηχανικών 

και τουριστικών επιχειρήσεων που είχαν 
υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του 
Νοεμβρίου 1980 στην Καμπανία και τα 
Βασιλικάτα 
6,6 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 4,8 * 

169.—170. Συνολικά δάνεια στη CIS για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επεν
δυτικών πρωτοβουλιών στους τομείς της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών στη 
Σαρδηνία 
35 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 25,3 
35 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 25,2 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

171. Συνολικό δάνειο στη Banco di  
Sicilia για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών επενδυτικών πρω
τοβουλιών στη Σικελία 

15 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 10,8 

172. Συνολικό δάνειο στο IRFIS για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχα

νικών επενδυτικών πρωτοβουλιών στη 

Σικελία 
15 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 10,9 

173. Συνολικό δάνειο στο ARTIGIAN- 
CASSA για τη χρηματοδότηση βιοτε
χνικών μονάδων στις περιοχές κινήτρων 

30 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 21,8 

174. Συνολικό δάνειο στην EFIBANCA  
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επενδυτικών πρωτοβουλιών στους το
μείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών 

στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές 
της βόρειας και κεντρικής χώρας 
15 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 10,9 

175.—176. Συνολικά δάνεια στο IMI για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επεν
δυτικών πρωτοβουλιών στο βιομηχανικό 
και ξενοδοχειακό τομέα και τις υπηρεσίες 
στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές 
της βόρειας και κεντρικής χώρας 
60 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 43,3 

30 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 21.6 

177. Συνολικό δάνειο σε περιφερειακά 
Mediocrediti και πιν INTERBANCA  
μέσω του Mediocredito Centrale για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επεν
δυτικών πρωτοβουλιών στους τομείς της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών στις λιγό
τερο αναπτυγμένες περιοχές της βό
ρειας και κεντρικής χώρας 
60 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 43,6 

178.—179. Συνολικά δάνεια στη BNL- 
SACAT για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων ξενοδοχειακών και τουριστικών 
επενδυτικών πρωτοβουλιών 
— στη μεσημβρινή Ιταλία 

10 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 7,3 
— στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές 

της βόρειας και κεντρικής χώρας 

12,5 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 9,0 

180.-181. Συνολικά δάνεια στο CRE- 
DiOP για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών επενδυτικών πρω
τοβουλιών στη μεσημβρινή Ιταλία 

3,8 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 2,7 
5,6 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 4,1 

182.-183. Συνολικά δάνεια στη BNL  
για τη χρηματοδότηση στη μεσημβρινή 
Ιταλία 
— επενδύσεων ορθολογικής χρήσης της 

ενέργειας στη βιομηχανία μικρού και 
μεσαίου μεγέθους 

15 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 10,9 
— ενεργειακών προγραμμάτων 

5 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 3,6 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

184. Συνολικό δάνειο στο ISVEIMER  
για τη χρηματοδότηση ενεργειακών προ
γραμμάτων στη μεσημβρινή Ιταλία 

20 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

185. Συνολικό δάνειο σε περιφερειακά 
Mediocrediti και την INTERBANCA  
μέσω του Mediocredito Centrale για 
τη χρηματοδότηση έργων ορθολογικής 

χρήσης της ενέργειας στη βόρεια και κε

ντρική χώρα 
25 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

186. Συνολικό δάνειο στο Istituto Ban
cario San Paolo di Torino για τη 
χρηματοδότηση ενεργειακών προγραμ
μάτων στη βόρεια και κεντρική χώρα 

20 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

187.-190. Συνολικά δάνεια στο IMI για 
τη χρηματοδότηση στη βόρεια και κε

ντρική χώρα 
— επενδύσεων ορθολογικής χρήσης της 

ενέργειας στη βιομηχανία μικρού και 

μεσαίου μεγέθους 
15 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 
20 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

— ενεργειακών προγραμμάτων μικρού 
και μεσαίου μεγέθους (δίκτυα αερίου, 
υδροηλεκτρικές μονάδες, ανακύκληση 
αστικών αποβλήτων) 
85 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 
10 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

191.—193. Συνολικά δάνεια στη BNL  
για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
ορθολογικής χρήσης της ενέργειας στη 
βιομηχανία και ενεργειακών προγραμ
μάτων μικρού και μεσαίου μεγέθους 

20 δισεκατ. λιρέτες 
50 δισεκατ. λιρέτες 
30 δισεκατ. λιρέτες 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

14,4 

18,2 

14,4 

10,9 
14,4 

62,0 
7.2 

14,4 
36,4 
21,9 

16,4 

750 εκατομμύρια φράγκα Λουξεμβούργου 

194. Αυτοκινητόδρομος Λουξεμβούρ-
γου-Τρέβης — κατασκευή δύο τμημάτων 
μήκους 4 χλμ. και 10,5 χλμ. αντίστοιχα 
Δημόσιο (Οδικό Ταμείο) 
750 εκατομ. φράγκα Λουξεμβούργου 16,4 

888,2 

521 εκατομμύρια λίρες στερλίνες 

195.—198. Πυρηνικός σταθμός στη 
Σκωτία — 1η και 2η μονάδα ισχύος 611  

MW η κ άθε μία 
South of Scotland Electricity Board 
40 εκατομ. στερλίνες 70,1 
50 εκατομ. στερλίνες 83,7 
Δανειακές συμβάσεις κυμαινόμενου επι
τοκίου σε δολάρια · ΜΠΑ αντίστοιχου 

ύψους 
10.0 εκατομ. στερλινών 16,9 
50.1 εκατομ. στερλινών 84,5 



Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετστροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

199.—200. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

και επανεπεξεργασίας πυρηνικών καυ
σίμων στη βόρεια Αγγλία 
British Nuclear Fuels Limited  

Δανειακές συμβάσεις κυμαινόμενου επι
τοκίου σε δολάρια ΗΠΑ αντίστοιχου 
ύψους 

60.2 εκατομ. στερλινών 101,5 
48,1 εκατομ. στερλινών 81,2 

201. Αξιοποίηση κοιτασμάτων αερίου 
στο νότιο τμήμα του βρετανικού τομέα 
της Βόρειας Θάλασσας 
Hamilton Brothers U.K. Petroleum  
Corporation και Hamilton Oil Great  
Britain Pic 
10 εκατομ. στερλίνες 16,8 

202. Διασύνδεση του βρετανικού και 

του γαλλικού ηλεκτρικού δικτύου υψηλής 
τάσης με την πόντιση στη Μάγχη τεσ
σάρων ζευγών υποβρύχιων καλωδίων 
Central Electricity Generating Board  

70 εκατομ. στερλίνες 122,7 

203. Δρόμος μήκους 5,5 χλμ. μεταξύ 
του Λανέλλι και του αυτοκινητόδρομου 
Μ 4 στη νότια Ουαλλία 
Dyfed County Council 
2 εκατομ. στερλίνες 3,5 

204. Έργα σε μήκος 18 χλμ. της οδού 
Α 467 που συνδέει το Νιούπορτ με την 
Αμπερτίλλερυ (Ουαλλία) 
Gwent County Council 
4 εκατομ. στερλίνες 7,0 

205. Χάραξη νέων επαρχιακών οδών 
στη βόρεια χώρα 
Durham County Council 
1,6 εκατομ. στερλίνες 2,7 

206. Εκσυγχρονισμός και επέκταση του 
περιφερειακού αερολιμένα Ληντς-
Μπράντφορντ 
Μικτή επιτροττή του αερολιμένα 
Ληντς-Μπράντφορντ μέσω του West  
Yorkshire Metropolitan County  
Council 
5 εκατομ. στερλίνες 8,8 

207. Επέκταση και εκσυγχρονισμός του 
τηλεφωνικού δικτύου του Χαλ (Γιόρκσάιρ 
και Χάμπερσάιντ) 

Kingston upon Hull City Council 
Ένα εκατομ. στερλίνες 1.7 

208. Ενίσχυση των δικτύων συλλογής 
και καθαρισμού των ακαθάρτων στη 

νοτιοδυτική χώρα 
South West Water Authority 
5 εκατομ. στερλίνες 8,8 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ, ECU 

209.—210. Έργα αποχέτευσης και 

καθαρισμού των λυμάτων στο Μέρσυ-
σάιντ 
North West Water Authority 
14 εκατομ. στερλίνες 24,5 
13 εκατομ. στερλίνες 21,9 

211.-212. Έργα ύδρευσης και καθαρι
σμού των ακαθάρτων στα νότια του 

Γιόρκσάιρ 

Yorkshire Water Authority 
8.5 εκατομ. στερλίνες 14,9 
8.5 εκατομ. στερλίνες 14,3 

213. Επέκταση των δικτύων συλλογής 
και καθαρισμού των ακαθάρτων και βελ
τίωση της παροχής νερού στη βόρεια 

χώρα 
Northumbrian Water Authority 
10 εκατομ. στερλίνες 16,7 

214. Αποχέτευση των ακαθάρτων στο 
Πρέστγουικ και το Μόνκτον και έργα οδο
ποιίας στην περιοχή της Γλασκώβης 
Strathciyde Regional Council 
13 εκατομ, στερλίνες 21,9 

215. Έργα ύδρευσης και εγκαταστάσεις 
καθαρισμού των λυμάτων σε μια μεγάλη 
περιοχή της Ηστ Ανγκλια, των ανατο
λικών Μίντλαντς και του Χάμπερσάιντ 
Anglian Water Authority 
34 εκατομ. στερλίνες 57,4 

216.—217. Οδικά και λιμενικά έργα, 
αναβάθμιση του αερολιμένα του Λίβερ
πουλ και διαμόρφωση χώρου αποκο
μιδής των απορριμμάτων στη βορειοδυ
τική χώρα 
Merseyside County Council 
5 εκατομ. στερλίνες 8,8 
5 εκατομ. στερλίνες 8,4 

218.—219. Έργα οδοποιίας, διαμόρ
φωση χώρου αποκομιδής των απορριμ
μάτων και δημιουργία των υποδομών σε 
βιομηχανικές περιοχές στο Αάνκασάιρ 
Lancashire County Council και Ros 
sendale Borough Council μέσω του 
Lancashire County Council  
3 εκατομ, στερλίνες 5,3 
3 εκατομ. στερλίνες 5,1 

220. Έργα σε βασικούς οδικούς άξονες 
και σε βιομηχανικές περιοχές στο Ντέ-
βον, ξενοδοχειακή σχολή και δια
μόρφωση χώρου αποκομιδής των απορ

ριμμάτων στο Πλύμουθ και εξοπλισμός 
του αερολιμένα του Έξετερ 
Devon County Council 
4 εκατομ. στερλίνες 6,7 

221. Διάφορα έργα υποδομής που 
ευνοούν την εγκατάσταση βιομηχανικών 
μονάδων και επιχειρήσεων του τριτογε
νούς τομέα, και ιδιαίτερα τουριστικών, οι 
οποίες δημιουργούν νέες απασχολήσεις, 
στο Σουώνση της Ουαλλίας 
Swansea County Council 
9 εκατομ. στερλίνες 15,1 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκστομ. ECU 

222. Εκτέλεση έργων υποδομής για μια 
μικρή βιομηχανική περιοχή στο Γιόρκ-
σάιρ και Χάμπερσάιντ 
Scunthorpe Borough Council 
0,89 εκατομ. στερλίνες 1.5 

223. Δρόμος προσπέλασης στη βιομη
χανική περιοχή του 'Αλνβικ, στη βόρεια 
χώρα 
Alnwick District Council 
50 000 στερλίνες 0,1 

224. Κατασκευή ενός νέου τριανταεξαθέ-
σιου αεροσκάφους μικρών αποστάσεων 
στο Μπέλφαστ 
Short Bros Pic 
10 εκατομ. στερλίνες 16,9 

225. Συνολικό δάνειο στη Bank of  
Scotland για τη χρηματοδότηση μικρο
μεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών 
στους τομείς της βιομηχανίας και των 
υπηρεσιών στις προβληματικές περιοχές 
της χώρας, εκτός από τη Βόρειο Ιρλαν
δία 
Ένα εκατομ. στερλίνες 1,8 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

226. Συνολικό δάνειο στη Royal Bank  
of Scotland και τη Williams & Glyn's  
Bank Pic μέσω του Royal Bank of  
Scotland Group Pic για τη χρηματο
δότηση μικρομεσαίων επενδυτικών 
πρωτοβουλιών στους τομείς της βιομη
χανίας και των υπηρεσιών στις προ
βληματικές περιοχές της χώρας, εκτός 
από τη Βόρειο Ιρλανδία 
2 εκατομ. στερλίνες 

227. Σύμβαση εντολής και εγγύησης με 
τους Secretaries of State for Trade  
and Industry, Scotland, Wales και το 
Department of Economic Develop 
ment, Northern Ireland για τη χρημα
τοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών 
πρωτοβουλιών στη βιομηχανία, τον του
ρισμό και τις υπηρεσίες στις προβλημα
τικές περιοχές 
20 εκατομ. στερλίνες 

3.5 

33,5 

Αρκετά δάνεια έχουν χορηγη&εί από το 1979 στην Ελλάδα για την εκτέλεση υδροηλεκτρικών έργων στον Αλιάκμωνα, όπως υδατοφράκτες 
(φωτογραφίες) και οι υδροηλεκτρικοί σταϋμοί της Σφηκιάς και των Ασωμάτων. Οι συνέπειες που είχε στην απασχόληση η πραγματοποίηση των 
επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί με τη συνδρομή της Τράπεζας, και ιδιαίτερα των μεγάλων έργων υποδομής, υπολογίζονται για το 1984  
σε 500 000 θέσεις εργασίας. 
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Β. Δάνεια αττό τους πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και χορήγησης δανείων (ΝΚΜ) 

Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1984 

Το cnjvoXiKÓ ύψος των δανειακών συμβάσεων από τους πόρους του ΝΚΜ που υπογράφηκαν κατά το 1984 από την Επιτροττή 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την Τράπεζα για επενδυτικά προγράμματα στο εσωτερικό της Κοινότητας ψτάνει τα 1 181,8  

εκατομμύρια, Οι πράξεις αυτές — τα οικονομικά χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται στις σελίδες 27 έως 47 — πραγμα

τοποιούνται από την Τράπεζα με εντολή, εξ ονόματος, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

(βλ. σελ. 29) και καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα (σελ. 90) εκτός ισολογισμού, Η ευθύνη της Τράπεζας για τα δάνεια αυτά 

περιορίζεται στην καλή εκτέλεση, σύμφωνα με την τραπεζική πρακτική, της εντολής που της έχει ανατεθεί. Οι οικονομικοί 

στόχοι για την επίτευξη των οποίων χορηγήθηκαν τα δάνεια υπάρχουν στον πίνακα 4. 

Τα έργα που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του ΝΚΜ και για τα οποία έχουν χορηγηθεί δάνεια από τους ιδίους πόρους 

της Τράπεζας κατά το επισκοπούμενο οικονομικό έτος αναφέρονται με το σημείο +, Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί για την 

ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας και συνοδεύονται με επιδότηση επιτοκίου κατα 3 % σημειώνονται 

μ' ένα αστερίσκο. 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΔΑΝΙΑ 

σε εκατομ. ECU 

134,6 

1100 εκατομμύρια δανικές κορόνες 

228.+ Εξέδρα για την εκμετάλλευση 
ενός κοιτάσματος πετρελαίου στη Βόρεια 
Θάλασσα, πόντιση υποβρύχιου αγωγού 
μήκους 220 χλμ. και κατασκευή υπόγειου 
αγωγού μήκους 110 χλμ, στη Γιουτλάνδη 
και τερματικού σταθμού στη Φρεντερίσια 
Dansk Olierar A/S-DORAS  
300 εκατομ. δανικές κορόνες 

229.—230. + Δίκτυο μεταφοράς και δια
νομής φυσικού αερίου σε 47 κοινότητες 
της περιοχής της Κοπεγχάγης 
Hovedstadsreglonens Naturgas l/S  
μέσω της Kongeriget Danmarks Hypo- 
tekbank og FInansforvaltning  
250 εκατομ, δανικές κορόνες 
250 εκατομ, δανικές κορόνες 

231—232. Συνολικά δάνεια στο Flnan- 
sieringslnstltuttet for Industri og  
Hàndvsrk A/S για τη χρηματοδότηση 
παραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρή
σεων και επιχειρήσεων του τριτογενούς 
τομέα 
100 εκατομ. δανικές κορόνες 
200 εκατομ, δανικές κορόνες 

ΕΛΛΑΣ 

36,7 

30,5 
30,5 

12,2 
24.7 

69,3 

6 325,6 εκστοΐ4ΐύρισ δραχμές 

233. + Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 
στο Αμύνταιο (2 χ 300 MW) που θα 
χρησιμοποιεί το λιγνίτη ενός παρακείμε
νου λιγνιτωρυχείου 
ΔΕΗ 
Σύμβαση σε ECU αντίστοιχου ύψους 
1 474,6 εκατομ, δραχμών 16,0 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

234. + Εκμετάλλευση υπαίθριου λιγ
νιτωρυχείου στο Αμύνταιο για τον εφο
διασμό του παρακείμενου λιγνιτικού 
σταθμού 
ΔΕΗ 
Σύμβαση σε ECU αντίστοιχου ύψους 
1 751 εκατομ, δραχμών 

235. + Επέκταση και εκσυγχρονισμός 
του τηλεφωνικού και του τηλετυπικού δι
κτύου 
ΟΤΕ 
1 600 εκατομ. δραχμές 

236. Συνολικό δάνειο στην ΑΤΕ για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων αγροτο
βιομηχανικών επενδυτικών πρωτοβου
λιών και επενδύσεων σε γεωργικές εκμε
ταλλεύσεις 
1 500 εκατομ. δραχμές 

ΓΑΛΛΙΑ 

19.0 

18,0 

16,3 

386,3 

2 650 εκατομμύρια γαλλικά φράγκο 

237.+ Κατασκευή και εκτόξευση δορυ
φόρων. κατασκευή επίγειων σταθμών 
και δικτύων για την παροχή υπηρεσιών 
τηλεματικής στις επειχειρήσεις. καθώς 
και για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και τη 
βελτίωση των επικοινωνιών με τα υπερ
πόντια διαμερίσματα 
Administration des Postes et Télé 
communications μέσω του CHT  
300 εκατομ, γαλλικά φράγκα 43,7 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME  

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

238.—261. Συνολικά δάνεια σε 12 Εται
ρίες Περιφερειακής Ανάτττυξης (SDR), 
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επενδυτικών πρωτοβουλιών στους 
τομείς της βιομηχανίας και των υττηρε-
υπηρεσιών, εκτός από τον τουρισμό και 
το εμπόριο, σε περιοχές κινήτρων 
— SDR ανατολικής κεντρικής Γαλλίας 

— Centre-Est 
40 εκατομ. γαλλικά φράγκα 5.8 
40 εκατομ. γαλλικά φράγκα 5.8 

— SDR Καμπανίας-Αρδεννών — Cham- 
pex 
15 εκατομ. γαλλικά φράγκα 2,2 
15 εκατομ. γαλλικά φράγκα 2.2 

— SDR νοτιοδυτικής Γαλλίας — Expan 
se 
10 εκατομ. γαλλικά φράγκα 1,5 
10 εκατομ. γαλλικά φράγκα 1,5 

— SDR Αωρραίνης — Lordex 
10 εκατομ. γαλλικά φράγκα 1,5 
10 εκατομ. γαλλικά φράγκα 1.5 

— SDR Μεσογείου 
15 εκατομ. γαλλικά φράγκα 2,2 
15 εκατομ. γαλλικά φράγκα 2,2 

— SDR Βορρά-Πα ντε Καλαί 
10 εκατομ. γαλλικά φράγκα 1.5 
10 εκατομ. γαλλικά φράγκα 1,5 

— SDR Νορμανδίας 
20 εκατομ. γαλλικά φράγκα 2,9 
20 εκατομ. γαλλικά φράγκα 2.9 

— SDR Πικσρδίσς 
25 εκατομ. γαλλικά φράγκα 3,6 
25 εκατομ. γαλλικά φράγκα 3.6 

— SDR Αλσατίας — Sade 
30 εκατομ. γαλλικά φράγκα 4,4 
30 εκατομ. γαλλικά φράγκα 4,4 

— SDR νοτιοανατολικής Γαλλίας 
40 εκατομ. γαλλικά φράγκα 5.8 
40 εκατομ. γαλλικά φράγκα 5,8 

— SDR δυτικής Γαλλίας — Soderò 
10 εκατομ. γαλλικά φράγκα 1,5 
10 εκατομ. γαλλικά φράγκα 1,5 

— SDR κεντρικής και δυτικής κεντρικής 
Γαλλίας — Sodecco 
10 εκατομ. γαλλικά φράγκα 1,5 
10 εκατομ. γαλλικά φράγκα 1,5 

262.-263. Συνολικά δάνεια στο Crédit 
National για τη χρηματοδότηση πα
ραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 
350 εκατομ. γαλλικά φράγκα 51,0 
430 εκατομ. γαλλικά φράγκα 62,7 

264.-266. Συνολικά δάνεια στο CEPME  
για τη χρηματοδότηση παραγωγικών 
επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
400 εκατομ. γαλλικά φράγκα 58,3 
330 εκατομ. γαλλικά φράγκα 48,1 
270 εκατομ. γαλλικά φράγκα 39,4 

267. Συνολικό δάνειο στο Caisse Cen
trale de Crédit Coopératif για τη 
χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύ
σεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους 
τομείς της βιομηχανίας και των συναφών 
υττηρεσιών 
100 εκατομ. γαλλικά φράγκα 14,6 



Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

σε εκστομ. ECU 

50,0 

36.2 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 

268. + Βελτίωση του οδικού δικτύου 
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο
μικών) 
11 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 

269.+ Έργα ύδρευσης και εγκαταστά
σεις καθαρισμού των ακαθάρτων 
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο
μικών) 
11,2 εκατομ ιρλανδικές λίρες 

270.+ Αναδάσωση 15 800 εκταρίων, 
χάραξη δασικών οδών και δημιουργία 
τουριστικών και τεχνικών εγκαταστάσεων 
Δασική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Δασών και Αλιείας μέσω του Ιρλανδι
κού Δημοσίου (Υπουργείο Οικονο
μικών) 
14 εκστομ. ιρλανδικές λίρες 

ΙΤΑΛΙΑ 

272.-274. Μετατροπή του δικτύου θέρ
μανσης πόλης της Ρώμης ώστε να 
χρησιμοποιεί φυσικό αέριο και επέκτασή 
του σε γειτονικούς δήμους και κοινότητες 
ITALGAS S.p.A. μέσω των 
— BNL—SAFOP 

10 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 
— CENTR08ANCA 

10 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 
— EFIBANCA 

10 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

275. Αποκατάσταση του σιδηροδρομι
κού δικτύου που υπέστη ζημιές από 
τους σεισμούς του Νοεμβρίου 1980 (Κα-
μπσνίσ και Βασιλικστσ) 
Azienda Autonoma delle Ferrovie 
dello Stato (F.S.) 
20 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

276.-279. Εγκατάσταση ηλιακών συλ
λεκτών για την παροχή ζεστού νερού σε 
κατοικίες και γραφεία 
ENEL 
— στη μεσημβρινή Ιταλία 

5 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 
10 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

— στην κεντρική και βόρεια χώρα 
15 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 
10 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

15,1 

15,5 

19.4 

497,3 

687,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 

271. Αγωγός αερίου Αλγερίας—Ιταλίας, 
τμήμα μήκους 100 χλμ. στο Λάτιο 
SNAM S.p.A. μέσω του ENI  
55 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 39,7 

75 

7.2 

7.2 

14,6· 

3.6 
7.2 

10,8 
7.2 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME  

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

280.-282. Συνολικά δάνεια στην 
INTERBANCA για τη χρηματοδότηση 
παραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων έξω από τις προβληματι
κές περιοχές της κεντρικής και βόρειας 
χώρας 
30 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 21.9 
20 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 14,4 
25 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 18,0 

283. Συνολικό δάνειο στην EFIBANCA 
για τη χρηματοδότηση παραγωγικών 
επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
έξω από πς προβληματικές περιοχές της 
κεντρικής και βόρειας χώρας 
20 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 14.6 

284. Συνολικό δάνειο στη BNL για τη 
χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύ
σεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων έξω 
από τις προβληματικές περιοχές της 
κεντρικής και βόρειας χώρας 
25 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 18.2 

285.-286. Συνολικά δάνεια στο Medio 
credito Centrale για τη χρηματο
δότηση παραγωγικών επενδύσεων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων έξω από πς 
προβληματικές περιοχές της κεντρικής 
και βόρειας χώρας 
70 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 50,5 
80 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 57,6 

287.-288. Συνολικά δάνεια στη CEN- 
TROBANCA για τη χρηματοδότηση 
παραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων έξω από πς προβληματι
κές περιοχές της κεντρικής και βόρειας 
χώρας 
35 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 25,3 
30 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 21,6 

289. Συνολικό δάνειο στο ARTIGIAN- 
CASSA για τη χρηματοδότηση βιοτε
χνικών πρωτοβουλιών έξω από πς προ-
βλημαπκές περιοχές της κεντρικής και 
βόρειας χώρας 
20 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 14,4 

290.-291. Συνολικά δάνεια στο IMI για 
τη χρηματοδότηση παραγωγικών επεν
δύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συ
νιστάμενων κυρίως στη διάδοση καινοτο
μιών και προηγμένης τεχνολογίας, έξω 
από τις προβληματικές περιοχές της 
κεντρικής και βόρειας χώρας 
70 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 51,0 
80 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 57.6 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

292. Συνολικό δάνειο στη BNL για τη 
χρηματοδότηση, στην κεντρική και βό
ρεια χώρα. επενδύσεων που αφορούν 
τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και τη χρήση εναλλακπκών πηγών ενέρ
γειας στον τομέα των κατασκευών 
25 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

293.-294. Συνολικά δάνεια στο VENE- 
FONDIARIO για τη χρηματοδότηση, 
στην κεντρική και βόρεια χώρα, επενδυ
τικών πρωτοβουλιών μικρού και μεσαίου 
μεγέθους που αφορούν την ορθολογική 
χρήση της ενέργειας στους τομείς 
— των υποδομών 

7.5 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 
— της βιομηχανίας και των κατασκευών 

5 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

18.2 

5.4 

3.6 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

σε εκατομ. ECU  

44.3 

26 εκατομμύρια λίρες στερλίνες 

295. Δίκτυο συλλογής των ακαθάρτων 
και εγκαταστάσεις καθαρισμού τους στην 
περιοχή του Μπίρμινχαμ. ομαλοποίηση 
της ροής των υδάτων του ποταμού Τέιμ 
Severn Trent Water Authority 
20 εκατομ. στερλίνες 33.7 

296. Συνολικό δάνειο στη Bank of  
Scotland για τη χρηματοδότηση πα
ραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων έξω από τις περιοχές 
κινήτρων 
2 εκατομ. στερλίνες 3,5 

297. Συνολικό δάνειο στη Royal Bank  
of Scotland Group Pic για τη χρηματο
δότηση παραγωγικών επενδύσεων μι
κρομεσαίων επιχειρήσεων έξω από τις 
περιοχές κινήτρων 
4 εκατομ. στερλίνες 7.0 

Χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες 

Ελλάς ΑΤΕ 
ΔΕΗ 
ΕΤΒΑ 

ΕΤΕΒΑ 

ΟΙΕ 

TaUia CAECL 

CEPME 

CNA 
CNT 

Ιταλία 

EDP 

AGIP 
ANAS 

ARTIGIANCASSA 

BNL 
BNL-SACAT 

BNL'SAFOP 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής 
Αναπτύξεως 
Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομη
χανικής Αναπτύξεως 

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος 
Caisse dAide à l'Équipement des 
Collectivités Locales 
Crédit dÉquipement des Petites et 
Moyennes Entreprises 
Caisse Nationale des Autoroutes 
Caisse Nationale des Télécommu
nications 
Électricité de France — Service 
National 

Azienda Generale Industria Petroli 
Azienda Nazionale Autonoma delle 
Strade 
Cassa per il Credito alle Imprese 
Artigiane 
Banca Nazionale de! Lavoro 
Sezione Autonoma per l'Esercizio 
de! Credito Alberghiero e Turistico 
della Banca Nazionale de! Lavoro 
Sezione Autonoma per il Finanzia
mento di Opere Publiche e di 
Impianti di Pubblica Utilità 

CARIPLO Cassa di Risparmio delle Provincie 
Lombarde 

CENTROBANCA Banca Centrale di Credito Popolare 

CIS Credito Industriale Sardo 

CREDIOP Consorzio di Credito per le Opere 
Pubbliche 

EFIBANCA Ente Finanziario Interbancario 

ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 

ENI Ente Nazionale idrocarburi 

IMI Istituto Mobiliare Italiano 

INTERBANCA Banca per Finanziamenti a Medio e 
Lungo Termine 

IRFIS Istituto Regionale per il Finanziamento 
alle Industrie in Sicilia 

IRI Istituto per la Ricostruzione Industriale 

ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale 

MEDIOCREDITO Istituto Centrale per il Credito a 
CENTRALE Medio Termine 

SIP Società Italiana per l'Esercizio delle 
Telecomunicazioni p.A. 

SNAM Società Nazionale Metanodotti 

VENEFONDIARIO Istituto di Credito Fondiario delle 
Venezie 
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Χορηγήσεις έξω από την Κοινότητα 

Οι χορηγήσεις έξω από την Κοινότητα έφτασαν το 1984 τα 620,7 εκατομμύρια από τους ιδίους πόρους της 
Τράπεζας και τα 87,6 εκατομμύρια από τους πόρους του προϋπολογισμού, ή συνολικά τα 708,3 εκατομμύρια 
ενανπ 480,3 εκατομμυρίων το 1983. 

Οι παρεμβάσεις ύψους 220 εκατομμυρίων σπς δύο υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. Ισπανία και Πορτο
γαλία, είχαν ως στόχο να διευκολύνουν την ενσωμάτωση της οικονομίας των χωρών αυτών στην κοινοτική, στη 
Γιουγκοσλαβία (126,3 εκατομμύρια) αφορούσαν έργα οικονομικής ανάπτυξης και έργα αμοιβαίου ενδιαφέ
ροντος για τη χώρα και για την Κοινότητα, ενώ στις χώρες του Μαγκρέμπ και του Μασράκ, καθώς και στο 
Ισραήλ (201,3 εκατομμύρια, από τα οποία 6 από τους πόρους του προϋπολογισμού) πραγματοποιήθηκαν στα 
πλαίσια των συμφωνιών χρηματοδοτικής συνεργασίας που είχαν υπογράψει οι χώρες αυτές με την Κοινότητα. 

Τα δάνεια που χορηγήθηκαν στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Εφηνικού, στα πλαίσια της δεύ
τερης σύμβασης του Λομέ, και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, στα πλαίσια της σχετικής απόφασης του 
Συμβουλίου των Κοινοτήτων, έφτασαν τα 79,1 εκατομμύρια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και τα 81,6  
εκατομμύρια από τους πόρους του προϋπολογισμού, ή συνολικά τα 160,7 εκατομμύρια. 

Δάνεια στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες 

Τα δάνεια ύψους 220 εκατομμυρίων που χορηγήθηκαν σεων (85 εκατομμύρια), τη Βελτίωση των υποδομών 
στην Ισπανία και την Πορτογαλία από τους ιδίους των μεταφορών (80 εκατομμύρια) και την αξιοποίηση 
πόρους της Τράπεζας, αφορούσαν την ανάπτυξη μι- των εγχώριων ενεργειακών πόρων (55 εκατομμύρια), 
κρομεσαίων βιομηχανικών και τουριστικών επιχειρή-

Η Τράπεζα παρεμβαίνει έξω από την Κοινότητα στα πλαίσια των συμφωνιών που έχει υπογρά
ψει η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα με ορισμένες τρίτες χώρες ή ομάδες χωρών, ύστερα από έγκριση του 
Συμβουλίου των Διοικητών της, η οποία δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της (βλ, Πίνακα 9)  
και συνήθως, όσον αφορά κυρίως τα κράτη ΑΚΕ, στα πλαίσια συγχρηματοδοτήσεων με άλλους οργανισμούς 
παροχής αναπτυξιακής βοήθειας. 

Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια από τους ιδίους της πόρους, το προϊόν βασικά των δανείων τα οποία συνάπτει στην 
κεφαλαιαγορά. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη καλύπτουν συνολικά το 75% των ανοιγόμενων πιστώσεων από 
κάθε κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από τις οικονομικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Τράπεζα 
από τους ιδίους της πόρους έξω από την Κοινότητα. Οι συνδρομές αυτές μπορούν να χορηγηθούν με επι
δότηση επιτοκίου από τους πόρους του προϋπολογισμού. 

Παρεμβαίνει επίσης με πόρους του προϋπολογισμού, ως εντολοδόχος της Κοινότητας. Οι χρηματοδοτήσεις 
αυτές που χορηγούνται με πολύ ευνοϊκούς όρους (δάνεια με ειδικούς όρους, επιχειρηματικά κεφάλαια) 
καταχωρούνται, εκτός ισολογισμού, στο ειδικό τμήμα, χωριστά από τις άλλες χορηγήσεις (βλ. σελ. 90). Τα 
δάνεια με ειδικούς όρους χορηγούνται με πολύ χαμηλό επιτόκιο (1 %) και πολύ μεγάλη διάρκεια (40 χρόνια, με 
δεκαετή περίοδο χάριτος). 

Οι συνδρομές με επιχειρηματικά κεφάλαια επιτρέπουν την πραγματοποίηση μετοχικών επενδύσεων, τη 
χορήγηση δανείων σ' ένα κράτος ή σ' ένα εθνικό αναπτυξιακό οργανισμό για την ενίσχυση των ιδίων κεφα
λαίων των επιχειρήσεων και την παροχή πιστώσεων σε οιονεί-κεφάλαιο. Οι τελευταίες έχουν τη μορφή εξαρτη
μένων δανείων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται μόνο μετά τη ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων προ
τεραιότητας, ή δανείων υπό όρους, η αποπληρωμή ή η διάρκεια των οποίων είναι συνάρτηση των όρων που 
καθορίζονται κατά τη χορήγησή τους. 

Οι μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής που έχουν οι ενισχύσεις αυτές, λόγω κυρίως της μεταβολής των όρων 
παροχής τους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού προγράμματος, επιτρέπουν να αντιμετωπί
ζονται πολύ διαφορετικές χρηματοδοτικές ανάγκες στο βιομηχανικό κυρίως τομέα και να χρηματοδοτούνται με 
μικρότερα ποσά οι διάφορες μελέτες σκοπιμότητας ή η παροχή τεχνικής βοήθειας για την πρώτη λειτουργία 
των επιχειρήσεων. 
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Ισπανία 

Οκτώ δάνεια συνολικού ύψους 140 εκατομμυρίων χο

ρηγήθηκαν στη χώρα. Τέσσερα συνολικά δάνεια συνο

μολογήθηκαν με πιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματο

δότηση επενδύσεων μικρομεσαίων βιομηχανικών και 

τουριστικών επιχειρήσεων στις λιγότερο αναπτυγμένες 

περιοχές (45 εκατομμύρια) και για του εκσυγχρονισμό 

επιχειρήσεων που είναι εγκαταστημένες σε πιο εκ

βιομηχανισμένες περιοχές (25 εκατομμύρια). Από τα 

εκκρεμή συνολικά δάνεια διατέθηκαν το 1984 131 πιστώ

σεις συνολικού ύψους 44,8 εκατομμυρίων για επιχειρή

σεις που είναι κυρίως εγκαταστημένες στην Ανδα

λουσία, την Καστίλλη και τις Καναρίους Νήσους. 

Δύο άλλα συνολικά δάνεια (30 εκατομμύρια) θα διατε

θούν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για τη 

βελτίωση των υποδομών προβληματικών περιοχών. 

372 πιστώσεις ύψους 15,2 εκατομμυρίων επέτρεψαν την 

εκτέλεση έργων οδοποιίας και ύδρευσης μικρού και 

μεσαίου μεγέθους. 

Δύο δάνεια τέλος ύψους 20 εκατομμυρίων το καθένα 

χορηγήθηκαν για την αξιοποίηση των εγχώριων ενερ

γειακών πόρων; κατασκευή στα ανατολικά Πυρηναία 

ενός υδροηλεκτρικού συγκροτήματος αποθήκευσης της 

ενέργειας με άντληση ισχύος 210 MW και εκμετάλλευση 

ενός υποθαλάσσιου κοιτάσματος αερίου στα ανοιχτά 

του Μπιλμπάο. 

Πορτογαλία 

Η Τράπεζα χορήγησε στη χώρα πέντε δάνεια συνο

λικού ύψους 80 εκατομμυρίων. Δύο δάνεια ύψους 50  

εκατομμυρίων αφορούν τη βελτίωση των υποδομών 

των μεταφορών στην βόρεια χώρα. Η νέα σιδηροδρο

μική γέφυρα στον ποταμό Ντούρου θα βελτιώσει 

σημαντικά τις συγκοινωνίες μεταξύ Πόρτο και Λισ-

10 χρόνια δραστηριότητας στην Πορτογαλία 

Η Κοινότητα ετοιμάζεται να υποδεχτεί δύο νέα κράτη μέλη, την Ισπανία και την Πορτογαλία, τα οποία όμως 

έχουν πολλές και σημαντικές διαφορές: μέγεθος, οικονομικό βάρος, επίπεδο ανάπτυξης. 

Από το 1975. έχουν χορηγηθεί στην Πορτογαλία 625 εκατομμύρια στα πλαίσια της έκτακτης βοήθειας, του 

χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου και της προενταξιακής χρηματοδοτικής συνεργασίας. Θα ήταν συνεπώς σκό

πιμο να γίνει ένας σύντομος απολογισμός της δραστηριότητας αυτής. 

Το 1975 βρήκε τη χώρα να έχει μόλις απαλλαγεί από ένα απολυταρχικό καθεστώς που είχε επικρατήσει για 

πολλές δεκαετίες, τις παλιές αποικίες της να αποκτούν την ανεξαρτησία τους και την αυτάρκη για μεγάλο 

διάστημα οικονομία της να ανοίγεται στο διεθνή ανταγωνισμό. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της Κοινότητας 

αποσκοπούσε, σε πρώτη φάση, να βοηθήσει τη χώρα να ξεπεράσει τις ιδιαίτερες οικονομικές της δυσχέρειες 

και σε δεύτερη, μετά την πάροδο της επείγουσας κατάστασης, να προετοιμάσει την ενσωμάτωση πις πορτογα

λικής οικονομίας στην κοινοτική. Η ενίσχυση αυτή είχε τη μορφή δανείων από τους ιδίους πόρους της Τρά

πεζας, ορισμένα με επιδότηση επιτοκίου σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, και δωρεάν βοήθειας από 

τους πόρους του προϋπολογισμού της Κοινότητας, την οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή. 

Τα δάνεια της Τράπεζας αφορούσαν στην ουσία επενδύσεις για την εξάλειψη τριών από τους παράγοντες που 

εμπόδιζαν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας: την ανεπάρκεια των υποδομών των μεταφορών, την πολύ 

μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση της χώρας και τη χαμηλή παραγωγικότητα πολλών επιχειρήσεων. 

Μεταφορές 

Σε μια περιφερειακή χώρα της Κοινότητας με μεγάλο μήκος ακτών και τραχεία ενδοχώρα, η βελτίωση των 

διάφορων τρόπων μεταφοράς είχε πρωταρχική σημασία. Στα πλαίσια αυτά η Τράπεζα χρηματοδότησε: 

— το δρόμο μεταξύ Λισσαβώνας και Αλγκάρβε, καθώς και τους οδικούς άξονες που συνδέουν το Πόρτο και το 

Αβέιρο με τα ισπανικά σύνορα και από εκεί με την Κοινότητα, (συνέχεια) 
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— τη σιδηροδρομική γραμμή Πόρτο—Λισσαβώνας. 

— έργα στους λιμένες της Λισσαβόνας του Πόρτο και του Αβέιρο και στους αερολιμένες του Πόρτο, του Φάρο 
στο νότο και του Φούνσαλ στη νήσο Μαδέρα. 

Οι υποδομές των εναέριων και των θαλάσσιων μεταφορών φαίνεται ότι τώρα πια ανταποκρίνονται στις προ
βλεπόμενες μεσοπρόθεσμες ανάγκες, ενώ αντίθετα η εξυπηρέτηση της ενδοχώρας είναι σε μεγάλο βαθμό 
ανεπαρκής και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη των προβληματικών περιοχών. 

Ενέργεια 

Λόγω της πολύ μεγάλης εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές πετρελαίου (75%), η διαφοροποίηση του 
ενεργειακού της εφοδιασμού είχε ζωτική σημασία. Γι' αυτό η Τράπεζα χρηματοδότησε πς υδροηλεκτρικές 
μονάδες στον ποταμό Ντούρου και σπς Αζόρες, καθώς και τις τρεις μονάδες ισχύος 300 MW η κάθε μία στον 
ανθρακικό σταθμό της Σίνες, νότια της Λισσαβώνας. Δάνεια επίσης χορηγήθηκαν για την αυτοματοποίηση του 
συστήματος διαχείρισης της παραγωγής και της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη διασύνδεση 
του πορτογαλικού και του ισπανικού ηλεκτρικού δικτύου. Οι επενδύσεις αυτές θα επιτρέψουν την ορθολογική 
χρήση της παραγωγικής ικανότητας. 

Παραγωγικοί κλάδοι 

Παρά τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης που καταβάλλονται εδώ και αρκετά χρόνια, οι παράγοντες που επηρεά
ζουν αρνητικά τη βιομηχανική ανάπτυξη, και κυρίως η χαμηλή παραγωγικότητα, λόγω του υψηλού προστατευ
τισμού. της μικρής εσωτερικής αγοράς και της σημαντικής θέσης των οικογενειακών επιχειρήσεων με ανεπαρκή 
κεφαλαιακή βάση, παραμένουν ισχυροί. 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας εξυπηρετούσαν δύο στόχους. Από τη μια βοήθησαν να ενισχυθεί ο εκσυγχρο
νισμός και η μετατροπή μεγάλων επιχειρήσεων στους κλάδους λιπασμάτων, τσιμέντου, πλαστικών ειδών και 
χαλκού και από την άλλη οι επαφές με τα κυριότερα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας οδήγησαν στη χορήγηση 
αρκετών συνολικών δανείων, μέσω των οποίων χρηματοδοτήθηκε ο εκσυγχρονισμός 185 μικρομεσαίων βιομη
χανικών και τουριστικών επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της κοινοτικής 
αγοράς. 

Ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας, η οποία υπέφερε για μεγάλο διάστημα από τη διάρθρωση των καλλιεργειών 
— μεγάλα υποεκμεταλλευόμενα αγροκτήματα (λατιφούνδια) στο νότο, υπερτεμαχισμός της γης στο βορρά —  
αποτελούσε επιτακτική ανάγκη. Σ' ένα τομέα όπου πολλά χρειάζονται να γίνουν, οι παρεμβάσεις της Τράπεζας 
αφορούσαν κυρίως τη βελτίωση των υποδομών της παραγωγής με την κατασκευή αρδευτικών δικτύων, ενώ η 
εφαρμογή ενός προγράμματος φύτευσης ευκαλύπτων για την παραγωγή χαρτοπολτού θα συμβάλει στη δια
φοροποίηση της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα. 

σαβώνας, ενώ η διαμόρφωση του οδικού άξονα Πόρτο-
Βίλα Ρεάλ θα διευκολύνει τις συγκοινωνίες σε μία από 
ης πιο εκβιομηχανισμένες περιοχές της χώρας. 

Η ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρισμού 
σης Αζόρες, με την κατασκευή δύο υδροηλεκτρικών και 
μιας θερμοηλεκτρικής μονάδας συνολικής ισχύος 13,2  
MW, θα επιτρέψει να ικανοποιηθεί η συνεχώς αυξανό
μενη ζήτηση και να εξαλειφθεί ένας φραγμός για την 
οικονομική ανάπτυξη των νησιών αυτών (δάνειο ύψους 

15 εκατομμυρίων με μερική επιδότηση επιτοκίου σε 
βάρος του προϋπολογισμού π^ς Κοινότητας). 

Δύο συνολικά δάνεια τέλος ύψους 15 εκατομμυρίων θα 
διατεθούν για την αγορά από πολλές μικρομεσαίες επι
χειρήσεις, με τη μέθοδο των χρηματοδοτικών μισθώ
σεων, μηχανολογικού εξοπλισμού. Το 1984 διατέθηκαν 
από εκκρεμή συνολικά δάνεια 32 πιστώσεις ύψους 16,4  
εκατομμυρίων για επιχειρήσεις της βόρειας και κεντρι
κής κυρίως χώρας. 
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Πίνακος 9: Ύιμος της οικονομικής βοήθειας της Κοινότητας ττου τιροβλέττεται σης Συμβάσεις, τα Χρηματοδοη-
κά Πρωτόκολλα και τις Αποφάσεις που ισχύουν ή είναι υπό διαπραγμάτευση σης 2 Απριλίου 1985 

(σεεκατομ. ECU) 

Παρεμβάσεις οπό πόρους προϋπολογισμού 

Δάνειο οπό 
τους ιδίους Πράξεις με Δωρεάν 

Περίοδος πόρους της Δάνεια με επιχειρηματικά βοήθεια 
Σύνολο Είδος συμφωνίας εφαρμογής Τράπεζας(ή ειδικούς όρους κεφαλαία (2) (3) Σύνολο 

Μεσογειακές χώρες 
Ισπανία χρτ|ματο6(ηυΐΤ| innc(>v(Krio 1.7. 1984-

31.12. 1985 250 250 

Πορτογαλία ιιρΜνιαξιακή βοη^ια 1.7.1984-
31. 12. 1985 150 150 

Γ ιουγκοσλαβία χρημβτ060ΤΜ0 tiowtKOXXo 1.7. 1980-
30. 6.1985 200 200 

Τουρκία 4ο χρηματοβο^Μό ηρυτόκολλο ανυπόγραφο 225 325(5) 50 600 
Αλγερία 2ο χρημαιθ6οι<<6 πρωτΟκολλο 1. 1. 1983-

31. 10.1986 107 16 Π 26 151 
Μαρόκο 2ο xpivuiToAcmKO ηρνόκολλο 1. 1.1983-

31. 10.1986 90 42 Π 67 199 
Τυνησία 2ο χρηματοδοτικό τνρς^ολλο 1.6.1983-

31. 10.1986 78 24 Π 37 139 
Μγυπτος 2ο χρηματοδοτικό τίρωτόκολλο 1. 1.1983-

31. 10.1986 150 50 Π 76 276 
Ιορδανία 2ο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 1. 1.1983-

31. 10.1986 37 7 Π 19 63 
Λίβανος 2ο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 1,3.1983-

31. 10.1986 34 5 Π 11 50 
2η ίίΤΜτη βΟήδιια — 50 50 

Συρία 2ο χρηματοδοτικό ττρωτόκολλο 1.2. 1983-
31. 10.1986 64 11 Π 22 97 

Μάλτα 2θ χρηματοδοτικό πρωτόκολλο προβλέπεται η έναρξη των Μάλτα 
διοπραγμοτεύοευν 

Κύπρος 2ο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 1.5. 1984-
31. 12.1988 28 6(5) 10 44 

Ισραήλ 2ο χρηματοδοτικό ττρωτόκολλο 1. 1. 1984-
31. 10.1988 40 40 

Σύνολο μεσογειακών χωρών 1503 486 320 2 309 
Κράτη ΑΚΕ/ΥΧΕ 
ΑΚΕ Δκύτκρη αύμββαη του Αομί 1981-1985 685 525(9) 284 (=) 2999 4 493 

200 (β) 200 (β) 

ΥΧΕ Απόιραοη του Ιυμβουλίου 1981-1985 15 20(3) 7(5) 38 80 

Σύνολο ΑΚΕ/ΥΧΕ (') 900 545(3) 291 (5) 3037 4 773 

Γενικό σύνολο 2403 1031 291 3357 7082 
ΑΚΕ Τμτη αύμβαοη ΤΛ Αομί 1985-1990(9) 1 100 600(3) 600(5) 4 860 7160 

ΥΧΕ Απόφααη τον Ιυμβουλίον 1985-1990(9) 20 25(3) 15(5) 55 115 

Σύνολο (®) 1 120 625 615 4915 7 275 

(1) Δάνεια που χορηγούνται με επιδότηση επιτοκίου από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για έργα στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ 
καβώς και από τους πόρους του γενικού προϋπολογισμού της Κοινότητας για έργα στις μεσογειακές χώρες εκτός από την Ισπανία, τη Γιουγκοσλα-
βία. την Τουρκία και το Ισραήλ Ο Λίβανος δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει το ποσόν της οωρεάν βοήθειας για τις επιδοτήσεις επιτοκίου. 

(2) Τα αναγκαία για τις επιδοτήσεις επιτοκίου ποσά καταλογίζονται στη δωρεάν βοήθεια 
(3) Χορηγήσεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(*) Δεν περιλαμβάνονται τα ποσά για τη σταθεροποίηση των εξαγωγικών εσόδων των κρατών ΑΚΕ (557 εκατομμύρια) και των ΥΧΕ (9 εκατομμύρια) και 

το ποσό της ειδικής διευκόλυνσης για τα μεταλλευτικά προΐοντα των κρατών ΑΚΕ (282 εκατομμύρια). Χορηγήσεις της Επιτροπής. 
(5) Χορηγήσεις της Τράπεζας. 
|6) Στο άρθρο 59 της δεύτερης Σύμβασης του Λομέ προβλέπεται ότι η Τράπεζα μπορεί να παρεμβαίνει με τους ιδίους της πόρους, κατά περίτπωση. 

για τη χρηματοδότηση μεταλλευτικών και ενεργειακών προγραμμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στο παράρτημα ΧΧΧΙ της ίδιας σύμβασης καθο
ρίζεται ΟΤΙ τα δάνεια αυτά. τα οποία δεν μπορούν να επιδοτηθούν, πρέπει να εγκρίνονται απο το Συμβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας. Τα 
δάνεια αυτά μπορούν να φτάσουν τα 200 εκατομμύρια. 

(ή Χορηγήσεις της Επιτροπής ή της Τράπεζας 
(β) Δεν περιλαμβάνοντα τα ποσά για τη σταθεροποίηση των εξαγωγικών εσόδων των κρατών ΑΚΕ (925 εκατομμύρια) και των ΥΧΕ (5 εκατομμύρια) και 

το ποσό της ειδικής διευκόλυνσης για τα μεταλλευτικά προϊόντα των κρατών ΑΚΕ (415 εκατομμύρια). Χορηγήσεις της Επιτροπής. 
(9) Προβλεπόμενη περίοδος. 
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Χορηγήσεις έξω από την Κοινότητα 

Χορηγήσεις στις άλλες μεσογειακές χώρες 

Στη Γιοιτγκοσλαβία, η Τράπεζα χορήγησε δύο δάνεια 
για τη βελτίωση των συγκοινωνιών. Το πρώτο ύψους 
66,3 εκατομμυρίων αφορούσε τον εκσυγχρονισμό και 
την ηλεκτροδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου και το 
δεύτερο ύψους 60 εκατομμυρίων τον υπεργιουγκοσλα-
βικό αυτοκινητόδρομο. Το δάνειο αυτό χορηγήθηκε 
εκτός πρωτοκόλλου με ειδική έγκριση του Συμβουλίου 
των Διοικητών της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 18  
του Κστασταπκού της, λόγω του ενδιαφέροντος που 
παρουσιάζει για τη Γιουγκοσλαβία και για την Κοι
νότητα η βελτίωση των οδικών συνδέσεων της Ελλάδας 
με τις άλλες χώρες μέλη. 

Στο Μαρόκο, δάνεια συνολικού ύψους 54 εκατομμυρίων 
χορηγήθηκαν για ένα υδροηλεκτρικό συγκρόπίμα ανα
τολικά του Μαρακές και για μικρομεσαίες γεωργικές και 
αγροτοβιομηχανικές επενδυτικές πρωτοβουλίες στα 
πλαίσια ενός συνολικού δανείου. 

Στην Τυνησία, τα δάνεια ύψους 10,5 εκατομμυρίων 
αφορούσαν την κατασκευή αποθηκευτικών χώρων για 
λιπάσματα (5,5 εκατομμύρια, από τα οποία το 1,5  
χορηγήθηκε με ειδικούς όρους από πόρους προϋπολο
γισμού) και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων γεωρ
γικών και αγροτοβιομηχανικών επενδυτικών πρωτο
βουλιών (μέσα στο χρόνο διατέθηκαν από το συνολικό 
αυτό δάνειο 9 πιστώσεις συνολικού ύψους 1,3 εκατομ
μυρίων). 

Στην Αίγυπτο, οι χρηματοδοτήσεις ύψους 65,5 εκατομ
μυρίων (3 εκατομμύρια από πόρους προϋπολογισμού) 

διατέθηκαν για τη διασύνδεση ενός θερμοηλεκτρικού 
σταθμού με το εθνικό δίκτυο, για την κατασκευή μιας 
μονάδας παραγωγής γύψου κΓ ενός πλινθοποιείου 
που θα χρησιμοποιούν εγχώριες πρώτες ύλες, καθώς 
και για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών 
και τουριστικών επενδυτικών πρωτοβουλιών στα πλαί
σια ενός συνολικού δανείου από επιχειρηματικά κε
φάλαιο. 

Στη Συρία, χορηγήθηκαν δύο δάνεια, ένα για τον αυτο
κινητόδρομο Δαμασκού-ιορδανικών συνόρων (18,3 εκα
τομμύρια) κΓ ένα για την άρδευση και την αξιοποίηση 
της λεκάνης του κάτω Ευφράτη (20 εκατομμύρια). 

Τα δάνεια στην Ιορδανία (13 εκατομμύρια, από τα 
οποία το 1,5 από πόρους προϋπολογισμού) θα συντε
λέσουν στη βελτίωση της ύδρευσης δύο πόλεων της 
νότιας χώρας και στην εκτέλεση μικρών έργων υπο
δομής σε προβλημαπκές περιοχές. Από τα εκκρεμή 
συνολικά δάνεια, έξι μικρομεσαίες βιομηχανικές και του
ριστικές επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν με ποσό 2,8  
εκατομμυρίων, ενώ άλλα 1,4 εκατομμύρια διατέθηκαν 
για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε εκατό περίπου 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Στο Ισραήλ, ένα συνολικό δάνειο ύψους 20 εκατομμυ
ρίων συνέβαλε στη χρηματοδότηση 15 μικρομεσαίων 
βιομηχανικών επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Πίνακας 10: Χορηγήσεις στις μεσογειακές χώρες κατά το 1984 
Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου και προέλευση πόρων 

Δάνειο οπό ιδίους 
πόρους 

Πράξεις με επιχειρηματικά 
κει^αια Σύνολο 

σεεκατομ. ECU % σε εκατομ. ECU % σε εκοτομ. ECU % 
Υποψήφιες χώρες 220,0 40,6 220,0 40,2 
Ισπανία 140,0 25.8 — — 140,0 25,6 
Πορτογαλία 60,0 14,8 - — 80,0 14,8 
Λοιπές 321,6 59,4 6.0 100,0 327,6 59,8 
Γ ιουγκοσλαβία 126,3 23,3 _ 126.3 23.1 
Μαρόκο 54,0 10,0 — — 54.0 9,9 
Τυνησία 9.0 1,7 1,5 25,0 10.5 1.7 
Αίγυπτος 62.5 11,5 3,0 50,0 65,5 12,0 
Ιορδανία 11.5 2,1 1.5 25,0 13,0 2.4 
Συρία 38,3 7,1 — — 38,3 7.0 
Ισραήλ 20,0 3,7 — — 20,0 3,7 

Σύνολο 541,6 100,0 6,0 100,0 547,6 100,0 
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Χρηματοδοτηθέντα προγράμματα στις μεσογειακές χώρες, τα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ κατά το 1984 

σε εκστομ. ECU 

Ο < 1 

Ο OTTO 1.1 έως 10  

Q σττό 10.1 έως 50 

από 50.1 έως 150 

Πράσινο 
Ακρωτήριο 

1000 2000 χλμ. 
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Χορηγήσεις στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ 

Η Τράπεζα παρενέβη μέσα στο 1984 σε 21 χώρες της 
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και σ" ένα 
υπερπόντιο έδαφος. Χορήγησε οκτώ δάνεια συνολικού 
ύψους 79,1 εκατομμυρίων από τους ιδίους της πόρους 
και εικοσιπέντε πιστώσεις συνολικού ύψους 81,6 εκα
τομμυρίων από επιχειρηματικά κεφάλαια, ή συνολικά 
160,7 εκατομμύρια έναντι 137,6 εκατομμυρίων το 1983  
και 159,5 εκατομμυρίων το 1982. Το επίπεδο της δρα
στηριότητας συνεχίζει να επηρεάζεται σε μεγάλο 
βαθμό από τον περιορισμένο αριθμό των αναλαμβανό
μενων επενδυτικών πρωτοβουλιών αξιόλογου μεγέ
θους και από τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των 
περισσότερων από τις χώρες αυτές, η οποία επι
δεινώθηκε περισσότερο από τις κλιματολογικές συν
θήκες. Τα δάνεια από ιδίους πόρους χορηγήθηκαν με 
επιδότηση επιτοκίου από τους πόρους του Ευρωπαϊ
κού Ταμείου Ανάπτυξης, εκτός από το δάνειο για την 
αξιοποίηση ενός κοιτάσματος πετρελαίου στο Μπενίν. 

Πάνω από το 50 % των χρηματοδοτήσεων (89,6 εκατομ
μύρια) αφορούσε βιομηχανικές επενδύσεις, και ιδιαί
τερα τη μεταποίηση (26,9%). τις γεωργικές βιομηχανίες 
(10,5%) και τις τράπεζες ανάπτυξης (18,3%). Από τα 
εκκρεμή συνολικά δάνεια διατέθηκαν το 1984 38,1 εκα
τομμύρια έναντι 21 εκατομμυρίων το 1983 για 92 μικρο
μεσαίες επενδυτικές πρωτοβουλίες στους τομείς κυρίως 
των γεωργικών βιομηχανιών (41 %). των υφαντικών 
ινών (16%), της βιομηχανίας ξύλου (10%) και του του
ρισμού (8,5 %). Σημαντικό τμήμα των παρεμβάσεων στη 
βιομηχανία κατέλαβαν οι χορηγήσεις για την ανασυγ
κρότηση, την ανακαίνιση και την έναρξη λειτουργίας 
επιχειρήσεων, οι οποίες έφτασαν τα 31,4 εκατομμύρια 
ή το 38 % των συνδρομών με επιχειρηματικά κεφάλαια. 

Τα υπόλοιπα δάνεια αφορούσαν στην ουσία την αξιο
ποίηση των υδρογονανθράκων και την παραγωγή 
υδροηλεκτρικής ενέργειας (33,9 εκατομμύρια, ή το 21 %  
του συνόλου), καθώς και τα δίκτυα ύδρευσης των 
πρωτευουσών του Καμερούν και της Γκαμπόν (24,6  
εκατομμύρια). 

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν με ατομικά 
δάνεια ή με πιστώσεις από συνολικά δάνεια υπολογί
ζεται όπ θα επιτρέψουν την άμεση δημιουργία 4 000  
θέσεων εργασίας περίπου στο βιομηχανικό και αγροτο
βιομηχανικό κυρίως τομέα. Στη βιομηχανία, το μέσο 
κόστος της επένδυσης ανά δημιουργούμενη θέση εργα
σίας είναι 360 000 ECU για τα έργα που χρηματοδο
τούνται με ατομικά δάνεια και δέκα φορές μικρότερο 
για εκείνα που χρηματοδοτούνται με πιστώσεις από 
συνολικά δάνεια. Στα δεδομένα αυτά δεν περιλαμβά
νονται τα έργα ανασχ/γκρότησης και έναρξης λειτουρ
γίας επιχειρήσεων, τα οποία αποσκοπούν στην επανα

λειτουργία των επιχειρήσεων σε υγιή χρηματοοικονο
μική βάση. Τα δύο έργα αξιοποίησης των υδρογοναν
θράκων θα επιτρέψουν, μετά την ολοκλήρωση τους, 
την εξοικονόμηση 300 000 τόννων ισοδυνάμου πετρε
λαίου το χρόνο, ενώ τα έργα παραγωγής υδροηλε
κτρικής ενέργειας θα συμβάλουν στη μείωση των 
εισαγωγών πετρελαίου κατά 35 000 τόννους το χρόνο. 

Τα περισσότερα έργα στα κράτη ΑΚΕ αποτέλεσαν αντι
κείμενο συγχρηματοδότησης με τη Διεθνή Τράπεζα, με 
την Επιτροττή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρω
παϊκό Ταμείο Ανάπτυξης), με διμερείς χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς των χωρών μελών και με ά^ους οργανι
σμούς παροχής αναπτυξιακών ενισχύσεων. 

Η κατανομή των χορηγήσεων ανάλογα με το βαθμό 
ανάπτυξης των διάφορων χωρών δείχνει ότι το 75 %  
περίπου των δανείων από τους ιδίους πόρους της Τρά
πεζας χορηγήθηκε σε πέντε κράτη ΑΚΕ με κατά 
κεφαλήν εισόδημα πάνω από ΑΟΟ δολάρια Η ΠΑ και 
υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, ενώ οι συνδρομές με 
επιχειρηματικά κεφάλαια κατευθύνθηκαν, κατά περισ
σότερο από 90%. στα φτωχότερα κράτη ΑΚΕ με κατά 
κεφαλή εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 400 δολάρια 
ΗΠΑ. 

Το 1984, η Τράπεζα παρενέβη σε 18 χώρες της Αφρι
κής, ενώ πιστώσεις χορηγήθηκαν για πρώτη φορά στη 
Γουινέα-Μπισάου και το Σάο Τομε και Πρίνσιπε. 

Στο Καμερούν, δάνεια ύψους 28 εκατομμυρίων θα συμ
βάλουν στη βελτίωση της παροχής νερού στην πρω
τεύουσα Γιαουντέ και στην επέκταση μιας μονάδας 
επεξεργασίας ελαστικού κόμμεος. 

Στο Μττενίν, η Τράπεζα χορήγησε ένα μη επιδοτούμενο 
δάνειο από τους ιδίους της πόρους και μια συνδρομή 
με επιχειρηματικά κεφάλαια για την εκμετάλλευση ενός 
υποθαλάσσιου κοιτάσματος πετρελαίου (18 εκατομ
μύρια). 

Στο Ζαΐρ, δύο συνδρομές ύψους 12,2 εκατομμυρίων 
χορηγήθηκαν στη SOFIDE για την ενίσχυση μικρομε
σαίων βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών, μεταλλευ
τικών και τουριστικών επενδυτικών πρωτοβουλιών. Πρό
κειται για την έκτη παρέμβαση της Τράπεζας υπέρ της 
SOFIDE. Επιπλέον, ένα δάνειο ύψους 2 εκατομμυρίων 
θα επιτρέψει την κυβέρνηση της χώρας να χρηματο
δοτήσει, από κοινού με τις κυβερνήσεις της Ρουάντα και 
του Μπουρούντι, την κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού 
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συγκροτήματος (27 MW) που ενδιαφέρει άμεσα τις 
τρεις χώρες. 

Στην Ακτή Ελεφαντοστού, 12,6 εκατομμύρια χορη
γήθηκαν για την επείγουσα εγκατάσταση τεσσάρων 
στροβιλογεννητριών συνολικής ισχύος 100 MW, ώστε 
να αντιμετωπιστεί η μειωμένη, λόγω της ασυνήθιστης 

ξηρασίας του 1983, παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέρ
γειας. 

Στην Αιθιοπία, μία συνδρομή ύψους 12 εκατομμυρίων 
θα διατεθεί για την ανασυγκρότηση και την επέκταση 
ενός κλωστηρίου βάμβακος, του οποίου η παραγωγή 
διατίθεται αποκλειστικά στην εσωτερική αγορά. 

Πίνακας 11 : Χορηγήσεις στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) 
και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) κατά το 1984 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου και προέλευση πόρων 

Δάνεια από ιδίους πόρους 

Πράξεις με επιχειρηματικά 
κεφάλαια από πόρους του 

προϋπολογισμού Σύνολο 

σε εκατομ. ECU % σε εκατομ. ECU % σε εκατομ. ECU % 

Αφρική 75,1 94,9 75,9 93,0 151,0 94,0 

Δυπκή Αφρική 37,1 46,9 22,3 27.3 69.4 37,0 

Μπενίν 13,5 17,1 4,5 5.5 18.0 11,2 
Ακτή Ελεφαντοστού 12,6 15,9 12.6 7.8 
Γκάνα 10,03 12,3 10.03 6,3 
Γουινέα 7.5 9,5 7.5 4,7 
Γ ουινέα-Μπισάου 3,8 4.7 3.8 2,4 
Λιβερία 3.5 4.4 1.5 1.8 5,0 3.1 
Τόγκο 2,43 3.0 2,43 1.5 

Κεντρική και 
Ισημερινή Αφρική 38,0 48,0 19,1 23,4 57.1 35,5 

Μπουρούντι 2,94 3.6 2,94 1,8 
Καμερούν 28,0 35,4 28,0 17.4 
Γκαμπόν 10,0 12,6 10,0 6,2 
Ρουάντα 2,0 2.4 2.0 1,3 
Σάο Τομέ 0,04 0,1 0,04 . 
Ζαΐρ 14,16 17,3 14,16 Β.8 

Ανατολική και 
Μεσημβρινή Αφρική — — 34,5 42,3 34.5 21.5 

Αιθιοπία 12,0 14,7 12,0 7.5 
Μαδαγασκάρη 8,0 9.8 8,0 5.0 
Μαλάουι 3.5 4.3 3.5 2.2 
Σομαλία 7.0 8.6 7.0 4.3 
Τανζανία 3.5 4.3 3,5 2.2 
Περιφερειακή 0.5 0.6 0.5 0.3 

Καραϊβική 4.0 5,1 3,9 4,8 7.9 4.9 

Ιαμαϊκή 4,0 5.1 4,0 2,5 
Αγία Λούκια 1.0 1.2 1.0 0,6 
Αγιος Βικέντιος 2.9 3.6 2.9 1.8 

Ειρηνικός — — 1,0 1,2 1.0 0,6 

Τόνγκα 1.0 1.2 1.0 0,6 

Σύνολο ΑΚΕ 79,1 100,0 80,8 99,0 159,9 99,5 

Σύνολο ΥΧΕ — — 0,8 1.0 0,8 0.5 

Ολλανδικές Αντίλλες 0.8 1.0 0.8 0.5 

Γενικό σύνολο 79,1 100,0 81,8 100,0 160,7 100,0 
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Στη Γκάνα, η Τράπεζα χορήγησε ένα δάνειο ύψους 7,6  
εκατομμυρίων για την ανασυγκρότηση ενός διυλιστη
ρίου πετρελαίου, με στόχο τη μείωση του κόστους 
παραγωγής των προϊόντων της διύλισης, και μία συν
δρομή ύψους 2,4 εκατομμυρίων στο Δημόσιο για την 
αύξηση της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της περιφε
ρειακής εταιρίας τσιμέντου CIMAO, της οποίας οι εγκα
ταστάσεις βρίσκονται στο Τόγκο και η οποία έχει ήδη 
χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα. 

Στη Γκαμπόν, ένα δάνειο ύψους 10 εκατομμυρίων 
χορηγήθηκε για την επέκταση των εγκαταστάσεων 

καθαρισμού και διανομής νερού στην πρωτεύουσα 
Λιμπρεβίλ. 

Στη Μαδαγασκάρη, ένα συνολικό δάνειο ύψους 8 εκα
τομμυρίων θα επιτρέψει μια τράπεζα ανάπτυξης να 
χρηματοδοτήσει την ανασυγκρότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών και μεταλλευτικών 
επιχειρήσεων. 

Στη Γουινέα, ένα δάνειο ύψους 7,5 εκατομμυρίων 
χορηγήθηκε για τη βελτίωση της ποιότητας της παρσγό-

Βιομηχανική ανασυγκρότηση στα κράτη ΑΚΕ 

Η επιδείνωση της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης πολλών κρατών ΑΚΕ και η δυσμενής διεθνής 
συγκυρία, δυσχέραναν την ομαλή λειτουργία ενός αυξανόμενου αριθμού επιχειρήσεων και κατέστησαν αδύ
νατη την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγής τους. 

Τα προβλήματα συντήρησης του εξοπλισμού και διαχείρισης, η πολύ χαμηλή παραγωγικότητα και οι οικονο
μικές δυσχέρειες που οφείλονται σε μια αγορά μικρότερη από την προβλεπόμενη, στην έλλειψη μέσων εξωτε
ρικών πληρωμών και σε μια ανερμάτιστη πολιτική τιμών, αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την πραγματο
ποίηση νέων επενδύσεων. Γι' αυτό η ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να 
αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση και να έχει τα θετικότερα άμεσα αποτελέσματα για την οικονομία μιας 
χώρας. 

Μία μη ανταγωνιστική επιχείρηση έχει υψηλό κόστος λειτουργίας, λόγω του πεπαλαιωμένου, μη σύγχρονου και 
ανεπαρκώς συντηρούμενου εξοπλισμού. Θα έπρεπε συνεπώς με τον εκσυγχρονισμό και τη μετατροπή ή την 
προσαρμογή του εξοπλισμού της να γίνεται οικονομικά βιώσιμη. Η επαναλειτουργία μιας επιχείρησης, παρα
δείγματος χάρη, θα μπορούσε να προκαλέσει τη μείωση ορισμένων εισαγωγών και να συμβάλει στη βελτίωση 
του ισοζυγίου πληρωμών. Με τον ίδιο τρόπο, η ανακαίνιση μιας ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας σε μια χώρα, 
όπου από τις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές εξαρτάται η διακίνηση των ειδών διατροφής, θα 
μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα για την αγροτική κυρίως παραγωγή. 

Ιδιαίτερα λεπτές, οι ενέργειες αυτές ανασυγκρότησης απαιτούν, πριν από την ανάληψή τους, μία σε βάθος 
εξέταση των λόγων για τους οποίους αντιμετωπίζει δυσχέρειες η επιχείρηση και των μέσων για την εξάλειψη 
των αρνητικών παραγόντων. Επιπλέον, έστω κι' αν η επαναλειτουργία μιας επιχείρησης σε υγιέστερη χρημα
τοοικονομική βάση συντελεί μετά από ορισμένο χρόνο στην ενίσχυση της οικονομίας, σε πρώτη φάση θα μπο
ρούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις, όπως μείωση του δυναμικού ή αναθεώρηση προς τα πάνω των τιμών της. 

Από το 1978, αλλά κυρίως από το 1984, η Τράπεζα έχει συμβάλει στην επαναλειτουργία πολλών επιχειρήσεων: 
άλλες λειτουργούσαν με πεπαλαιωμένο εξοπλισμό (κλωστήριο βάμβακος στην Αιθιοπία, μονάδες απο-
φλείωσης αραχίδας στη Σενεγάλη και τη Γκάμπια, σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στη Γρενάδα) ή τεχνολογικά 
απαξιωμένο (ναυ·πηγοεπισκευαστική μονάδα στη Γουινέα-Μπισάου), ενώ άλλες είχαν προβλήματα διαχείρισης 
και δυσκολίες συντήρησης του εξοπλισμού τους (γαλακτοκομείο στη Σομαλία, τσιμεντοβιομηχανία στη Ζάμπια, 
κλωστοϋφαντουργικές μονάδες στο Νίγηρα και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία). Μερικές φορές, η άνοδος 
των πμών των πρώτων υλών καθιστά οικονομική την επανεκμετάλλευση μιας μονάδας (χρυσωρυχείο στη 
Μπουρκίνα-Φάσο), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι χρηματοδοτήσεις μπορούν να αναπληρώσουν την 
έλλειψη συναλλάγματος για την αγορά ανταλλακτικών, μηχανημάτων και των απαραίτητων ενδιάμεσων 
προϊόντων (διυλιστήριο και ορυχείο μαγγανίου στη Γ κάνα, μονάδα παραγωγής βαμβακερών υφασμάτων στην 
Τανζανία, ορυχεία χρωμίου και γραφίτη στη Μαδαγασκάρη, μεταποιητικές μονάδες στην Ουγκάντα). 

Εκμεταλλευόμενη την αποκτηθείσα εμπειρία, η τρίτη σύμβαση του Λομέ αναφέρει σαφώς την ανασυγκρότηση 
ως έναν από τους στόχους των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων στα κράτη ΑΚΕ. 
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μενης αλοχιμίνας από την εταιρία Friguia, η οποία έχει 
ήδη χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα το 1980. 

Στη Σομαλία, μία συνδρομή ύψους 7 εκατομμυρίων θα 
διατεθεί για την αξιοποίηση κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής ηλε
κτρισμού για την περιοχή του Μογκαντίσου και το 
έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας. 

Στη Λιβερία, δύο συνδρομές συνολικού ύψους 5 εκα
τομμυρίων χορηγήθηκαν στην τράπεζα ανάπτυξης της 
χώρας για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυ
τικών πρωτοβουλιών, μετοχικών επενδύσεων και 
μελετών σκοπιμότητας, 

Στη Γουινέα-Μπισάου, ένα δάνειο ύψους 3,8 εκατομμυ
ρίων χορηγήθηκε για την ανακαίνιση μιας ναυπηγοε-
πισκευαστικής μονάδας του τοπικού κυρίως στόλου, με 
τον οποίο πραγματοποιείται, λόγω του ανάγλυφου της 
χώρας, το 50 % των εσωτερικών εμπορευματικών μετα
φορών. 

Στο Μαλάουι, ένα δάνειο ύψους 3,5 εκατομμυρίων 
χορηγήθηκε στο Δημόσιο για την αύξηση της συμμε
τοχής του στο κεφάλαιο μιας εταιρίας ζάχαρης, ώστε 
να τη βοηθήσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντι
μετωπίζει λόγω της συνεχιζόμενης κάμψης των πμών 
και του υψηλού κόστους μεταφοράς του προϊόντος. 

Στην Τανζανία, μία συνδρομή ύψους 3,5 εκατομμυρίων 
θα διατεθεί για την επαναλειτουργία ενός υφαντήριου 
βάμβακος. Οι πωλήσεις της εταιρίας δυσχεραίνονται 
στο παρόν στάδιο από την έλλειψη μέσων εξωτερικών 
πληρωμών, η οποία εμποδίζει την αγορά από το εξω
τερικό των απαραίτητων για την παραγωγή ενδιά
μεσων προϊόντων και ανταλλακτικών. Η Τράπεζα έχει 
ήδη χρηματοδοτήσει το έργο αυτό το 1978. 

Στο Μπουρούνη, εκτός από μια συνδρομή ύψους 0,9  
εκατομμυρίων για τη συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας τρά
πεζας ανάπτυξης, 2 εκατομμύρια χορηγήθηκαν στο 
Δημόσιο για τη χρηματοδότηση της κατασκευής ενός 
περιφερειακού υδροηλεκτρικού συγκροτήματος. 

Στο Τόγκο, μία συνδρομή ύψους 2,43 εκατομμυρίων θα 
επιτρέψει το Δημόσιο να αυξήσει τη συμμετοχή του στο 
κεφάλαιο της εταιρίας τσιμέντων CIMAO. 

Στη Ρουέιντα, 2 εκατομμύρια χορηγήθηκαν για ένα 
περιφερειακό υδροηλεκτρικό συγκρότημα. 

Δύο συνδρομές τέλος χορηγήθηκαν για την εκπόνηση 
μελετών: μία ύψους 0,5 εκατομμυρίων χορηγήθηκε στη 
Banque de Développement des États d'Afrique Cen 
trale (BDEAC) και η άλλη στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 
για ένα φοινικελαιουργείο. 

Δάνεια επίσης χορηγήθηκαν σε τρία κράτη της Καραϊ
βικής: 

Στην Ιαμαϊκή, 4 εκατομμύρια θα διατεθούν για τη βελ
τίωση της παραγωγικότητας δύο μονάδων αλουμίνας, 
χάρη στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, ενώ ταυ
τόχρονα θα μειωθούν τα ρυπογόνα απόβλητα της 
μιας. 

Η πρώτη παρέμβαση της Τράπεζας στον Αγιο Βικέντιο 
και Γρεναδίνες είχε τη μορφή συνδρομής ύψους 2,9  
εκατομμυρίων για τρεις υδροηλεκτρικές μονάδες συν
ολικής ισχύος 3,4 MW, οι οποίες θα μειώσουν πς 
εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου. 

Στην Αγία Λουκία, δύο δάνεια ύψους ενός εκατομμυ
ρίου που χορηγήθηκαν στην τράπεζα ανάπτυξης, θα 
συντελέσουν στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομη
χανικών, αγροτοβιομηχανικών και τουριστικών επενδυ
τικών πρωτοβουλιών. 

Στον Ειρηνικό, η Τράπεζα χορήγησε δύο δάνεια συν
ολικού ύψους ενός εκατομμυρίου στην τράπεζα ανά
πτυξης της Τόνγκα για την παροχή πιστώσεων και τη 
συμμετοχή στο κεφάλαιο μικρομεσαίων βιομηχανικών 
και τουριστικών επιχειρήσεων. 

Στα ΥΧΕ τέλος, η Τράπεζα χορήγησε 0,8 εκατομμύρια 
στην κυβέρνηση της Αρούμπα, ένα από τα νησιά των 
Ολλοινδικών Αντιλλών, γιο την αύξηση του κεφαλαίου 
της τράπεζας ανάπτυξης. 
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Α. Δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 

Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1984 

Το συνολικό ύψος των δανειακών συμβάσεων από τους ιδίους πόρους πις Τράπεζας για επενδυτικά προγράμματα εξω από την 

Κοινότητα που υπογράφηκαν το 1984 φτάνει τα 620,7 εκατομμύρια, από τα οποία 541,6 εκατομμύρια χορηγήθηκαν στις μεσογεια-

κές χώρες και 79,1 στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Οι πράξεις αυτές — τα οικονομικά χαρακτηρι

στικά των οποίων περιγράφονται στις σελίδες 65 έως 74 — καταχωρούνται στον ισολογισμό της Τράπεζας. 

Στην Πορτογαλία, ένα τμήμα του δανείου για τις Αζόρες χορηγήθηκε με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 % σε βάρος του προϋπολο

γισμού της Κοινότητας. Όλα τα δάνεια στα κράτη ΑΚΕ, εκτός από εκείνο για ένα κοίτασμα πετρελαίου στο Μπενίν, χορηγήθηκαν 

με επιδότηση επιτοκίου από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (βλ. σελ. 65). 

1. Υποψήφιες για 
προσχώρηση χώρες 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
σε εκατομ. ECU  

140,0 

20,0 

20,0 

17 663,3 εκατομμύρια πεσέτες 

208. Υδροηλεκτρικός σταθμός 
αποθήκευσης της ενέργειας με 
άντληση στα βορειοανατολικά Πυ
ρηναία 
Empresa Naclonai Hidroelactri-
ca dai RIbagorzana S.A. 
2 557,1 εκατομ. πεσέτες 

299. Εκμετάλλευση ενός υποθα
λάσσιου κοιτάσματος αερίου στα 
ανοιχτά του Μπιλμπάο 
Empresa Nacionai da Investlga- 
ción y Expiotación da Patrólao  
S.A. 
2504,5 εκατομ. πεσέτες 

300.—301. Συνολικά δάνεια στη 
co de Crédito Industrial 

μέσω του Instltuto de Crédito  
Oficial για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων επενδυπκών πρωτο
βουλιών στους τομείς της βιομηχα
νίας και των υττηρεσιών στις λιγότε
ρο αναπτυγμένες περιοχές της 
χώρας 
1 917.9 εκατομ. πεσέτες 
1 878.4 εκατομ. πεσέτες 

302. Συνολικό δάνειο στη Banco 
HIpotecarlo de EspaAa μέσω του  
Institute de Crédito Oficial για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
τουριστικών επενδυτικών πρωτο
βουλιών στις λιγότερο αναπτυγμέ
νες περιοχές της χώρας 
1 878,4 εκατομ. πεσέτες 

303. Συνολικό δάνειο στη Banco 
de Crédito Industrial μέσω του  
institute de Crédito Oficial για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επενδυπκών πρωτοβουλιών στους 
τομείς της βιομηχανίας και των συν
αφών υττηρεσιών σης εκβιομηχα
νισμένες περιοχές της χώρας 
3 130,7 εκατομ. πεσέτες 

15,0 
15,0 

15,0 

26,0 

(') Οι πιστώσεις που ανοίγονται στα πλαίσια της 
χρηματοδοτικής συνεργασίας εκφράζονται σε 
ECU. Τα ποσά σε εθνικό νόμισμα που υπάρχουν 
σ'συτό τον κατάλογο αναφέρονται ενδεικτικά και 
καθορίζονται με βάση τις τιμές μετατροπής του 
ECU που χρησιμοποιεί η Τράπεζα κατά την υπο
γραφή των συμβάσεων (βλ. σελ. 8). 

304.—305. Συνολικά δάνεια στη 
Banco de Crédito Local de  
EspaAa μέσω του Instltuto de  
Crédito Oficial για τη χρηματο
δότηση έργων υποδομής μικρού 
μεγέθους που εκτελούν οργανισμοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης σε προ
βληματικές περιοχές 
1 917,9 εκατομ. πεσέτες 15,0 
1 878,4 εκατομ. πεσέτες 15,0 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 80,0 
9 329,3 εκατομμύρια εσκούδος 

308, Κατασκευή δύο υδροηλε
κτρικών (0,8 και 0.4 MW) και μιας 
θερμοηλεκτρικής μονάδας (12 MW)  
στο Σάου Μιγκέλ, το κυριότερο νησί 
του αρχιπελάγους των Αζορών 
Empresa de Electricidade dos  
Açores και Αυτόνομη Περιοχή 
των Αζορών 
1 708.9 εκατομ. εσκούδος 15.0 

307. Τμήμα μήκους 39 χλμ. του 
αυτοκινητόδρομου Πόρτο—ισπα
νικών συνόρων (Μπρσγκάνσα) 
Πορτογαλικό Δημόσιο (Junta  
Autonoma de Estradas) 
2 128,1 εκατομ. εσκούδος 18,0 

308. Κατασκευή σιδηροδρομικής 
γέφυρας στον ποταμό Ντούρου, 
γραμμή Λισσαβώνας-Πόρτο 
Πορτογαλικό Δημόσιο (Cablnete  
da Ponte Ferroviaria Sobre ο 
Rio Duro) 
3 783,3 εκατομ. εσκούδος 32,0 

309. Συνολικό δάνειο στη Com- 
panhla Portuguese de Locaçâo  
Flnanceira Mobiliarla — LOCA- 
POR S.a.r.l. για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων βιομηχανικών επεν
δυτικών πρωτοβουλιών που πραγ
ματοποιούνται με τη μέθοδο των 
χρηματοδοπκών μισθώσεων 
569,6 εκατομ. εσκούδος 5,0 

310. Συνολικό δάνειο στη Socle- 
dade Portuguese de Investi- 
mentos για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτο
βουλιών στους τομείς της βιομηχα

νίας. του τουριιηιου και των μη 
εμπορικών υττηρεσιών 
1 139,3 εκατομ. εσκούδος 

2. Λοιπές μεσογειακές χώρες 

10,0 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 
σε εκατομ. ECU  

126,3 

14 947,4 εκατομμύρια δηνάρια 
Γιουγκοσλαβίας 

311. Κατασκευή δύο τμημάτων 
μήκους 28 χλμ. και μιας σήραγγας 
στο όρος Καραβάνκεν στα αυστρια
κά σύνορα του υπεργιουγκοσλαβι-
κού αυτοκινητόδρομου 
Αρμόδιοι Οδικοί Οργανισμοί των 
Σοσιαλιστυιών Δημοκρατιών της 
Κροατίας, της Σερβίας και της 
Σλοβενίας 
8 049.5 εκατομ. δηνάρια 

312. Ανακαίνιση, εκσυγχρονισμός 
και ηλεκτροδότηση διάφορων 
τμημάτων του υπεργιουγκοσλαβι-
κού σιδηροδρόμου 
Αρμόδιοι Σιδηροδρομικοί Οργα
νισμοί των Σοσιαλιστικών Δημο
κρατιών της Σλοβενίας, της Κροα
τίας, της Σερβίας και της Μακεδο
νίας και της Αυτόνομης Ετταρχίας 
της Βοϊβοντίνα 
6 897,9 εκατομ. δηνάρια 

ΜΑΡΟΚΟ 

314. Συνολικό δάνειο στο Caisse 
Nationale de Crédit Agricole για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
γεωργικών και αγροτοβιομηχανικών 
επενδυτικών πρωτοβουλιών 
137.9 εκατομ. ντίρχαμ 

60,0 

66,3 

54,0 

379 εκατομμύρια ντίρχαμ Μαρόκου 

313. Υδροηλεκτρικό σχ^γκρότημα 
ανατολικά του Μαρακές 
Office National de l'Électricité  
241,1 εκατομ. ντίρχαμ 34,0 

20,0 
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ΤΥΝΗΣΙΑ 

316. Συνολικό δάνειο στη Banque  
Nationale de Développement  
Agricole για τη χρηματοδότηση 
γεωργικών και αγροτοβιομηχανικών 
επενδυτικών πρωτοβουλιών 
3,1 εκατομ. δηνάρια 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

318. Μονάδα παραγωγής γύψου 
στην Ελ Σαντάτ Σίτυ, νεα πόλη που 
κατασκευάζεται στην έρημο 95 χλμ. 
βορειοδυτικά του Καΐρου 
Egyptian Company for Gypsum,  
Quarries and Marble 
8,7 εκατομ. λίρες 

319. Κατασκευή πλινβοποιείου 

200 χλμ. νότια του Καίρου, το οποίο 
θα χρησιμοποιεί την άργιλλο της 
ερήμου και όχι τον πηλό του Νείλου 
ΕΙ Mynia Bricks Factory S.A.  
μέσω της Egyptian Company for  
Gypsum, Quarries and Marble  
4,3 εκατομ. λίρες 

ΣΥΡΙΑ 

321. Αρδευτικό και στραγγιστικό 

δίκτυο στη λεκάνη του Ευφράτη 
Συριακό Δημόσιο 
58 εκατομ- λίρες 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ 

9,0 

5,5 εκατομμύρια δηνάρια Τυνησίας 

315. Κατασκευή και εξοπλισμός 
δέκα κέντρων αποθήκευσης λιπα
σμάτων στη βόρεια και κεντρική 

χώρα 
Société Tunisienne d'Engrais 
Chimiques μέσω της Banque 
Nationale de Développement 
Agricole 
2,4 εκατομ, δηνάρια 4,0 

5.0 

62,5 

36,2 εκατομμύρια λίρες Αιγύπτου 

317. Διασύνδεση ενός σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 900 MW  
στα βόρεια του Καίρου με το εθνικό 
ηλεκτρικό δίκτυο 
Egyptian Electricity Authority  
23,2 εκατομ. λίρες 40,0 

15,0 

7,5 

38,3 

119,8 εκατομμύρια λίρες Συρίας 

320. Αυτοκινητόδρομος Δαμα-
σκού-ιορδανικών συνόρων (104  
χλμ.) 
Συριακό Δημόσιο 
61,8 εκατομ. λίρες 18,3 

20,0 

11.5 

3,4 εκατομμύρια δηνάρια Ιορδανίας 

322. Δίκτυα ύδρευσης και αποχέ

τευσης στις πόλεις Μάνταμπα και 
Μά'αν και σταθμοί καθαρισμού των 

λυμάτων 
Jordan Water Authority μέσω του 
Ιορδανικού Δημοσίου 
2,6 εκατομ. δηνάρια 9,0 

323. Συνολικό δάνειο στη Cities  
and Villages Development Bank 
μέσω του Ιορδανικού Δημοσίου για 
τη χρηματοδότηση μικρών έργων 
υποδομής στις προβληματικές 

περιοχές της χώρας 
0,8 εκατομ. δηνάρια 2,5 

ΙΣΡΑΗΛ 

324. Συνολικό δάνειο στην Indu 
strial Development Bank of Isra 
el για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών επενδυτικών 
πρωτοβουλιών 
2 635,6 εκατομμύρια σέκελ 20,0 

3. Κράτη ΑΚΕ — Αφρική 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 

σε εκατομ. ECU  

28,0 

9 602.3 εκατομ. φράγκα χωρών κε
ντρικής Αφρικής 

325. Εγκαταστάσεις καθαρισμού 
και παροχής νερού στην πρωτεύ

ουσα Γ ιαουντέ 
Δημόσιο για τη Société Nationale  
des Eaux du Cameroun 
5 006,9 εκατομ. φράγκα 14.6 

326. Αύξηση της ικανότητας πα
ραγωγής ελαστικού κόμμεος, τελευ
ταία φάση των έργων σ' ένα αγρο
τοβιομηχανικό συγκρότημα, νοπο-
δυτικά της Γ ιαουντέ 
Δημόσιο για τη Société de déve 
loppement Hévéa-Cameroun  
(Hevecam) 
4 595,4 εκατομ. φράγκα 

ΜΠΕΝΙΝ 

327. Δεύτερη φάση αξιοποίησης 
ενός υποθαλάσσιου κοιτάσματος 
πετρελαίου 
Δημόσιο 
4631,9 εκατομ. φράγκα χωρών 
δυτικής Αφρικής 

13,4 

13,5 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 

328. Εγκατάσταση κοντά στο 
Αμπιτζάν τεσσάρων αεριοστρο-
βίλων συνολικής ισχύος 100 MW  
για την κάλυψη των αναγκών που 
προκάλεσε η μείωση της παρα
γωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας 
Δημόσιο 
4 349,3 εκατομ. φράγκα χωρών 
δυτικής Αφρικής 12,6 



ΓΚΑΜΠΟΝ 

329. Επέκταση των εγκαταστά
σεων καδαρισμού και παροχής 
νερού στη Λιμπρεβίλ 
Société d'Ënergle et d'Eau du  
Gabon 
3 429,4 εκοτομ. φράγκα χωρών κε
ντρικής Αφρικής 10,0 

ΓΟΥΙΝΕΑ 

330. Εκσυγχρονισμός μιας μονά
δας ολουμίνσς για την παραγωγή 

αλουμίνας που να πληρεί τις διε
θνείς προδιαγραφές 
Ffigula 
136,8 εκατομ. σύλι 7,5 

ΛΙΒΕΡΙΑ 

331. Συνολικό δάνειο στη LIberìan  
Bank for Development and  
investment για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων βιομηχανικών, αγρο
τοβιομηχανικών και τουριστικών 
επενδυπκών πρωτοβουλιών 
3 εκατομ, δολάρια Λιβερίας 3,5 

4. Κράτη ΑΚΕ — Καραϊβική 

σε εκατομ. ECU 

ΙΑΜΑΪΚΗ 

332. Εκσυγχρονισμός δύο μονά
δων αλουμίνας. εξοπλισμός για τη 
μείωση της ενεργειακής κατα
νάλωσης των καμίνων και εγκατα
στάσεις επεξεργασίας και διάθεσης 
της ρυπαίνουσας κόκκινης λάσπης 
Jamaica Bauxite Mining Limited  
12,7 εκατομ. δολάρια Ισμαϊκής 4,0 

Β. Χορηγήσεις από πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας 

Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1984 

Το συνολικό ύψος των δανειακών συμβάσεων από πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας που υπογράφηκαν το 1984 φτάνει 

τα 87,6 εκατομμύρια, από τα οποία τα 6 εκατομμύρια χορηγήθηκαν ως δάνεια με ειδικούς όρους στις μεσογειακές χώρες και τα 

υπόλοιπα 81,6 ως συνδρομές με επιχειρηματικά κεφάλαια στα κράτη ΑΚΕ και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ). Οι χρημα

τοδοτήσεις αυτές χορηγούνται από την Τράπεζα με εντολή, εξ ονόματος, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονο

μικής Κοινότητας και καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα (σελ. 90). Για ττς πράξεις αυτές, τα οικονομικά χαρα

κτηριστικά των οποίων περιγράφονται σης σελίδες 65 έως 74, η ευθύνη της Τράπεζας περιορίζεται στην καλή εκτέλεση της 

εντολής που της έχει ανατεθεί, 

1. Δάνεια με ειδικούς όρους στις 
μεσογειακές χώρες 

σε εκατομ. ECU 

ΤΥΝΗΣΙΑ 

333. Κατασκευή και εξοπλισμός 
δέκα κέντρων αποθήκευσης λιπα
σμάτων στη Βόρεια και κεντρική 
χώρα 
Société Tunisienne d'Engrais 
Chimiques μέσω της Banque 
Nationale de Développement 
Agrìcole 
0.9 εκατομ. δηνάρια Τυνησίας 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ 

1.5 

334. Δάνειο υπό όρους στη Deve 
lopment industriai Bank για τη 
χρηματοδότηση της συμμετοχής 
της στο κεφάλαιο μικρομεσαίων 
βιομηχανικών και τουριστικών επι-
χεφήσεων 
1,7 εκατομ. λίρες Αιγύπτου 3.0 

335. Συνολικό δάνειο στη Cities  
and Villages Development Bank  
μέσω του Ιορδανικου Δημοσίου γιο 
τη χρηματοδότηση μικρών έργων 
υποδομής σης προβληματικές πε
ριοχές της χώρας 
0.5 εκατομ. δηνάρια Ιορδανίας 

2. Συνδρομές με εττιχειρημαπκά 
κεφάλαια από τους πόρους 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά
πτυξης 
Κράτη ΑΚΕ — Αφρική 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 

ΖΑΪΡ 
σε εκατομ ECU  

14^ 

1.5 

401,7 εκατομμύρια ζαΐρ 

336. Υδροηλεκτρικός σταθμός —  
δύο μονάδες ισχύος 13,3 MW η 
κάθε μία στον ποταμό Ρουζίζι 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο για 
τη χρηματοδότηση της συμμετοχής 
του στο κεφάλαιο της εταιρίας 
SIneiac 
60,9 εκατομ. ζαίρ 2,0 

337.-336. Συνολικά δάνεια για τη 
χρηματοδότηση βιομηχανικών, 
αγροτοβιομηχανικών, τουριστικών 
και μεταλλευτικών επενδυτικών 
πρωτοβουλιών 
— Δάνειο υπό όρους στη Société 

Financière de Développe
ment — Sofide 
336,4 εκατομ. ζαίρ 12,0 

— Συμμετοχή στην αύξηση του 
κεφαλαίου της Sofide 
4,4 εκατομ. ζαΐρ 0,157 

339. Ανασυγκρότηση ενός κλω
στηρίου βάμβακος, βόρεια της Αντίς 
Αμπέμπα 
National Textile ΘΟφΟΓβΙΙοη 
μέσω του Δημοσίου 
18,4 εκατομ. μπίρρ 

ΓΚΑΝΑ 

12,0 

10,0 

257,0 εκατομμύρια σέντι 

340. Ανασυγκρότηση του διυλι
στηρίου της Τέμα, ανατολικά της 
Άκκρα 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο για  
τη Ghanaian Italian Petroleum 
Company Limited 
196,6 εκατομ, σέντι 7,6 

341. Αναδιάρθρωση μιας περιφε
ρειακής τσιμεντοβιομηχανίας στο 
Τόγκο 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο για 
την κάλυψη της συμμετοχής του 
στην αύξηση του κεφαλαίου της 
CIMAO — Société des Ciments 
de l'Afrique de l'Ouest 
60,3 εκατομ, σέντι 2,43 
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ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 

342. Συνολικό δάνειο στη Ban- 
kln'ny Indostrìa για την ανασυ
γκρότηση μικρομεσαίων βιομηχα
νικών, αγροτοβιομηχανικών και 
μεταλλευτικών επιχειρήσεων 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο 
3 843,5 εκατομ. φράγκα Μαδαγα
σκάρης 

ΣΟΜΑΛΙΑ 

ΜΠΕΝΙΝ 

ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΑΟΥ 

ΜΑΛΑΟΥΙ 

8.0 

343. Πρώτη φάση ενός προγράμ
ματος αξιοποίησης κοιτασμάτων 
αερίου κοντά στην πρωτεύουσα 

Μογκαντίσου 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο 
98,8 εκατομ. σελίνια Σομαλίας 7,0 

344. Δεύτερη φάση αξιοποίησης 
ενός υποβρύχιου κοιτάσματος 
πετρελαίου 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο 
1544 εκατομ. φράγκο χωρών 
δυτικής Αφρικής 4.5 

345. Ανακαίνιση ^ας ναυττηγο-
επισκευαστικής μονάδος στο Μπι-

σάου 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο για 
τη συμμιετοχή του στο κεφάλαιο της 
εταιρίας Guinava  
307,9 εκατομ. πεσος 3,8 

346. Ενίσχυση της κεφαλαιακής 
διάρθρωσης της Dwanga Sugar  
Corporation, ώστε να διατηρηθεί η 
παραγωγική της ικανότητα 

Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο για 
την Agricultural Development  
and Marketing Coφoration και 
την Press Holdings Limited  

3,9 εκατομ. κουάχα 3.5 

TANZANIA 

347. Ενίσχυση της έναρξης λει
τουργίας μιας υφαντουργικής μονά
δας 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο για 
την Tanzania Leather Associa·  
ted Industries 
45,9 εκατομ. σελίνια Τανζανίας 3,5 

ΣΑΟΤΟΜΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

2,β Κράτη ΑΚΕ — Καραϊβική 
283,2 εκατομμύρια φράγκα Μπου-
ρούντι 

348. Υδροηλεκτρικός σταθμός —  

δύο μονάδες ισχύος 13,3 MW η 
κάθε μία στον ποταμό Ρουζίζι 

Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο για 
την κάλυψη της συμμετοχής του 

στο κεφάλαιο της εταιρίας Sinelac  
198,2 εκατομ. φράγκα 2,0 

0,937 

2,43 

349. Δάνειο υπό όρους στο Δημό
σιο για την κάλυψη της συμμετοχής 
του στην αύξηση του κεφαλαίου 
της Banque Nationale pour le  
Développement économique 
85 εκατομ. φράγκα 

ΤΟΓΚΟ 
350. Αναδιάρθρωση μιας περιφε
ρειακής τσιμεντοβιομηχανίας στο 
Τόγκο 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο για 
την κάλυψη της συμμετοχής του 
στην αύξηση του κεφαλαίου της 
CIMAO — Société des Ciments  
de l'Afrique de l'Ouest 
838.8 εκατομ. φράγκα χωρών 
δυτικής Αφρικής 

ΡΟΥΑΝΤΑ 

ΚΙ. Υδροηλεκτρικός σταθμός —  
δύο μονάδες ισχύος 13,3 MW η 
κάθε μία στον ποταμό Ρουζίζι 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο για 
την κάλυψη της συμμετοχής του 
στο κεφάλαιο της εταιρίας Sinelac 
165.9 εκατομ. φράγκα Ρουάντας 

ΛΙΒΕΡΙΑ 

352. Συνολικό δάνειο για την 
εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας 
και την πραγματοποίηση μετοχι
κών επενδύσεων 
Δάνειο υπό όρους στη Liberlan  
Bank for Development and 
Investment 
1,3 εκατομ. δολάρια Λιβερίας 

2.0 

1.5 

353. Μελέτη σκοπιμότητας για την 
κατασκευή ενός φοινικελαιουργείου 

Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο 
1,3 εκατομ. ντόμπρα 

354. Συνολικό δάνειο για την 
εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας 
στο βιομηχανικό, αγροτοβιομηχα
νικό. μεταλλευπκό, τουριστικό και 
ενεργειακό τομέα 
Δάνειο υπό όρους στη Banque de 
Développement des États de 
l'Afrique Centrale — BDEAC 

σε εκατομ. ECU 

ΑΠΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 
355. Υδροηλεκτρικές μονάδες στο 

νάμα του ύδατος συνολικής ισχύος 
3,37 MW σε τρία διαφορετικά 
σημεία και διασύνδεσή τους με το 

εθνικό δίκτυο 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο για 
τη St. Vincent Electricity Servi 
ces Limited 
6,3 εκατομ. δολάρια ανατολικής 
Καραϊβικής 

ΑΠΑ ΛΟΥΚΙΑ 

2,9 

1.0 

356.-357. Δάνεια υπό όρους 
στη SLDB-St. Lucia Develop 
ment Bank για τη χρηματο
δότηση μικρομεσαίων βιομηχα

νικών. αγροτοβιομηχανικών και 
τουριστικών επενδυτικών πρω
τοβουλιών 

1,4 εκατομ. δολάρια ανατολικής 
Καραϊβικής 0,60 

— στο Δημόσιο για την κάλυψη 
της συμμετοχής του στην 
αύ^ση του κεφαλαίου της 
SLDB 
0,9 εκατομ. δολάρια ανατολυιης 
Καραϊβικής 0,40 

Κράτη ΑΚΕ — Ειρηνικός 

ΤΟΝΓΚΑ 
σε εκατομ. ECU  

1.0 

358.-3S9. Συνολικό δάνειο για την 
πραγματοποίηση μετοχικών επεν
δύσεων και τη χορήγηση υποδα-
νείων σε MME του βιομηχανικού, 
αγροτοβιομηχανικού και τουριστι
κού τομέα, καθώς και του τομέα 
των μεταφορών 

— Δάνειο υπό όρους στην Tonga 
Development Bank — TDB 
0,6 εκατομ. πα' άνγκα 0,70 

— Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο 
για την αύξηση της συμμετοχής 
του στο κεφάλαιο της TDB 
0,3 εκατομ. πα' άνγκα Ο.Χ 

0,04 ΥΧΕ 
σε εκατομ. ECU 

ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ 

0,5 

360. Δάνειο υπό όρους στην 
Κυβέρνηση της νήσου Αρούμπα 
για τη χρηματοδότηση της αύξησης 
του κεφαλαίου της Banco Aru 
bano di Desaroyo N.V. 
1,2 εκατομ. φιορίνια Αντιλλών 0,80 
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Πόροι 

Ίδια κεφάλαια και προσιρυγή στην 
κεφαλαιαγορά 

Το κεφάλαιο αυτό αφορά τους πόρους που κινητο

ποίησε η Τράπεζα για τις πράξεις χορήγησης δανείων 

από τους ιδίους της πόρους, οι οποίες καταχωρούνται 

στον ισολογισμό της και για τις οποίες έχει την οικονο

μική ευ&ύνη. Λεπτομερής ανάλυση για το 1984 υπάρχει 

σπς σελίδες 48 έως 60 και 75 έως 77. Δεν αφορά τους 

πόρους που διαχειρίζεται η Τράπεζα με εντολή και για 

λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι καταχωρούνται εκτός ισο

λογισμού στο ειδικό τμήμα (βλ. σελ. 90), όπως τα 

δάνεια που χορηγούνται από τους πόρους του ΝΚΜ 

και οι πιστώσεις που χορηγούνται από τους πόρους 

προϋπολογισμού της Κοινότητας σης μεσογειακές 

χώρες και σης χώρες ΑΚΕ, και για τους οποίους λεπτο

μερής ανάλυση για το 1984 υπάρχει αντίστοιχα σπς 

σελίδες 61 έως 64 και 77-78. 

Οι ττόροι της Τράπεζας που υπάρχουν στον ισολογισμό" 
της 31ης Δεκεμβρίου 1984 (καταβεβλημένο κεφάλαιο, 

αποθεματικά και προβλέψεις, υπόλοιπο του λογα

ριασμού αποτελέσματα χρήσης και προϊόν δανεισμού, 

στο οποίο περιλαμβάνονται οι πόροι που έχουν ήδη 

αντληθεί στα πλαίσια του προγράμματος έκδοσης 

commercial paper στην αμερικανική αγορά και βραχυ

πρόθεσμων τίτλων σε ECU), ανέρχονται σε 28 810,5  

εκατομμύρια έναντι 23 695,3 εκατομμυρίων στις 31 Δε
κεμβρίου 1983. 

Η αύξηση αυτή προέρχεται κατά 4 545.4 εκατομμύρια 

από την καθαρή αύξηση των δανεισθέντων κεφαλαίων 

(περιλαμβάνεται η αύξηση που προκύπτει από τη 

μεταβολή των τιμών μετατροπής), κατά 434,8 εκατομ

μύρια από το πλεόνασμα του λογαριασμού αποτελέ

σματα χρήσης και κατά 135 εκατομμύρια από τις εισ

φορές των κρατών μελών που καταβλήθηκαν στα 

πλαίσια της αύξησης του κεφαλαίου, την οποία αποφά

σισε το Συμβούλιο των Διοικητών στις 15 Ιουνίου 1981.  

Οι δύο πρώτες εξαμηνιαίες δόσεις ύψους 67,5 εκατομ

μυρίων η κάθε μία καταβλήθηκαν τον Απρίλιο και τον 

Οκτώβριο του 1984, ενώ οι έξι υπόλοιπες συνολικού 

ύψους 405 εκατομμυρίων θα καταβληθούν σης 

30 Απριλίου και τις 31 Οκτωβρίου των ετών 1985 έως 

1987, με συνέπεια να φτάσει το καταβεβλημένο κεφά

λαιο τα 1 465,715 εκατομμύρια (βλ. Παράρτημα Α των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σελ. 93). 

Η Τράπεζα προσέφυγε το 1984 στην αγορά για ποσό 

4 360,9 εκατομμυρίων, που ήταν κατά 21 % μεγαλύτερο 

από το αντίστοιχο ποσό του 1983 (3 619,4 εκατομ

μύρια). Το ποσό αυτό προέρχεται κατά 3 227,5 εκατομ

μύρια από εκδόσεις δανείων σε δημόσια εγγραφή, κατά 

822,2 εκατομμύρια από ιδιωτικές τοποθετήσεις, κατά 

189,1 εκατομμύρια από την έκδοση commercial paper  

στην αμερικανική αγορά, κατά 22,1 εκατομμύρια από τη 

συμμετοχή τρίτων, για την οποία δόθηκε η εγγύηση 

της Τράπεζας, στα δάνεια που χορήγησε και κατά 100  

εκατομμύρια από βραχυπρόθεσμους τίτλους σε ECU. 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η συμμετοχή των 

διάφορων νομισμάτων στα δάνεια που έχει συνάψει η 

Τράπεζα είναι συνάρτηση της εξέλιξης της κεφαλαια

γοράς, καθώς και της αναζήτησης των ευνοϊκότερων 

όρων δανεισμού που μπορούν να επιτευχθούν σε 

δεδομένη στιγμή για το ύψος, τη διάρκεια και τα νομί

σματα, τα οποία ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των 

δανειοληπτών. 

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν το 1984 σπς 

αγορές που ενδιαφέρουν την Τράπεζα περιγράφονται 

στην εισαγωγή της ετήσιας έκθεσης, σελ. 16 έως 19. 

Η ανάλυση των πόρων που έχει αντλήσει η Τράπεζα 

υπάρχει στον πίνακα 13. 

Το 1984, η Τράπεζα άντλησε πόρους σε 10 εθνικά νομί

σματα και σε ECU. Η συμμετοχή των διάφορων νομι

σμάτων στο σύνολο και η εξέλιξή τους σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια παρουσιάζονται στο διάγραμμα 

της σελ. 80. Οι εκδόσεις δανείων σε νομίσματα των 

χωρών μελών και σε ECU διατήρησαν, με 57 %, την 

κυρίαρχη θέση που κατείχαν, εκτός από το 1981, στο 

σύνολο των εκδόσεων δανείων σε δημόσια εγγραφή και 

των ιδιωτικών τοποθετήσεων. Οι ιδιωτικές αυτές τοπο

θετήσεις — για λόγους κόστους, ισορροπίας που 

έπρεπε να τηρηθεί σε ορισμένες αγορές μεταξύ εκδό

σεων σε δημόσια εγγραφή και ιδιωτικών τοποθετήσεων 

και εγγραφής τους στο χρονοδιάγραμμα εκδόσεων —  

είδαν τη συμμετοχή τους να μειώνεται προς όφελος 

των εκδόσεων δανείων σε δημόσια εγγραφή, οι οποίες 

έφτασαν να αποτελούν το 1984 το 80% περίπου του 

συνόλου του μακροπρόθεσμου δανεισμού έναντι του 

66% που αποτελούσαν για το σύνολο της περιόδου 
1980—1984. 

Ο εκκρεμής μεσομακροπρόθεσμος δανεισμός στις 31  

Δεκεμβρίου 1984, του οποίου το ύψος και τα επιτόκια 

(σταθμικός μέσος) αναφέρονται στο παράρτημα Γ των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σελ. 96, πραγματο

ποιήθηκε στα εξής νομίσματα: δολάριο ΗΠΑ 37,6%,  

γερμανικό μάρκο 18,3%, γιεν 9,8%, ολλανδικό φιορίνι 

9,7%, ελβετικό φράγκο 8,3%. γαλλικό φράγκο 3,9%,  

λίρα στερλίνα 3,7 %, ECU 3,5 %, βελγικό φράγκο 2,5 %.  

Τα υπόλοιπα 2,7% αντλήθηκαν σε φράγκα Λουξεμ

βούργου, σε ιταλικές λιρέτες, σε αυστριακά σελίνια, σε 

δολάρια Καναδά, σε EURCO και σε λίρες Λιβάνου. Ο 

δανεισμός σε EURCO και σε λίρες Λιβάνου χρονολο
γείται από παλιά. 

Το γερμανικό μάρκο παραμένει το πρώτο κοινοτικό 

νόμισμα δανεισμού, παρά την κάμψη του αντληθέντος 

ποσού σε σχέση με το 1983 (632,3 εκατομμύρια έναντι 

705,6 εκατομμυρίων). Η Τράπεζα συγκέντρωσε τη 

δράση της το 1984 στον τομέα των εκδόσεων δανείων 

σε δημόσια εγγραφή, στον οποίο άντλησε 580,8 εκα-
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τομμύρια. Πάνω σττό το 60% του ποσού (χυτού 
αντλήθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο, όταν άρχισαν να 
κάμπτονται τα επιτόκια στις αγορές κεφαλαίων. 

Οι πόροι που αντλήθηκαν στην κεφαλαιαγορά σε 
ολλανδικά φιορίνια έφτασαν τα 479,4 εκατομμύρια 
έναντι 357,6 εκατομμυρίων το 1983. σημείωσαν δηλαδή 
αύξηση πάνω από 34%. Στον τομέα αυτό υπήρχε μια 

ισορροπία μεταξύ των εκδόσεων δανείων σε δημόσια 
εγγραφή και των ιδιωπκών τοποθετήσεων. Δύο δάνεια 
ενός ασυνήθιστα μεγάλου μέχρι τότε ύψους (300  
εκατομ. φιορίνια το καθένα) εκδόθηκαν σε δημόσια 
εγγραφή το Μάιο και τον Οκτώβριο στην ολλανδική 
αγορά και απέφεραν 238,5 εκατομμύρια. Από την άλλη, 
το ποσό που αντλήθηκε με ιδιωτικές τοποθετήσεις, 
κατά το τελευταίο κυρίως τρίμηνο, λόγω των εκταμιεύ-

Πίνακσς 12: Εκδοθέντα κατά το 1984 μεσομακροπρόθεσμα δάνεια — Κατανομή κατά νόμισμα 

Κοινότητα Τρίτες χώρες 

Γερμ. 
μάρκο 

Ολλ. 
φιορ. ECU 

Λίρα Γαλ. Βελγ. 
στερλ. φράγκο φράγκο 

Ιταλ. Φράγκο 
λιρέτα Λουξ. Σύνολο 

Δολ. ΗΠΑ Ελβ. 
Πεν φράγκο Σύνολο 

Γεν*ό 
σύνολο 

σε εκατομ. 
ECU 632,3 

15,6 
479,4 
11.8 

455,0 
11.2 

284,9 
7.0 

174,9 
4.3 

153,2 
3,8 

108,3 
2.7 

27,1 
0,7 

2 315,1 
57,1 

1066.0 
26,3 

346.0 
8.6 

322,6 
8.0 

1 734.6 
42,9 

4049,7 
100,0 

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια 

Εκδόσεις 1980-1984 

σε εκατομ. ECU 
% 2 383,4 2 242,7 3 145.7 3 508,4 4 049,7 

100-1 Η 

90 -

80 -

70 -

60 -

50-

40 -

30-

20-

10 -

I 

ο ."rd. 

Χρεωστικό υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 1984 

σε εκατομ, ECU 
24 990 9 

1980 1981 1982 1983 1984 

% 
- 100 

-90 

-80 

-70 

-60 

-50 

-40 

-30 

-20 

-10 

-Ο 

Γερμανικό ι—ι Γαλλικό 
μάρκο φράγκο 

^ίρ<^ Ιταλική 
στερλίνα Hi λιρέτα 

Βελγικό κ Ολλανδικό 
φράγκο Η φιορίνι 

• Φράγκο 
ΐΛουξ. ^ΕΟυ 

EURCO • Δολάριο ΗΠΑ 

Πεν I Ελβετικό 
I φράγκο 
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σεων δανείων που έπρεπε να γίνουν εκείνη π)ν 

περίοδο, έφτασε τα 240,9 εκατομμύρια (189,7 εκατομ

μύρια το 1983). 

Ο δανεισμός σε ECU στις αγορές κεφαλαίων σχεδόν 

διπλασιάστηκε έναντι του 1983, περνώντας από 230 σε 

455 εκατομμύρια, (555 εκατομμύρια, αν περιληφθούν 

και οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι που εκδόθηκαν στη 

χρηματαγορά). Το σύνολο των δανείων εκδόθηκε σε 

δημόσια εγγραφή. Η Τράπεζα επιδίωξε, κάθε φορά 

που είχε τη δυνατότητα, να διευρύνει τη γεωγραφική 

ζώνη του δανεισμού της σε ECU, προκειμένου να απο

τρέψει τη στεγανοποίηση σε διάφορες αγορές. Έτσι 

πραγματοποίησε στις αρχές του χρόνου μια διεθνή 

έκδοση ύψους 50 εκατομμυρίων, το μεγαλύτερο μέρος 

της οποίας τοποθετήθηκε στην ιταλική αγορά, και στο 

τέλος του χρόνου μία παρόμοια έκδοση ύψους 130 εκα

τομμυρίων, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας τοπο

θετήθηκε στην ελβετική αγορά. 

Προκειμένου να διαφοροποιήσει το δανεισμό της, η Τρά

πεζα συνέχισε να προσφεύγει για μικρότερα ποσά στις 

αγορές κεφαλαίων άλλων χωρών της Κοινότητας. Στις 

αναπτυσσόμενες αγορές — αγορά της ευρωστερλίνας 

και εγχώρια αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου (bulldog)  

— η Τράπεζα εξέδωσε δύο δάνεια σε δημόσια εγγρα

φή. Επωφελούμενη στις αρχές του χρόνου από την 

ευνοϊκή κατάσταση της αγοράς της ευρωστερλίνας, η 

Τράπεζα πραγματοποίησε μία έκδοση δανείου και στο 

τέλος του τρίτου τριμήνου επανήλθε στην εγχώρια βρε

τανική αγορά. Αν υπολογιστούν και οι ιδιωτικές τοπο

θετήσεις, τότε το συνολικό ποσό που αντλήθηκε σε 
στερλίνες έφτασε τα 284,9 εκατομμύρια έναντι 175,7  

εκατομμυρίων το 1983 ( -I- 62 %). 

Τα ποσά που αντλήθηκαν σε γαλλικά και βελγικά 

φράγκα παρέμειναν πρακτικά στάσιμα έναντι του 1983.  

Η Τράπεζα εξέδωσε στη γαλλική αγορά, όπως και τον 

προηγούμενο χρόνο, ένα μόνο δάνειο σε δημόσια 

εγγραφή, ενώ στη βελγική αγορά πραγματοποίησε μία 

έκδοση δανείου σε δημόσια εγγραφή και ιδιωτικές 

τοποθετήσεις. Επωφελούμενη από τη χαλάρωση των 

επιτοκίων στην ιταλική αγορά, η Τράπεζα επανήλθε 

στην αγορά αυτή εκδίδοντας με ευνοϊκούς όρους ένα 

δάνειο σταθερού επιτοκίου σε δημόσια εγγραφή. 

Όπως και στο παρελθόν, η Τράπεζα ήταν παρούσα 

στην αγορά του Λουξεμβούργου, όπου πραγματο

ποίησε μία έκδοση δανείου σε δημόσια εγγραφή και 

μία ιδιωτική τοποθέτηση. 

Αν υπολογιστεί και το πρόγραμμα έκδοσης commercial  

paper στην αμερικανική αγορά, τότε οι πόροι που 

αντλήθηκαν σε δολάρια ΗΠΑ το 1984 αυξήθηκαν σε 

σχέση με τον προηγούμενο χρόνο κατά περισσότερο 

από 50% (1 255,1 έναντι 834.3 εκατομμυρίων). Η συ

νεχής παρουσία της Τράπεζας στον τομέα του δολα

ρίου της διεθνούς αγοράς, επέτρεψε την άντληση 1 066  

εκατομμυρίων ECU με την έκδοση δανείων σε δημόσια 

εγγραφή και ιδιωτικές τοποθετήσεις σταθερού επιτο

κίου. Στις αρχές του χρόνου εμφανίστηκε στην αγορά 

ασιαδολαρίων με την έκδοση ενός δανείου σε δημόσια 

εγγραφή, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου τοπο

θετήθηκε στην Απω Ανατολή, ενώ δύο φορές εμφα

νίστηκε στην αγορά ευρωδολαρίων και μία φορά στην 

αμερικανική αγορά που προορίζεται για τους αλλοδα

πούς δανειολήπτες (yankee bond market). Η Τράπεζα, 

εξάλλου, ύστερα από έγκριση των καταστατικών της 

οργάνων (βλ. σελ. 24) και προκειμένου να προσφέρει 

στους πελάτες της δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου σε 

δολάρια, έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα έκδοσης 

commercial paper στην αμερικανική αγορά ύψους 250  

εκατομ. δολαρίων, το οποίο είχε τη δεκαετή κάλυψη 

ενός συνεχώς ανανεούμενου ορίου πιστώσεων («revol 

ving underwriting facility»). 

Από τα μη κοινοτικά νομίσματα, το γιεν διατηρεί τη δεύ

τερη θέση, αν και τα σντληθέντα ποσά είναι μικρότερα 

Πίνακας 13: Αντληθέντες πόροι από το 1961 έως το 1984 
(σε εκατομ. ECU) 

Μεσομακροπρόθεσμος δανεισμός Βραχυπρόθεσμες πράξεις Συμμετοχή 

Χρήση Αριθμός 

Ιδιωτικές 
τοποθε

τήσεις 
Διατραπεζικές 

πράξεις 

Δάνεια σε 
δημόσια 
εγγραφή Σύνολο 

Commercial 
Paper 

Βραχυπρό
θεσμοι τίτλοι 

σε ECU 

τρίτων 
στα δάνεια 

που χορήγησε 
η Τράπεζα 

Σύνολο 
οντληθέντων 

πόρων 

1961—1979 313 3 813,8 128,4 6 321,9 10264,1 319,2 10583,3(1) 
1980 73 874,5 _ 1509,0 2383,5 83,3 2 466,8 
1981 57 882,1 92,8 1 267,8 2242,7 67,0 2 309,7 
1982 91 1 213,7 105,7 1 826,3 3145,7 59,5 3 205,2 
1983 81 1 130,9 62,1 2315,4 3508,4 111,0 3 619,4 
1984 104 822,2 — 3227,5 4049,7 189,1 100,0 22,1 4 360,9 

1961-1984 721 8 737̂  389,0 16467,9 25 594,1 189,1 100,0 662,1 26 545,3 

Ετήσιος μέσος: 557 εκατομ. ECU 
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Πίνακας 14: Εκδοθέντα κατά το 1984 δάνεια 

I. ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
Δάνεια σε δημόσια εγγραφή 

Ποσό σε εθνικό Ποσό σε Διά^εια Ονομαστικό 
Μήνας Ν^ισμβ νόμισμα εκατομ. του δανείου επιτόκιο 

έκδοοης Τόπος έκδοσης εγγραφής (σε εκατομ.) ECU (έτη) (%) 

Ιανουόφίος Ηνωμένο Βασίλειο Δολ. ΗΠΑ 73,(Χ)0 88,231 7 11,625 
Ιανουάριος Ηνωμένο Βασίλειο Δολ. ΗΠΑ 77,000 93,066 15 11,625 
Ιανουάριος Ιταλία ECU 50,000 50,000 12 11,250 

Φεβρουάριος Ηνωμένο Βασίλειο Λίρα στερλ. 50,000 87,627 θ 10,750 
Φεβρουάριος Γερμανία Γερμ. μάρκο 250,000 110,743 10 β,ΟΟΟ 
Φεβρουάριος Ελβετία Ελβ. φράγκο 100,000 55,430 12 6,000 
Φεβρουάριος Λουξεμβούργο Φράγκο Λουξ. 1000,000 21,693 10 10,500 
Φεβρουάριος Βέλγιο Βελγ. φράγκο 3 500,000 75,927 7 11.750 
Φεβρουάριος Λουξεμβούργο ECU 100,000 100,000 10 10.625 

Απρίλιος Ιταλία Ιταλ. λιρέτα 150 000,000 108,255 7 14.000 
Απρίλιος Λουξεμβούργο Δολ. ΗΠΑ 100,000 116,302 6 12,500 
Απρίλιος Λουξεμβούργο Δολ. ΗΠΑ 100,000 116,302 10 12,875 
Απρίλιος Ιαπωνία Γιεν 20 000,000 103,623 10 7.300 

Μάιος Γ ερμανίσ Γερμ. μάρκο 250.000 112,195 10 8,000 
Μάιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνι 300,000 119,414 10 8,750 
Μάιος Γαλλία Γαλ. φράγκο 1 200,000 174,890 10 13,700 
Μάιος Ελβετία Ελβ. φρέιγκο 100,000 54,039 10 6,250 

Ιούνιος Λουξεμβούργο ECU 75,000 75,000 8 11,125 
Ιούλιος Γερμανία Γερμ. μάρκο 200.000 89,445 10 8,250 
Ιούλιος Ιαπωνία Γιεν 20 000,000 104,975 10 7,700 

Αύγουστος Λουξεμβούργο Δολ. ΗΠΑ 200.000 248,791 12 13,000 
Σεπτέμβριος Γερμανία Γερμ. μάρκο 300.000 134,168 10 7,875 
Σεπτέμβριος Ηνωμένο Βασίλειο Λίρα στερλ. 100.000 168,369 20 10,375 

Οκτώβριος Ελβετία Ελβ. φράγκο 120.000 64,985 10 5,875 
Οκτώβριος Λουξεμβούργο ECU 50.000 50,000 6 10,750 
Οκτώβριος Λουξεμβούργο ECU 50,000 50,000 10 11,250 
Οκτώβριος ΗΠΑ Δολ. ΗΠΑ 200.000 270,661 15 12,625 
Οκτώβριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνι 300,000 119,076 15 7.750 
Δεκέμβριος Γερμανία Γερμ. μάρκο 300,000 134,256 10 7.250 
Δεκέμβριος Λουξεμβούργο ECU 130,000 130,000 9 10,125 

(30) 3 227,460 

Δάνεια με ιδιωτική τοποθέτηση 

Ποσό σε εθνικό Ποσό σε Διάρκεια Ονομαστικό 
Αριθμός Νόφσμα νόμισμα εκατομ. του δανείου επιτόκιο 

πράξεων εγγραφής (σε εκατομ.) ECU (έπι) (%) 
4 Γερμ. μάρκο 115,000 51,438 5-15 7,860-8,550 
2 Λίρα στερλ. 16,496 28,910 10 11,250 

52 Ολλ. φιορίνι 607,500 240,933 10-15 7,750-8,875 
2 Βελγ. φράγκο 3 500.000 77,243 12-15 11,625-12,000 
1 Φράγκο Λουξ. 250,000 5,423 7 11,000 
8 Δολ. ΗΠΑ 110,000 132,688 5-15 11,250-13,200 
3 Ελβ. φράγκο 270,000 148,129 4-8 5,500-5,875 
2 Γιεν 26 000,000 137,441 7-10 7,600 - 8,000 

74 822,210 

Σύνολο 104 4 049,670 

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Commercial paper Δολ. ΗΠΑ 140,000 189,085 10 κυμαινόμενο 
Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι ECU 100,000 100,000 

Σύνολο I + 11 4338,755 
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από εκείνα του προηγούμενου χρόνου, 346 εκατομ
μύρια έναντι 468,5 εκατομμυρίων. Στην εσωτερική ιαπω
νική αγορά που προορίζεται για τους αλλοδαπούς 
δανειολήπτες (samurai bond market), η Τράπεζα 
εξέδωσε δύο δάνεια σε δημόσια εγγραφή ύψους 207,2  
εκατομμυρίων. Μέσω τραπεζικών πιστώσεων τέλος 
άντλησε σεγιεν άλλα 138,8 εκατομμύρια. 

Η μεγαλύτερη ρευστότητα της αγοράς του ελβετικού 
φράγκου και η αυξημένη ζήτηση του νομίσματος 

αυτού, ώθησαν την Τράπεζα να προσφύγει περισσό
τερο στην αγορά αυτή — 322,6 εκατομμύρια έναντι 
284,7 εκατομμυρίων το 1983 (+ 13%) — τόσο με την 
έκδοση δανείων σε δημόσια εγγραφή (174,4 εκατομ
μύρια) όσο και με ιδιωτικές τοποθετήσεις (148,2 εκατομ
μύρια). 

Στον πίνακα 12 υπάρχει η κατανομή κατά νόμισμα των 
αντληθέντων πόρων με μεσομακροπρόθεσμα δάνεια το 
1984, οι οποίοι έφτασαν τα 4 049,7 εκατομμύρια. 

Αποτελέσματα χρήσης 

Η χρήση των ιδίων κεφαλαίων και, σε μικρότερο βαθμό, 
η ανάπτυξη της δανειοδοτικής δραστηριότητας, επη
ρέασαν ευνοϊκά τα αποτελέσματα χρήσης της Τρά
πεζας κατά το 1984. 

Οι εισπραχθέντες το 1984 τόκοι και προμήθειες 
χορηγηθέντων δανείων έφτασαν τα 2 719,2 εκατομ
μύρια έναντι 2 218,8 εκατομμυρίων το 1983, ενώ οι τόκοι 
και οι δαπάνες ληφθέντων δανείων έφτασαν τα 2 478,6  
εκατομμύρια έναντι 2 002,5 εκατομμυρίων το 1983. Οι 
διαχειριστικές προμήθειες, εξάλλου, έφτασαν τα 15,4  
εκατομμύρια έναντι 12 εκατομμυρίων το 1983. 

Παρά τη χαλάρωση των επιτοκίων στα περισσότερα 
νομίσματα, τα έσοδα από τόκους και προμήθειες επεν
δύσεων πέρασαν από 205,6 εκατομμύρια το 1983 σε 
242,2 εκατομμύρια το 1984. Αυτό οφείλεται στα υψηλά 
επίπεδα των διαθεσίμων που ήταν υποχρεωμένη να 
διατηρεί η Τράπεζα, λόγω της ανάπτυξης της δραστη-
ριότητάς της. 

Η διαφορά μεταξύ των χρηματοοικονομικών εσόδων 
και εξόδων, η οποία συνδέεται ουσιαστικά με τη διαχεί
ριση του χαρτοφυλακίου, παρέμεινε σταθερή το 1984 
(43.4 εκατομμύρια έναντι 44 εκατομμυρίων το 1983). 

Οι δαπάνες και τα έξοδα διαχείρισης αυξήθηκαν από 
42,9 εκατομμύρια το 1983 σε 49,4 εκατομμύρια το 1984. 

Λαμβανομένων υπόψη των κερδών από συναλλαγμα
τικές διαφορές ύψους 1,1 εκατομμυρίου, των αποσβέ
σεων των εξόδων έκδοσης δανείων και των προμη
θειών εξαγοράς που ανέρχονται σε 49,9 εκατομμύρια 
και των αποσβέσεων του κτιρίου και των επίπλων και 
σκευών που φτάνουν τα 3,5 εκατομμύρια, καθώς και 
της υποτίμησης των 5,2 εκατομμυρίων που προκύπτει 
από την επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 
της Τράπεζας που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή 
του άρθρου 7 του Καταστατικού της, το υπόλοιπο του 
λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης ανήλθε σε 434,8  
εκατομμύρια έναντι 392.9 εκατομμυρίων το 1983. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύστησε στο Συμβούλιο των 
Διοικητών να μειώσει την πρόβλεψη για μεταβολή της 
πμής μετατροπής του ECU κατά 5,2 εκατομμύρια που 
αποτελούν την καθαρή υποτίμηση που προκύπτει στις 
31 Δεκεμβρίου 1984 από την επανεκτίμηση των περιου
σιακών στοιχείων της Τράπεζας που δεν υπόκεινται 
στην προσαρμογή του άρθρου 7 του Καταστατικού της, 
και να καταχωρήσει το λειτουργικό πλεόνασμα της 
χρήσης 1984 ύψους 440 εκατομμυρίων στο έκτακτο 
αποθεματικό. Μ' αυτό τον τρόπο, τα αποθεματικά και 
οι προβλέψεις έφτασαν τα 2 455,3 εκατομμύρια. 

Το σύνολο του ενεργητικού έφτασε στις 31 Δεκεμβρίου 
1984 τα 34 960 εκατομμύρια έναντι 29 543.7 εκατομμυ
ρίων στις 31 Δεκεμβρίου 1983, σημείωσε δηλαδή αύξη
ση κατά 18 %. 
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Συμβούλιο των Διοικητών 

Το Συμβούλιο των Διοικητών κατά την ετήσια σύνοδο του στις 4 Ιουνίου 1984, ενέκρινε ένα σύνολο συστάσεων για τις 
κατευθύνσεις και το πεδίο δραστηριότητας της Τράπεζας. Τις συστάσεις αυτές επεξεργάστηκε μία ομάδα εργασίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του κ. Paul ARLMAN (βλ. σελ. 22-24). 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Οι κύριοι Σταύρος ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ και Sven BOYER-S0GAARD, η δις Anne MUELLER και οι κύριοι Ernst-Günther  
BRÖDER και Michel CAMDESSUS αποχώρησαν από το Συμβούλιο το 1984 και οι κύριοι Robert LION και Philippe  
JURGENSEN το 1985. Σε αντικατάσταση τους, το Συμβούλιο των Διοικητών διόρισε, για το υπόλοιπο της θητείας 
τους, τακτικά μέλη τους κυρίους Γεράσιμο ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ, David DELL και Richard BRANTNER και αναπληρωτές 
τους κυρίους Flemming FARUP-MADSEN, Denis SAMUEL-LAJEUNESSE και Jacques DELMAS-MARSALET. Ο 
αναπληρωτής κ. Yves ROLAND-BILLECART διορίστηκε τακτικό μέλος. Ο κ. Philippe JURGENSEN, που είχε διορι
στεί τακτικό μέλος σε αντικατάσταση του κ. Michel CAMDESSUS, αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντι
καταστάθηκε από τον κ. Jean-Claude TRICHET. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τη δίδα MUELLER και τους κυρίους CAMDESSUS, ΘΩΜΑΔΑΚΗ, BOYER- 
S0GAARD, LION και JURGENSEN για την πολύτιμη συνδρομή τους στις εργασίες της Τράπεζας. 

Ελεγκτική Επιτροπή 

Κατά την ετήσια σύνοδο της 4ης Ιουνίου 1984. το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε να ανανεώσει τη θητεία του 
απερχόμενου μέλους της επιτροπής κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ για τις χρήσεις 1984, 1985 και 1986. Η προεδρία πέρασε από 
τον κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟ στον κ. BREDSDORFF έως την έγκριση, κατά την ετήσια σύνοδο του 1985, του ισολογισμού της 
31ης Δεκεμβρίου 1984 και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης του 1984. 

Διευθύνουσα Επιτρσπή 

Κατά την ετήσια σύνοδο της 4ης Ιουνίου 1984, το Συμβούλιο των Διοικητών διόρισε δύο νέα μέλη στη Διευθύνουσα 
Επιτροπή της Τράπεζας. Ο εκπρόσωπος της Διοικούσας Επιτροπής της Kreditanstalt für Wiederaufbau και τακτικό 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας από το 1980 κ. Ernst-Günther BRÖDER ανέλαβε την προεδρία της 
Τράπεζας, στην οποία διαδέχτηκε τον κ. Yves LE PORTZ. Ο πρώτος υποδιοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας κ. Alain  
PRATE κατέλαβε τη θέση του σνππροέδρου, η οποία κενώθηκε με την αποχώρηση του κ. Horst-Otto STEFFE. Οι 
διορισμοί αυτοί άρχισαν να ισχύουν από την 1η Αυγούστου 1984. 

Το Συμβούλιο των Διοικητών και το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους προς τον επί μία δεκατε-
τρσετία πρόεδρο της Τράπεζας κ. Yves LE PORTZ και προς τον επί μια δωδεκαετία αντιπρόεδρο κ. Horst-Otto  
STEFFE για τον εξέχοντα ρόλο που έπαιξαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 

Σε αναγνώριση των υπηρεσιών που προσέφεραν στην Τράπεζα, το Συμβούλιο των Διοικητών απένειμε στον κ. Yves  
LE PORTZ τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου και στον κ. Horst-Otto STEFFE τον τίτλο του Επίτιμου Αντιπροέδρου. Η 
Διευθύνουσα Επιτροπή απένειμε στον κ. LE PORTZ ειδικό τιμητικό λεύκωμα «Bene Meritus de Europa« 

Υπηρεσίες 

To προσωπικό της Τράπεζας έφτανε στις 31 Δεκεμβρίου 1984 τα 638 άτομα έναντι 596 ατόμων σης 31 Δεκεμβρίου 
1983, από τα οποία 287 γυναίκες και 351 άνδρες. 
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Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1984 και 1ης Ιουνίου 1985 σημειώθηκαν οι εξής μεταβολές: 

Ο κ. Paul DIRIX άσκησε τα καθήκοντα του γενικού γραμματέα και του διευθυντή της διεύθυνσης γενικής διοίκησης 
έως την 1η Απριλίου 1985. Από την ημερομηνία αυτή ανέλαβε καθήκοντα γενικού συμβούλου της Διευθύνουσας Επι-
τροττής. 

Ύστερα από αίτησή τους, αποχώρησαν από την Τράπεζα: 

ο διευθυντής της διεύθυνσης νομικών υποθέσεων κ. Herman PABBRUWE στις 31 Ιουλίου 1984, ο οποίος αντικατα
στάθηκε από τον αναπληρωτή διευθυντή στην ίδια διεύθυνση κ. Jörg KÄSER· ο διευθυντής της υπηρεσίας γραμμα
τείας και γενικών υποθέσεων της διεύθυνσης γενικής διοίκησης κ. Michel LAUCHE στις 28 Φεβρουαρίου 1984, ο 
οποίος αντικαταστάθηκε από τον κύριο σύμβουλο στη διεύθυνση νομικών υποθέσεων κ. Bruno EYNARD· ο διευ
θυντής της υπηρεσίας Βελγίου, Δανίας. Γερμανίας, Ελλάδας, Γαλλίας, Λουξεμβούργου, Κάτω Χωρών της διεύθυνσης 
χορηγήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας κ. Helmut CRAMER, συνδιευθυντής, στις 31 Μαίου 1984, ο οποίος αντικα
ταστάθηκε από τον διευθυντή της υπηρεσίας παρακολούθησης δανείων της ίδιας διεύθυνσης κ. Gérard d'ERM. Ο κ. 
Gérard d'ERM αντικαταστάθηκε από τον προϊστάμενο τμήματος στην υπηρεσία Μεσογείου της διεύθυνσης χορηγή
σεων έξω από την Κοινότητα κ. Thomas HALBE. 

Στην υπηρεσία Ιταλίας της διεύθυνσης χορηγήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας, ο διευθυντής κ. Giorgio RATTI  
ονομάστηκε κεντρικός διευθυντής και ο κ. Ernest LAMERS αναπληρωτής διευθυντής υπηρεσίας. 

Ο διευθυντής της υπηρεσίας Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Βόρειας Θάλασσας κ. Dennis KIRBY ονομάστηκε συμ
πράττων διευθυντής. 

Οι κ.κ. Filippo BARILLI και Walter LOWENSTEIN-LOM ονομάστηκαν αναπληρωτές προϊστάμενοι σώματος των τε
χνικών συμβούλων. 

Οι υπάλληλοι της Τράπεζας έχουν τη δυνατότητα από το 1980 να εργάζονται με μειωμένο ωράριο. Στο τέλος του 
1984, 40 γυναίκες έκαναν χρήση αυτής της δυνατότητας, 25 εργάζονται τις μισές εργάσιμες ώρες και 15 τα τρία 
τέταρτα των ωρών αυτών. Από το γυναικείο προσωπικό, οι 26 είναι διοικητικοί υπάλληλοι, από τις οποίες οι 10  
εργάζονται στη γλωσσική υπηρεσία, και οι 258 μη διοικητικοί υπάλληλοι και γραμματείς. 

Το 1984, 3 100 ημέρες εργασίας περίπου αφιερώθηκαν στη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού τόσο στον οικονομικό 
και τραπεζικό τομέα όσο και στη γενικευμένη χρήση της πληροφορικής και τη χρήση μηχανών επεξεργασίας κει
μένων. καθώς και στο γλωσσικό τομέα για τους νέους κυρίως υπαλλήλους. 

Τα γενικά συμφέροντα του προσωπικού εκπροσωπούνται στη Διοίκηση της Τράπεζας από 9 άτομα που εκλέγονται 
για τρία χρόνια. 7 άτομα έχουν εκλεγεί στις μερικές εκλογές που έγιναν στις 19 Νοεμβρίου 1984. 

Η κατανομή του προσωπικού της Τράπεζας την τελευ
ταία πενταετία είναι η εξής: Διοικητικοί υττάλληλοι 

Μη διοικητικοί υπάλληλοι, 
γραμματείς, τεχνικοί Α Γ Α Γ 

1980 181 16 96 205 
1981 196 16 99 217 
1982 209 16 104 232 
1983 223 22 108 243 
1984 240 26 111 261 

Σύνολο 1984 266 (42 %) 372 (58 %) 
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Εξέλιξη του προσωπικού και της συνολικής δραστηριότητας της Τράπεζας (1960—1984) 

Προσωπικό 
(αριθμός) 
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Δραστηριότητα 
(σε εκατομ. ECU) 

— ΓΒΟΟΟ 

7 000 

— Ποσά σε τιμές 1984 
— Ποσά σε τρέχουσες τιμές 

Προσωπικό (αριθμός) 

1960 80 81 82 83 84 

Με την ευκαιρία της 25ης επετείου από την ίδρυσή της, η Τράπεζα θέσπισε το 1983 ένα «Βραβείο ETE», με στόχο την 
προώθηση της μελέτης των επενδύσεων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κοινότητας. Το βραβείο θα απονέμεται 
στο συγγραφέα της καλύτερης διδακτορικής διατριβής για τις επενδύσεις και τη χρηματοδότησή τους. Για το 1984, η 
κριτική επιτροπή απονομής του βραβείου ήταν η εξής: πρόεδρος ο Lord ROLL of IPSDEN και μέλη οι καθηγητές 
κ.κ. Beniamino ANDREATTA, Arnold HEERTJE, Jacques LESOURNE, Michaei MacCORMAC και Wolfgang  
STÜTZEL. To βραβείο θα απονεμηθεί για πρώτη φορά κατά την ετήσια σύνοδο του Συμβουλίου των Διοικητών τον 

Ιούνιο του 1985. 

Φ * * 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί το προσωπικό της Τράπεζας για το τόσο σημαντικό έργο που επιτέλεσε το 1984  
με αφοσίωση, εργατικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης. 

Λουξεμβούργο, 14 Μαΐου 1985. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ernst-Günther Broder 



Ισολογισμός της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου 

σε εκατομ. ECU 

Ενεργητικό 

H Εκκρεμή δάνεια από ιδίους πόρους 

Q Διαθέσιμα 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

Παθητικό 

I Εκκρεμής δανεισμός 

Κεφάλαιο, αποθεμαπκά, προβλέψεις 

Λοιπά στοιχεία παθητικού 

Εξέλιξη των εκκρεμών δανείων οπό ιδίους πόρους 

Εξέλιξη του εκκρεμούς δανεισμού 

2000 

1 000 τι Ì IS 1IIII 
1958 59 60 öl ο2 00 64 65 66 Û7 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
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Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 1984 
σε ECU — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Ενεργητικό 

Προς καταβολή αττό τα κράτη μέλη στα ττλαίσια της συμ
μετοχής τους στο κεφάλαιο (Παράρτημα Α)  

Ταμείο και τράπεζες 

Όψεως και μέχρις ενός έτους 1 515688 248 

Πέραν του έτους 802 673 

Επενδνκτεις χαρτοφυλακίου (Σημείωση Β) 

Μέχρις ενός έτους 41681724 

Πέραν του έτους 583500 980 

Προϊόν δανεισμού προς είσπραξη . . . . 

Απαιτήσεις από τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής 
του κεφαλαίου (Παράρτημα Δ)  

Εκκρεμή δάνεια (Παράρτημα Β) 

Εκταμιευθέντα 27695 742251 

Προς εκταμίευση 2 496 298 699 

Ανπθετικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 

Επί δανείων ύστερα από εντολή  

Επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους: 1984 : 561 798 760, 1983: 
563 712 542 

Επί συμμετοχών τρίτων στα χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας: 1984: 
379 366 118. 1983: 401 326 724 

Γήπεδα και κτίρια (Σημείωση Γ)  

Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες  

Απαιτήσεις από επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν προκα
ταβληθεί στα πλαίσια του ΕΝΓ (Σημείωση Η)  

Δαπάνες εκδόσεων προς απόσβεση 309245 445 

Προμήθειες εξαγοράς προς απόσβεση 12 853 541 

Ειδικές καταθέσεις προς εξυττηρέτηση δανεισμού 
(Σημείωση Δ)  

Διάφορα (Σημείωση Ζ)  

31.12.1984 31.12.1983 

405 000 000 

1516 490921 

625 182 704 
270 450 477 

6 519442 

30192 040990 

34172581 

43 902 457 

767 105117 

305 302 733 

322 098 988 

415 925 002 

55770 517 
34 959 961 887 

1 973 568 603 
850 780 

29 850 117 
516 506 014 

22 558 003 042 
2 090 156 300 

244 230 284 

275 588 

540 000 000 

1 974 439 383 

546 356 131 
156137 237 

2 229 304 

24 648 159 342 

45 816 574 

45 569 457 

631 473 467 

324 065 328 

244 505 872 

355 871 894 

29112058 
29 543 736 047 
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Παθητικό 31/12.1984 31. 12.1983 

Κεφάλαιο (Παράρτημα Α) 

Αναληφθέν  
Μη απαιτητό  

Αποθεματικά (Σημείωση Ν)  

Έκτακτο αποθεματικό (Σημείωση Ν)  

Πρόβλεψη για μεταβολή της τιμής μετατροπής του ECL 
(Σημείωση Ν )  
Ταμείο συντάξεων προσωπικού (Σημείωση Ε)  

Υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής 
του κεφαλαίου (Παράρτημα Δ}  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (Παράρτημα Γ)  

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια (Παράρτημα Γ) 

Ομολογίες και γραμμάτια  

Λοιπά  

Προμήθειες εξαγοράς ομολογιών  

Διάφοροι πιστωτές (Σημείωση ΣΤ)  

Υπόλοιπα δανείων προς καταβολή  

Εγγυήσεις 

Επί δανείων ύστερα από εντολή  

Επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους: 1984: 561 798 760, 1983  
563 712 542 

Επί συμμετοχών τρίτων στα χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας: 1984  
379 366118, 1983:401 326 724 

Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου (Σημείωση Η) 

Προεισπραχθείσες για λογαριασμό τρίτων επιδοτήσεις 
επιτοκίου (Σημείωση Η)  

Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες και προεισπραχθέ-
ντες τόκοι  

Οφειλόμενα και μη πληρωθέντα τοκομερίδια και ομολο
γίες (Σημείωση Δ)  

Διάφορα (Σημείωση Ζ)  

Υπόλοιπο λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης (Σημείωση Ν) 

Λογαριασμοί τάξεως 
Ειδικό Τμήμα 

Εμπιστευθέντα κεφάλαια προς διαχείρηση 

— για λογαριασμό των κρατών μελών  

— για λογαριασμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

Χρεόγραφα ληφθέντα ως εγγύηση δανείων που χορηγήθηκαν ύστερα 
από εντολή  

Χρεόγραφα ληφθέντα ως κατάθεση  

14 400 000 000 
12 934 285 000 

20 055 070 621 
4 935 885 841 
24 990 956 462 

16 076 509 

1 044 967 352 

152 882 929 

1465 715 000 

1 440 000 000 

560 617455 

19 832 369 

49 926 352 

5 781 576 

287 530 192 

25 007 032 971 

416 719148 

2 496 298 699 

34172 581 

1 197 850 281 

1 074 806 431 

415 925 002 

52 934 824 

434 819 006 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

16 259 068 329 
4 487 237 865 
20 746 306 194 

2 826 741 

1 073 690 682 

159 305 021 

1465 715 000 

1 440 000 000 

172 926 017 

14 587 000 

39 406 937 

1 931 402 

20 749132 935 

619 039 588 

2 090 156 300 

45 816 574 

1 232 995 703 

876 750 708 

355 871 894 

46 469 182 

392 936 807 
29 543 736 047 

20 618 256 
: 98738127 

319891 360 
4752 620 976 

23 778 727 
84 605 437 
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Κατάσταση του ειδικού τμήματος (ή 
στις 31 Δεκεμβρίου 1984 
σε ECU — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Παράρτημα Ε 

Ενεργητικό 31.12.1984 31. 12.1983 

Χώρες μέλη της Κοινότητας 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

Εκταμιευθέντα δάνεια ΕΥΡΑΤΟΜ Σύνολο (2) 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (νέο κοινοτικό 
μέσο σύναψης και χορήγησης δανείων) 

Εκκρεμή δάνειο 

— προς εκταμίευση  

— εκταμιευθέντα  

Σύνολο (2) 
Τουρκία 

Από πόρους των κρατών μελών 

Εκκρεμή δάνεια 

— εκταμιευθέντα  
Σύνολο (^) 

Μεσογειακές χώρες 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση  

— εκταμιευθέντα  

Πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια 

— ποσά προς καταβολή  

— ποσά καταβληθέντα  

Σύνολο (5) 

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

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

Συμβάσεις της Γιαουντέ I κ αι II 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση  

— εκτσμιευθεντα  

Συμμετοχή σε επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων 

— ποσά καταβληθέντα  

Σύνολο (®) 

Συμβάσεις του Λομέ I και II 

Πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια 

— ποσά προς καταβολή  

— ποσά καταβληθέντα  

Σύνολο (Π 
Γενικό σύνολο 

638 666192 
4 034101 208 

313636 265 

89 960 576 
190 339 424 
280 300 000 

3 000 000 
5 000 000 
β 000 000 

70 699 
110113 937 
110184 636 

1 244 382 

127 393 828 
179 612 946 

1 858119 755 1 649 557 032 

4 672 767 400 

313 636 265 

288 300000 

111429 018 

307 006 774 
7 551 259 212 

634 371 642 
2 687 570 429 

319 891 360 

119 604 062 
157 695 938 
277 300 000 

5 000 000 
5 000 000 

1 663 624 
112 563 263 
114 226 887 

1 231 245 

87 724 674 
139 003 069 

3321 942071 

319891360 

282300 000 

115 458 132 

226 727 743 
5 915 876 338 

Υττόμνημα: 
Καταβληθέντα και μη εξοφληθέντα ποσά από ειδικά δάνεια που χορηγήθηκαν με ειδικούς όρους από την Επιτροττή και για τα οποία η Τράπεζα έκανε αποδεκτή εντολή 
της ΕΟΚ για είσπραξη των τοκοχρεωλυσίων: 
α) στα πλαίσια των συμβάσεων του Λομέ I και II στις 31.12.1984: 481 859 133/σης 31.12.1983; 394 758 268. 
β) στα πλαίσια των πρωτοκόλλων που υπογράφηκαν με τις μεσογειακές χώρες σης 31.12. 1984: 59 070 731/σης 31.12.1983: 43 448 410. 

C) Το ειδικό τμήμα δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο των Διοικητών 
στις 27 Μαίου 1963. Με απόφαση της 4ης Αυγούστου 1977, στο ειδικό 
τμήμα καταχωρούνται οι πράξεις που πραγματοποιούνται για λογα
ριασμό και με εντολή τρίτων. 

(2) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν στα πλαίσια 
των αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(77/271/ΕΥΡΑΤΟΜ) της 29ης Μαρτίου 1977 και (82/170/ΕΥΡΑΤΟΜ) της 
15ης Μαρτίου 1982 μέχρι συνολικού ποσού δύο δισεκατομμυρίων για 

τη χρηματοδότηση πυρηνικών σταθμών σης χώρες της Κοινότητας 
με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας Ατομικής Ενέργειας: 

1 768 255 828 
Πλέον: συναλλαγματικές προσαρμογές + 135139 518 

Μείον: εξοφλήσεις — 45 275 591 

1 858119 755 
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Παθητικό 31.12.1984 31. 12.1983 

Εμττιστευθεντα κεφócλccι<x ττρος διίχχείριση i 

Με εντοΚή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ì 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 11858119 755 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα; ; 

— Νέο Κοινοτικό Μέσο 4 034 101 208 

— Χρηματοδοτικά πρωτόκολλα με τις μεσογειακές χώρες 195 339 424 

— Συμβάσεις της Γισουντέ I και II 111 358 319 

— Συμβάσεις του Λομέ I κα ι il 179 612 946 

Με εντολή των κρατών μελών  

Σύνολο 

Κεφάλαια ττρος καταβολή 

Για δάνεια του Νέου Κοινοτικού Μέσου 638 666 192 

Για δάνεια και πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια στις μεσογειακές 

χώρες 92 960 576 

Για δάνεια βάσει της σύμβασης της Γιαουντε II 70699 

Για δάνεια και πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια βάσει των συμβά
σεων του Λομέ I και II 127 393 828 

Σύνολο 
Γενικό σύνολο 

6 378 531 652 
313 636 265 

6 692 167 917 

859 091 295 
7 551 259212 

1649 557 032 

2687 570 429 
162695 938 
113 794 508 
139 003069 

634 371 642 

119 604 062 
1 663 624 

87724674 

4 752 620 976 
319 891 360 

5 072 512 336 

843 364 002 
5 915 876 338 

(3) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν στα πλαίσια 
των αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(78/870/ΕΟΚ) της 16ης Οκτωβρίου 1978 (Νέο Κοινοτικό Μέσο), 
(82/169/ΕΟΚ) της 15ης Μαρτίου 1982 και (83/200/ΕΟΚ) της 19ης Απρι
λίου 1983 για την προώθηση των επενδύσεων στην Κοινότητα, 
καθώς και (81/19/ΕΟΚ) της 20ής Ιανουαρίου 1981 για την ανασυγ
κρότηση των περιοχών στην Κομπανία και τα Βασιλικάτα τις οποίες 
έπληξαν οι σεισμοί του Νοεμβρίου 1980 και (81/1013/ΕΟΚ) της 14ης 
Δεκεμβρίου 1981 για την ανασυγκρότηση των περιοχών της Ελλάδας 
τις οττοίες έπληξαν οι σεισμοί του Φεβρουαρίου/Μαρτίου 1981 με 
εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας: 4188 984 467 

Πλέον: συναλλαγματικές προσαρμογές -t- 517 618 320 

Μείον: ακυρώσεις 6 129 954 

εξοφλήσεις 27 705 433 — 33835387 

4 672 767 400 

(*) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων στην Τουρκία με εντολή, για 
λογαριασμό και με κίνδυνο των κρατών μελών: 370 215 000 

Πλέον; συναλλαγματικές προσαρ
μογές 

Μείον: ακυρώσεις 

εξοφλήσεις 

-Ι- 21 294 256 
215 000 

77 657 991 — 77 872 991 

313 636 265 

(5) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων στις χώρες του Μαγκρέμπ, του 
Μασράκ καθώς και στη Μάλτα. Κύπρο, Τουρκία και Ελλάδα 
(10 000 000 χορηγήθηκαν πριν από την προσχώρησή της στην ΕΟΚ 
την 1η Ιανουαρίου 1981) με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 288 300 000 

(®1 Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων στα συνδεδεμένα αφρικανικά 
κράτη, τη Μαδαγασκάρη και το Μαυρίκιο και στις υπερπόντιες χώρες, 
εδάφη και διαμερίσματα (ΣΑΚΜΜ—ΥΧΕΔ) με εντολή, για λογαριασμό 
και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 

— δάνεια με ειδικούς όρους 

— συμμετοχή σε επενδύ
σεις επιχειρηματικών 
κεφαλαίων 

Πλέον: 
— κεφαλαιοποιημένοι 

τόκοι 

139 483 056 

2 502 615 

— συναλλαγματικές 
σαρμογές 

Μείον: 
— ακυρώσεις 

— εξοφλήσεις 

προ-

141 985671 

1 178 272 

4 205 638 + 5383 910 

1 502 910 
34 437 653 — 35 940 563 

111 429 018 

(') Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων στις χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού, καθώς και στις υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη (ΑΚΕ—ΥΧΕ) με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 

— δάνεια υπό ορούς και 
εξαρτημένα 

— μετοχικές επενδύσεις 

— εγγραφή για αγορά 
μετατρέψιμων ομολό
γων 

Πλέον: 
— κεφαλαιοποιημένοι 

τόκοι 

Μείον: 
— εξοφλήσεις 

— ακυρώσεις 

— συναλλαγματικές προ
σαρμογές 

305 068 000 
8 321 630 

2499 606 315 889 236 

11371 

2 531 749 
6 182 480 

179 604 — 8 893 833 
307 006 774 
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Ανάλυση λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης 
της 31ης Δεκεμβρίου 1984 
σε ECU - 6λ. σημειώσεις εηί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Έσοδα 

Τόκοι και -προμήθειες χορηγηθέντων δανείων 2 719 196 226 

Τόκοι και προμήθειες επενδύσεων 242 226 951 

Διαχειρισπκές προμήθειες (Σημείωση Θ) 15376 864 

Χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα (Σημείωση Μ) 43 544 224 

Συναλλαγματικές Διαφορές (Σημείωση 1) ^ 1 175 879 

m-· 
Έξοδα  
Δαπάνες και έξοδα διαχείρισης (Σημείωση Λ) 49 394 559 

Τόκοι και δαπάνες ληφθέντων δανείων 2 478 616 906 

Απόσβεση δαπανών εκδόσεων και προμηθειών εξαγοράς 49 924 062 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση Μ) 147 299  

Αποσβέσεις 
— επίπλων, σκευών και λοιπών εγκαταστάσεων 1 788 859 
— κτφίου 1 667 000 

Συναλλαγμαπκές διαφορές (Σημείωση I) ^ 

'm 
«,:ι· 

Λατουργικό πλεόνασμα  

Καθαρή υποτίμηση ή υπεραξία που προκύπτει από την 
επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας 
που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του άρθρου 7 του 
Καταστατικού της (Σημείωση Κ) · 

Έκτακτη επιβάρυνση (Σημείωση Γ) 

1984 1983 

2 218 756 422 

205 602 037 

12018 630 

44 130902 

2480 507 991 

2 581538 685 

42 875 230 

2002 459 840 

38 969 790 

137 260 

1 252 462 
1 667 000 

28 785 

2 087 390 367 

439 981459 

- 5162453 

434 819 006 

393117 624 

+ 5245369 

- 5426186 

392936807 
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Κατάσταση μεταβολών της οικονομικής θέσης για τη χρήση που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 1984 
σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Παράρτημα Ε 

1984 1983 

κα 

Προέλευση κεφαλαίων 

Υπόλοιπο λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης  

Λογαριασμοί που δεν συνεπάγονται κινήσεις κεφαλαίων; 

Αποσβέσεις κτφίου, επίπλων, σκευών και λοιπών εγκαταστάσεων 

Αποσβέσεις δαπανών εκδόσεων και προμηθειών εξαγοράς . . 

Έκτακτη επιβάρυνση  

Αύξηση δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών προς καταβολή 
προεισπραχθέντων τόκων  
Αύξηση δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών προς είσπραξη . 

Λοιπές πηγές 
Προϊόν δανεισμού  

Αποπληρωμή χορηγηθέντων δανείων  
Κεφάλαιο που κατέβαλαν τα κράτη μέλη  

Συνσλλσγμαπκές προσαρμογές επί ληφθέντων δανείων  
Μείωση (αύξηση) των λογαριασμών Ταμείο και τράπεζες και Επενδύ
σεις χαρτοφυλακίου · 

434 819 006 

3 455 859 
49 924 062 

198055 723 
135 631 650 

392 936 807 

2 919462 
38 969 790 
5426186 

183147129 
151 679 131 

550 623 000 

4 234 985 710 

1 561 393 563 

135000 000 

1 521 370609 

379 121 889 

471 720243 

3 438 437 466 

1 208 386 243 

95 150 082 

1 562 989193 

- 811 890 942 
Σύνολο 8 382 494 771 5 964 792 285 

Χρήση κεφαλαίων 

Τα ταμειακά διαθέσιμα χρησιμοποιήθηκαν για; 

Καθαρές εκταμιεύσεις δανείων  

Αποπληρωμές ληφθέντων δανείων  

Δαπάνες εκδόσεων και προμήθειες εξαγοράς  

Γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις  
Συναλλαγμαπκές προσαρμογές επί χορηγηθέντων δανείων ....  

Καθαρή αύξηση (μείωση) λόγω αναπροσαρμογής του κεφαλαίου των 
κρατών μελών  

Μείωση (αύξηση) των λογαριασμών παθητυιού Διάφοροι Πιστωτές, Διά
φορα. Ταμείο συντάξεων προσωπικού και Καθαρές επιδοτήσεις επιτο-

Αύξηση του λογαριασμού ενεργηπκού Διάφορο 

5 200 105 323 

1 325 239 331 

127 517 176 

1 788 859 

1 499 027 449 

439 964 

201 718 210 
26 658 459 

4 082 026 203 
892 367 822 
86 044 369 
6 678 648 

1 502 477 981 

- 7 615 736 

- 598 174 778 
987 776 

Σύνολο 8 382 494 771 5 964 792 285 

Παράρτημα Α — Κατάσταση εγγραφών στο κεφάλαιο 
στις 31 Δεκεμβρίου 1984 
Χε χιλιάδες ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Παράρτημα Ε 

Καταβεβλημένο (μερικώςΙ κεφάλαιο 
Αναληφθέν Μη απαιτητό Καταβεβλημένο στις 

Χώρες μέλη κεφάλαιο κεφάλαιο (2) 31.12.1984 Προς καταβολή (η Σύνολο 

Γερμανία 3150 000 2 829 375 232 031.25 88 593,75 320625 

Γαλλία 3 150000 2 829 375 232 031,25 88 593,75 320 625 

Ηνωμένο Βασίλειο 3150 000 2 829 375 232031,25 88 593,75 320625 

Ιταλία 2 520 000 2 263 500 185 652 70 875 256 500 
Βέλγιο 829500 745 068.75 61 101,5625 23 329.6875 84431,25 

ΚάτωΧώρες 829500 745 068,75 61 101,5625 23 329.6875 84431,25 

Δανία 420000 377 250 30 937,5 11 812,5 42 750 

Ελλάς 225000 202 097,5 16 574,375 6 328,125 22 902,5 

Ιρλανδία 105000 94 312,5 7 734,375 2 953,125 10687,5 

Λουξεμβούργο 21 000 18 862,5 1 546,875 590,625 2 137,5 

Σύνολο 14 400 (»0 12 934 285 1 060 715 40S 000 1465 715 

(1) Με απ όφαση του Συμβουλίου των Διοικητών στις 15 Ιουνίου 1981, το αναληφβέν κεφάλαιο της Τράπεζας διπλασιάστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1981 περνώντας 
από 7 200 000 000 ECU σε 14 400 000 000 ECU. 
Τα κράτη μέλη θα καταβάλουν στο αντίστοιχο εθνικό τους νόμισμα το 7,5 % της αύξησης, δηλαδή το αντίστοιχο συνολικά των 405 000 000 ECU, σε έξι ισόποσες 
δόσεις των 67 500 000 ECU η κάθε μία στις 30 Απριλίου και στις 31 Οκτωβρίου των ετών 1985—1987. 

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει τη σχετική καταβολή, εφόσον είναι αναγκαία, για να αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις της Τράπεζας προς τους 
δανειστές της. 
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Παράρτημα Β — Ανάλυση των εκκρεμών δανείων 
στις 31 Δεκεμ8ρίου 1984 

Σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Αριθμός Εκτομιευθέν Προς 
Γεωγραφική θέση των επενδυτικών σχεδίων (η |2} δανείων Ποσό εκταμίευση Σύνολο (3) % 
1. Δάνεια για επενδύσεις στο εσιστερικό της 

Κοινότητας και εξομοιούμενα δάνεια: 
Γερμανία  40 484031 233 35846148 519 877381 1,72 
Γ αλλία  184 3727 481 248 96 671 054 3 824152 302 12,67 
Ηνωμένο Βασίλειο  275 5171 560 651 127 450 047 5 299 010 698 17,55 
Ιταλία  609 11 443 056 670 733 771 424 12 176 828 094 40,33 Βέλγιο  22 623053 584 — 623 053 584 2,06 
Κάτω Χώρες  3 18 567 822 — 18 567 822 0,06 
Δανία  91 832 640 449 235 727117 1 068 367 566 3,54 Ελλάς  98 1 337 861 042 88 601 948 1 426 462 990 4,73 
Ιρλανδία  120 2 023 798 322 44 544 022 2 068 342 344 6,85 
Λουξεμβούργο  2 18089122 — 18 089122 0,06 
Εξομοιούμενα δάνεια (*) 7 222 172 815 — 222172 815 0,74 

Μερικό σύνολο 1451 25 902 312958 1362611760 27 264 924 718 90,31 

2. Δάνεια για επενδύσεις έξω από την Κοινότητα: 

Μεσογειακές χώρες 
Αλγερία  2 22 365 368 10000 000 32 365 368 0,11 
Κύπρος  2 19 522 200 2 084 600 21 606 800 0,07 
Αίγυπτος  θ 92 713 315 91 434 827 184 148 142 0,61 
Ισπανία  23 311 846615 101320 000 413 166 615 1,37 
Ιορδανία 10 26 696 378 19648617 46 344 995 0,15 
Λίβανος  7 40 764 294 — 40 764 294 0,13 
Μάλτα  1 2487 184 — 2 487 184 0,01 
Μαρόκο . 7 67 909 386 72 744 200 140 653 586 0,47 
Πορτογαλία  33 400 950 990 212 370 880 613 321 870 2.03 
Συρία . 3 16 393 099 38 300 000 54 693 099 0,18 
Τυνησία  7 39 879 323 12033000 51 912 323 0,17 
Τουρκία  9 102 824 269 — 102 824 269 0,34 
Γ ιουγκοσλαβία  6 103 326 502 231 820 000 335 146 502 1,11 

Χώρες ΑΚΕ/ΥΧΕ 
Δυτική Αφρική . . .  
Μπαρμπάντος . . . 
Μπελίζ  
Μπενίν  
Μποτσουάνα ....  
Μπουρκίνα-Φάσο . .  
Νήσοι Κάυμαν . . . 
Καμερούν  

Κονγκό  
Ακτή Ελεφαντοστού 
Φίτζι  
Γ καμπόν  

Γκάνα  
Γουϊνέα  
Ιαμαϊκή  

Κένυα  
Λιβερία  

Μαλάουι  
Μαυρίκιος  
Μαυριτανία . . . , 
Νίγηρ  
Νιγηρία  
Νεα Καληδονία . . .  

Παπούα-Νεα Γουινέα .  
Περιοχή Καραϊβικής 

Σενεγάλη  
Σουαζιλάνδη . . . , 
Τανζανία  
Τόγκο  

Τρινιντάντ και Τομπσγκο 
Ζαΐρ  
Ζάμπια  
Ζιμπάμπουε .... 

1 
3 
1 
1 
4 
1 
1 

12 
1 

19 

3 
5 
2 
2 
1 

11 
3 
3 
5 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
5 

1 735 317 
8 620 988 
463 738 

12 226 694 
6 636104 
3261 881 
43 884 428 

463 474 
81 316 685 
35 196 014 
23 647 907 
18 089 321 
4 066 590 

62 365 031 
7606 139 
11 442 255 
14 674 609 
25 383 620 
14 516 841 
28 542 522 
10 136 518 
10057 752 
2302 935 
33 569 965 
18 328 630 

794 372 
26 660 132 
13 858 842 
10 477 709 
15 423 357 

3 275 000 
2011 000 
1 560 000 

13 500 000 
12 877 053 
1 902 343 

59 795917 
3540000 
18360 929 
3020 181 
11566 247 

7500 000 
4000 000 
11 537 990 
3 500 000 
2 353 000 
2912 000 
2 923 434 
2000000 
54 610 000 

45 556 000 

2 071 666 
1 000000 

822 541 
4 793 200 
4 194 314 
25 748 000 
35000 000 

5 010 317 
10 631 988 
2 023 738 
13500 000 
25103 747 
8 538 447 
3 261 881 

103 680 345 
4 003 474 
99 677 614 
38 216195 
35 214 154 
18 089 321 
11 566 590 
4000000 
73 903 021 
11 106 139 
13 795 255 
17 586 609 
28 307 054 
16 516 841 
83 152 522 
10136 518 
55 613 752 
2302 935 
35 641 631 
19 328 630 

794 372 
27 482 673 
18 652 042 
14 672 023 
41 171 357 
35 000 000 

0,02 
0,03 
0,01 
0,04 
0,08 
0,03 
0,01 
0,34 
0,01 
0,33 
0,13 
0,12 
0,06 
0,04 
0,01 
0,24 
0.04 
0,05 
0,06 
0,09 
0,05 
0,28 
0,03 
0,18 
0,01 
0,12 
0,06 
0,01 
0,09 
0,06 
0,05 
0,14 
0,12 

Μερικό σύνολο 233 1 793 429 293 1 133686 939 2 927116 232 9,69 

Γενικό σύνολο . 1684 27 695 742 251 2496 298 699 30 192 040 950 100,00 

Δάνεια εξομοιούμενα με τα δάνεια που χορηγούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας. Πράξεις που πραγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 
Καταστατικού και αφορούν επενδύσεις στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της Νορβηγίας, την Αυστρία και την Τυνησία. 

.1, εδάφιο 2 του 
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(^) Νομίσμοττα αποπληρωμής των χορηγηθέντων 

Νόμισμα 
Νομίσματα των κρατών μελών  

Λοιπά νομίσματα  

Εκταμιευθεν τμήμα των δανείων  

Πλέον: Μη εκταμιευθέν τμήμα των δανείων: 

— Δάνεια προς εκταμίευση με σταθερό επιτόκιο 
και τυπική δέσμη νομισμάτων που καθορί
ζονται στη χρηματοδοπκή σύμβαση . , . 

— Δάνεια προς εκταμίευση με σταθερό επιτόκιο 
που καθορίζεται στη χρηματοδοπκή σύμ
βαση, για τα οποία η Τράπεζα διατηρεί το 
δικαίωμα επιλογής των νομισμάτων εκτα
μίευσης  

— Δάνεια προς εκταμίευση με ανοιχτό επιτόκιο, 
για τα οποία η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα 
επιλογής των επιτοκίων και των δεσμών των 
νομισμάτων εκταμίευσης  

δανείων: 

Ποσό  
12 153 077 707 
15 542 664 544 
27 695 742 251 

397 725 207 

1218402 092 

880171400 
2 496 298 699 

30192 040950 

Χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων σε χιλιά
δες ECU 
Περίοδος σης  

31.12.1984 
Περίοδος σης  

31.12.1983 
1985 1 812 437 1984 ... . 1 417 090 
1986 2 135 726 1985 ... . 1 659 258 
1987 2460 106 1986 .... 1 951 808 
1988 2 577 739 1987 .... 2143 790 
1989 2790 660 1988 .... 2 185 087 
1990 έως 1994 . . . 12 868 977 1989 έως 1993 10563 522 
1995 έως 1999 . . 4871 814 1994 έως 1998 4 174 821 
2000 έως 2004 . . 629333 1999 έως 2UÜ3 552 783 
2005 έως 2009 . . 45 249 

Σύνολο 30 192 041 Σύνολο 24 648 159 

(2) Ανάλυση των εκκρεμών δανείων σης 31 Δεκεμβρίου 1984 κατά 
κύρια μορφή εγγυοδοσίας (I) 

Α. Δάνεια χορηγηθέντα για επενδύσεις στο εσωτερικό της Κοινότη
τας και εξομοιούμενα δάνεια (II) 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη μέλη ή 
εγγυοδοτηθέντα από αυτά 20 773 425820 (VI) 

Δάνεια χορηγηθέντα σε δημόσια ιδρύματα 
των κρατών μελών ή εγγυοδοτηθέντα από 
αυτά 4181092 998 

Δάνεια χορηγηθέντα σε χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς (τράπεζες, ιδρύματα μακρο
πρόθεσμων χρηματοδοτήσεων και ασφαλι
στικές εταιρίες) ή εγγυοδοτηθέντα από 
αυτούς 839562 810 

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από εταιρίες (εκτός 
από χρηματοδοτικούς οργανισμούς), η 
πλειοψηφία των μετοχών των οποίων ελέγ
χεται από τα κράτη μέλη ή από δημόσια 
ιδρύματα των κρατών μελών 208 320 956 

Δάνεια εγγυημένα με υποθήκη επί ακινήτων 150 578 094  

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από ιδιωτικές επι
χειρήσεις (εκτός από τράπεζες) 667 260 744 

Δάνεια εγγυημένα με άλλες εμπράγματες 
ασφάλειες εκτός από ακίνητα, λοιπές ασφά
λειες 444 683 296 

Μερικό σύνολο 27 264 924 718  

Β. Δάνεια χορηγηθέντα για επενδύσεις έξω από την Κοινότητα 

1. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της 
πρώτης σύμβασης της Γιαουντέ 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη ΣΑΚΜ που 
υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή ή εγγυοδοτη
θέντα από αυτά 1 930 890 

2. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της δεύ
τερης σύμβασης της Γιαουντέ 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη ΣΑΚΜ που 
υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή ή εγγυοδοτη
θέντα από αυτά 42 329612 

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . . 2 749 386 
45 078 998(111) 

3. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της 
πρώτης σύμβασης του Λομέ 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη ΑΚΕ που 
υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή ή εγγυοδοτη
θέντα από αυτά 372 416895 

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . . 9 690 067 

382 106 962 (IV) 
4. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της δεύ
τερης σύμβασης του Λομέ 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη ΑΚΕ που 
υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή ή εγγυοδοτη
θέντα από αυτά 415 302 455 

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες 3 261 881 

Δάνεια χορηγηθέντα για την ανάπτυξη του 
μεταλλευπκού και ενεργειακού δυναμικού 
(άρθρο 59) 40 000 000 

458 564 336 (V) 
5. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια των 
χρηματοδοτικών συμφωνιών της ΕΟΚ με τις 
μεσογειακές χώρες (και την Πορτογαλία) 

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από τα έξι ιδρυτικά 
κράτη μέλη της Τράπεζας 6 592 842 

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από την ΕΟΚ ... 143 354 661 

Δάνεια χορηγηθέντα, εγγυοδοτηθέντα ή 
αντεγγυηθέντα από πς μεσογειακές χώρες 
που υπέγραψαν τις συμφωνίες αυτές . . . 1 710 287 333 (VI) 

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . . 179 200 210 (VI) 

2 039 435 046 

Μερικό σύνολο 2 927 116 232 

Σύνολο εκκρεμών δανείων 30 192 040950 

(!) Ορισμένα δάναα καλύπτονται σωρευτικά από περισσότερες μορφές εγγυή
σεων ή ασφαλειών 

(II) Δάνεια εξομοιούμενα με τα χορηγούμενα στο εσωτερικό της Κοινότητας 
δάνεια • πράξεις που πραγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 18.1. εδάφιο 2  
του Καταστατικού και αφορούν επενδύσεις στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 
της Νορβηγίας, την Αυστρία και την Τυνησία. 

(III) Οι εγγυήσεις που παρέχουν τα έξι ιδρυτικά κράτη μέλη της Τράπεζας για 
την κάλυψη κάθε κινδύνου που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές αυτές 
υποχρεώσεις ανέρχονται σε 24 430$^ ECU. 

(IV) Οι εγγυήσεις που παρέχουν τα κράτη μέλη για την κάλυψη κάθε κινδύ
νου που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές αυτές υποχρεώσεις ανέρχονται 
σε 114 924 738 ECU 

(V) Οι εγγυήσεις που παρέχουν τα κράτη μέλη για την κάλυψη κάθε κινδύ
νου που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές αυτές υποχρεώσεις ανέρχονται 
σε 337164 400 ECU 

(VI) Οι καθολικές εγγυήσεις που παρέχει η ΕΟΚ για την κάλυψη κάθε κινδύ
νου που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές αυτές υποχρεώσεις και από τις 
χρηματοδοτικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, οι οποίες ανέρχονταν σε 
249757362 ECU και προέρχονταν από τη χορήγηση δανείων πριν από την 
προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΟΚ. ανέρχονταν σε 1574 167400 ECU στις 
31 Δεκεμβρίου 1984έναντι 1 1743575Ö0ECU στις31 Δεκεμβρίου 1983 
Στην περίπτωση που οι εγγυήσεις καταστούν απαιτητές, οι υποχρεώσεις των 
εγγυητών θα προσδιοριστούν με βάση τις τιμές μετατροττής του ECU στα 
νομίσματα εκταμίευσης των δανείων, οι οποίες είχαν εφαρμοστεί κατά τις 
ημερομηνίες των εκταμιεύσεων. 

(3) Αρχικό ύφος των χορηγηθέντων δανείων 
με βάση τις ισο^ίες που εφαρμόστηκαν 
κατά τις ημερομηνίες υπογραφής τους 32 819 628 035 

Πλέον: 
συναλλσγμαπκές προσαρμογές + 5 050 056 824 

37 869 684 859 
Μείον: 

καταγγελίες και ακυρώσεις 222 474189 

εξοφλήσεις χρεωλυσίων στην Τράπεζα .... 7075 803602 

συμμετοχές τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια της 
Τράπεζας 379 366118 

- 7 677 643 909 

Εκκρεμή δάνεια 30 192 040 950 

Στις 31 Δεκεμβρίου 1984, το υπόλοιπο των δανείων και εγγυήσεων 
που είχε χορηγήσει η Τράπεζα, το οποίο σύμφωνα με το άρ
θρο 18, παράγραφος 5 του Καταστατικού της δεν πρέπει να υπερβαί
νει το 250 % του αναληφθέντος κεφαλαίου, ή τα 36 000 000 000 με τα 
σημερινά δεδομένα, έφτανε τα: 

δάνεια 30 192 040 950 

εγγυήσεις: 

επί δανείων που χορηγήθηκαν με εντολή ... 34 172 581 

επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους . . 561 798 760 

επί συμμετοχών τρίτων στα χορηγηθέντα δάνεια 
της Τράπεζας 379 366 118 

975 337459 

Σύνολο εκκρεμών δανείων και εγγυήσεων ... 31 167 378 409 
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Παράρτημα Γ — Συνοπτική κατάσταση των ληφθέντων δανείων 
στις 31 Δεκεμβρίου 1984 

Σε ECU — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Θρε(χυπρ6θεσμα δάνειο 

Πληρωτέα σε 

Μη αποσδεσθεντα χρεωλύσιο 

στις 31.12-1983 σης 31.12.1984 
Επιτόκια 

(σταθμικός μέσος) 

ECU 

Δολάρια ΗΠΑ; ονομαστική αξία 

Μείον: 
μη αποσβεσθείσες προεξοφλήσεις 

Σύνολο  

^OQOOOOOO 

189 085 848 

-1 555 656 
287 530192 

9,52 
8,46 

Μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δάνειο 

Χρήση Μη αποσβεσθέντα χρεωλΰσισ στις 31.12.1984 

Μη αποσβεσθέντα Επιτόκια 
χρεωλύσια σης Συναλλαγματικές (σταθμικός Περίοδος 

Πληρωτέα σε 31.12.1983 Ληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις προσαρμογές Ποσό (η μέσος) εξόφλησης 
EURCO (2) 79 954 741 6 898 824 232 709 + 73 288 626 8,13 1985/1989 
ECU 426 323 000 455 000 000 8 375 000 — 872 948 000 11,48 1985/1999 
Γερμανικά μάρκα 4 017 076 563 632 245 809 119 354 516 47 416 988 + 4 577 384 844 8,18 1985/2001 
Γαλλικά φράγκα 819 465 506 174 889 892 20 060 823 9442 556 -h 983 737131 13,91 1985/1996 
Λίρες στερλίνες . . 706 643 884 284 905 630 12 433 148 57 032 586 - 922 083 780 11,86 1985/2004 
Ιταλικές λιρέτες . , 92 825 604 108 254 788 13 641 440 1 104845 -1- 188 543 797 12,26 1985/1995 
Βελγικά φράγκα 506 797 637 153 170 269 51 216 800 18 072 034 -1- 626 823140 11,26 1985/2000 
Ολλανδικά φιορίνια 2 031 098 525 479 422 693 109 450 352 14 789 854 + 2 415 860 720 9,54 1985/2004 
Φράγκα 
Λουξεμβούργου 207 847 382 27 116 791 15 919 319 7 001 174 -1- 226 046 028 10.46 1985/1994 
Δολάρια ΗΠΑ . . 7 878 211 867 1066041440 885 294 783 1 331 225 265 + 9 390183 789 11.45 1985/2000 
Ελβετικά φράγκα . 1 820 725 799 322 562654 29 483186 35 018 761 - 2 078 806 506 6,28 1985/1996 
Λίρες Λιβάνου . . 2 950 954 — 1 378 396 498 540 - 1 074 018 7.13 1985/1985 
Γιεν  1 982 531 305 346 040 215 47179 769 173 334 958 + 2 454 726 709 8,31 1985/2000 
Αυστριακά σελίνια . 96 143 379 — 3 726 206 1480464 -Ι- 93 897 637 8,02 1985/1993 
Δολάρια Καναδά 77710 048 — — 7 841 689 -1- 85 551 737 (3) 12,13 1991/1991 

Σύνολο .... 20746 306 194 4 049670181 1324 412 562 1 519 392 649 -1- 24 990 956 462 
Προμήθειες 
εξαγοράς .... 2 826 741 12 098 577 826 769 1 977 960 -1- 16 076 509 

Γενικό Σύνολο . . 20 749132 935 4 061 768 758 1 325 239 331 1521 370 609 Ί 25 007 032 971 

(η Χτον πίνακα που ακοΧουθεί σημειώνονται οι χιλιάδες ECU τα συνολικά ποσά που απαιτούνται για την αποπληρωμή των μεσομακροπράβεομων δανείων 

Περίοδος στις Περίοδος σης 
31 12 19 84 31.12. 1983 

1965 . . 1400429 1984 . . 1287180 
1968 1 554 618 1965 . .... 1284453 
1987 . . 2336 083 1986 .... 1436106 
1968 . 2438 182 1987 2 117579 
1989 .. . 2447151 1988 .... 2173 650 
1990 έως 1994 12 961006 1989έως1 993 . . ... 11064103 
1965 έως 1999 1661096 1994 έως 1 998 .... 1121066 
2000 έως 2004 306 468 Ι999έως2003 264208 

2004 786 
Σύνολο 25 007 033 Σύνολο 20749 133 

(2) Το EURCO στιοτίλάτοι στιό το όβροισμβ οτββιρών ποσών των νομισμάτων 9 κρβτών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινάτητος· 1 EURCO - 0,8 Γερμ. μάρκα + 1Λ Γαλ φράγκα + 0,075 λίρες 
στερλίνες τ- 80 Ιτολ λιρέτες τ 0.35 Ολλανά φιορίνια + 4.5 θελγ φράγκα + 0.2 Δαν κορόνες * 0.005 Ιρλανί λίρες + 0,5 φράγκο ΛουξεμΟοΰργου 

(3) Το δάνειο σε δολάρια Κονοδα μετατράπηκε το 19Θ4 σε δάνειο σε γερμανικά μάρκο 

Παράρτημα Δ — Προς είσπραξη 
από τα κράτη μέλη ή προς κατα
βολή στα κράτη μέλη λόγω ανα
προσαρμογής του κεφαλαίου 

σης 31 Δεκεμβρίου 1984 

Σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
Παράρτημα Ε 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, η εφαρμογή των τιμών 
μετατροπής που υπάρχουν στη σημείωση Α του Παραρτήματος Ε 
συνεπάγεται την προσαρμογή των ποσών που καταβάλλονται από 
τα κράτη μελη στα εθνικά τους νομίσματα στα πλαίσια της συμμε
τοχής τους στο κεφάλαιο της Τράπεζας. 

Τα προς είσπραξη ή προς καταβολή από την Τράπεζα ποσά είναι: 

Προς είσπραξη από το: Ηνωμένο Βασίλειο 6519 442  

Προς καταβολή σε: Γερμανία . .  
Γαλλία . .  
Ιταλία . . .  
Βέλγιο . .  
Κάτω Χώρες 
Δανία . . .  
Ελλάδα . .  
Ιρλανδία , .  
Λουξεμβούργο 

2 439 670 
1 180374 
179 295 

1 072 989 
180 785 
385 632 
203 332 
112 089 
27 410 

5781 576 

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της 30ής 
Δεκεμβρίου 1977, τα προς είσπραξη ή προς καταβολή από την Τρά
πεζα ποσά θα κανονίζονται σης 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου, εάν η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής τιμής μετατροπής ενός νομίσματος 
και της επιλεγείσας για τον καθορισμό της προσαρμογής τιμής μετα
τροπής υπερβαίνει το 1.5 %. Σε περίπτωση που η διαφορά αυτή δεν 
υπερβαίνει το ± 1,5%, τα προς προσαρμογή ποσά θα ξοναμεταφέ-
ρονται στους άτοκους λογαριασμούς προσαρμογής. 
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Παράρτημα E — Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Στις 31 Δεκεμβρίου 1984 — σε ECU 

Σημείωση Α — Κυριότερες λογιστικές οφχές 

1. Το ECU χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των χρηματοοικονο
μικών καταστάσεων και τη μετατροπή των νομισμάτων. 

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί το ECU ως μονάδα στην οποία εκφράζο

νται οι λογαριασμοί κεφαλαίου των κρατών μελών και ως κοινή βάση 
για την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. 

Με την απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της 13ης Μαίου 
1981, ως λογιστική μονάδα ορίζεται το ECU που χρησιμοποιούν οι 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Οι τιμές μετατροττής μεταξύ των νομι
σμάτων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Λογιστικής Μονάδας 
ή του ECU καθορίζονται με βάση τις αγοραίες τιμές και δημοσιεύ
ονται καθημερινά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 (ή του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τρά
πεζας Επενδύσεων, το ECU είναι το άθροισμα των παρακάτω 
ποσών των εθνικών νομισμάτων των κρατών μελών: 

Γερμανικά μάρκα 0,719 Βελγικά φράγκα 3,71 

0,0878 Φράγκα Λουξεμβούργου 0,14  

1,31 Δανικές κορόνες 0,219 

140,0 Ιρλανδικές λίρες 0,00871 

0,256 Δραχμές 1.15 

Η δραχμή έχει περιληφθεί στη δέσμη των νομισμάτων που καθορί

ζουν την αξία του ECU. Με απόφαση του Συμβουλίου των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων, η σύνθεση της δέσμης αυτής τροποποιήθηκε 
σης 17 Σεπτεμβρίου 1984. Προηγουμένως, η σύνθεση του ECU ήταν 
η εξής: 
Γερμανικά μάρκα 0,828 Βελγικά φράγκα 3,66 

Λίρες στερλίνες 0,0885 Φράγκα Λουξεμβούργου 0,14 

Γαλλικά φράγκα 1,15 Δανικές κορόνες 0,217 

Ιταλικές λιρέτες 109,0 Ιρλανδικές λίρες 0,00759 

Ολλανδικά φιορίνια 0,286 

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί αυτές τις τιμές μετατροττής και για τον υπο
λογισμό των πμών άλλων νομισμάτων που χρησιμοποιεί στις εργα

σίες της. 
Για την κατάρπση των ισολογισμών της 31ης Δεκεμβρίου 1984 και 
1983 χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες τιμές μετατροττής: 

Λίρες στερλίνες 

Γαλλικά φράγκα 

Ιταλικές λιρέτες 

Ολλανδικά φιορίνια 

1 ECU = 1984 1983 

Γερμανικά μάρκα 2,23176 2,25748 
Γαλλικά φράγκα 6,83069 6,90358 
Λίρες στερλίνες 0,609846 0,570600 
Ιταλικές λιρέτες 1371,10 1 371,99 
Βελγικά φράγκα 44,7168 46,0969 
Ολλανδικά φιορίνια 2,51853 2,53713 
Δανικές κορόνες 7,98805 8,18269 
Δραχμές 91,0428 81,7773 
Ιρλανδικές λίρες 0,715023 0,728961 
Φράγκα Λουξεμβούργου 44,7168 46,0969 
Δολάρια ΗΠΑ 0,708946 0.827370 
Ελβετικά φράγκα 1,8383 1,80408 
Λίρες Λιβάνου 6,28481 4,54226 
Ιαπωνικά γιεν 178,052 191,743 
Αυστριακά σελίνια 15,6677 15,9103 
Δολάρια Καναδά 0,935808 1,03024 
Φράγκα Χωρών Κεντρικής 
Αφρικής 341,535 345,179 

Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τη μετατροττή των στοι

χείων του ενεργητικού και του παθητικού της Τράπεζας σε ECU  

εγγράφονται σε χρέωση ή σε πίστωση του λογαριασμού αποτελέ
σματα χρήσης. Από τους υπολογισμούς αυτούς εξαιρούνται τα προς 
είσπραξη από τα κράτη μέλη ή τα προς καταβολή στα κράτη μέλη 
ποσά που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή του καταβεβλημέ
νου κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού. 

2. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

Τα εθνικά έντοκα γραμμάτια, τα γραμμάτια και οι ομολογίες απο-
πμώντσι κανονικά στην τιμή κτήσης τους. στην ονομαστική τους αξία 
εάν η τιμή κτήσης είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία του 
τίτλου ή στη χρηματιστηριακή κάθε φορά που η αξία αυτή είναι μικρό
τερη από την τιμή κτήσης. 

3. Γήπεδα και κτίρια 

Τα γήπεδα και τα κτίρια αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους αφού 
αφαιρεθεί η αρχική υποτίμηση του κτιρίου του Kirchberg και οι συ

νολικές αποσβέσεις. Η απόσβεση των εγκαταστάσεων και των 
επίπλων και σκευών γίνεται στο έτος κτήσης τους. 

4. Δαπάνες εκδόσεων και προμήθειες εξαγοράς 

Η απόσβεση των δαπανών εκδόσεων και των προμηθειών εξαγοράς 
γίνεται σε όλη τη διάρκεια του δανείου με βάση τα ανεξόφλητα υπό
λοιπα. 

5. Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίων 

Ορισμένα δάνεια χορηγούνται με επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν 
προεισπραχθεί στην τρέχουσα αξία τους. Οι επιδοτήσεις αυτές 
καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης κατά τις ημε

ρομηνίες λήξης των τόκων επί των οποίων εφαρμόζονται. 

6. Ταμείο συντάξεων προσωπικού 

Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει ένα ταμείο συντάξεων για το προσωπι
κό της. Όλες οι εισφορές που καταβάλλει η Τράπεζα και το προσω
πικό της επενδύονται στα στοιχεία ενεργητικού της Τράπεζας. Κάθε 
τρία χρόνια πραγματοποιείται μια αναλογιστική εκτίμηση. 

7. Φορολογία 

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι προσαρτημένο στο άρθρο 28 της 
Συνθήκης για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της θης Απριλίου 1965, τα στοιχεία 
ενεργητικού, τα έσοδα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Τράπε
ζας απαλλάσσονται από όλους τους άμεσους φόρους. 

Σημείωση θ — Επενδύσεις χαρτοιρυλακίου 

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβά

νει: 

τα εθνικά έντοκα γραμμάτια, τα 
γρσμμάπα και τις ομολογίες 
που έχουν αποτιμηθεί στην 
τιμή κτήσης τους ή ενδεχο
μένως στην ονομαστική ή τη 
χρηματιστηριακή τους αξία 
(χρηματιστηριακή αξία 
1984:595 475431  
1983:527 084097) 

τις ομολογίες της Τράπεζας 
στην τιμή εξαγοράς τους . . . 

τα τραπεζικά γραμμάτια στην 
ονομαστική τους αξία .... 

Ανάλυση κατά ημερομηνία λήξης: 

μιέχρι 3 μηνών  

πέραν των 3 και μέχρι 6 μηνών 

πέραν των 6 και μέχρι 12  
μηνών  

πέραν των 12 μηνών .... 

1984 1983 

577 847 439 

5403 565 

41 931 700 

625 182 704 

23 931 700 

1 767 146 

15 982 878 

583 500980 

625 182 704 

512320 156 

7 938 148 

26 097 827 

546 356 131 

26 780 317 

325037 

2 744 763 

516 506 014 

546 356 131 

Σημείωση Γ — Γήπεδα και κτίρια 

Ο λογαριασμός ενεργητικού «Γήπεδα και κτίρια» ύψους 43 902 457  
περιλαμβάνει τη λογιστική αξία του κτιρίου του Kirchberg, αφού 
αφαιρεθούν οι συνολικές αποσβέσεις του κτιρίου ύψους 30 568 036. Η 
έκτακτη επιβάρυνση των 5 426 186 που εμφανίζεται στο λογαριασμό 

αποτελέσματα χρήσης στις 31 Δεκεμβρίου 1983 ανππροσωπεύει την 
οριστική ρύθμιση του κόστους κατασκευής του κτιρίου. 
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Σημ^ωση Δ — Ειδικές καταθέσεις προς εξυπηρέτηση δανεισμού 

Η θέση αυτή ττου αντιστοιχεί στο λογαριασμό τταθητικού «Οφειλόμε
να και μη πληριαθέντα τοκομερίδια και ομολογίες«, αφορά το ποσό 

των οφειλόμενων τοκομεριδίων και ομολογιών που δεν έχουν 
παρουσιαστεί προς είσπραξη. 

γ) Ένα μέρος των ποσών που εισπράχθηκαν στα πλαίσια του ΕΝΣ 
χορηγήθηκε ως μακροπρόθεσμη προκαταβολή. Ο αντίστοιχος αντι
θετικός λογαριασμός ενεργητικού είναι ο λογαριασμός «Απαιτήσεις 
από επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν προκαταβληθεί στα πλαίσια 
του ENI«. 

Σημείωση Ε — Ταμείο συντάξεων προσωπικού 

Οι δαπάνες για το συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού μαζί 
με τους τόκους που πλήρωσε η Τράπεζα για τη χρήση που έληξε 
σης 31 Δεκεμβρίου 1984 έφτασαν τα 8 549 025 (7 548 822 το 1983). 

Σημείωση ΣΤ — Διόιροροι τηστωτές 

Η θέση αυτή περιλαμβάνει: 

τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά 

δάνεια  

τους λογαριασμούς της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 

για πράξεις στα πλαίσια του ειδι
κού τμήματος και διάφορο άλλα 
συναφή υπό εκκαθάριση ποσά 

τους λογαριασμούς καταθέσεων 

τα υπό εκκαθάριση ή προς κατα
βολή ποσά  

1984 1983 

45 087 720 

343132192 

25 535 019 

2 964 217 

416719148 

549 277 679 

66 991 045 

2 770 864 

619 039 588 

Σημείωση Ζ — Λογαριασμοί Ισολογισμού Διάφορα 

Στους λογαριασμούς αυτούς κα
ταχωρούνται: 

στο ενεργηπκό 

τα στεγαστικά δάνεια και οι προ
καταβολές στο προσωπικό . .  

τα καθαρά ποσά των πράξεων 

swaps 

οι διάφοροι χρεώστες .... 

Σημείωση θ — Διαχεφισηκές προμήθειες 

Η θέση αυτή αναφέρεται σης προμήθειες που εισπράττει η Τράπεζα 
για τη διαχείριση, στα πλαίσια του ειδικού τμήματος, των δανείων 
που χορηγούνται με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο των 

κρατών μελών ή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Σημείωση I — Συνιχλλαγματτκές διαφορές 

Το ποσό των 1 175 879 σης 31 Δεκεμβρίου 1984 (ζημιά 28 785 το 1983)  
αντιπροσωπεύει το καθαρό συναλλαγματικό κέρδος που προκύπτει 
από πς χρηματοδοτικές πράξεις της χρήσης και καταχωρείται με τις 
τιμές μετατροπής που ίσχυαν κατά την ημερομηνία που πραγματο

ποιήθηκαν οι πράξεις αυτές. 

Σημείωση Κ — Καθαρή υποτίμηση ή υπεραξία που προκύτττει 
από την επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπε
ζας που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του άρθρου 7 του 
Καταστατικού της 

Η εφαρμογή των τιμών μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατάρτιση του ισολογισμού (βλ. σημείωση Α) στις 31 Δεκεμβρίου 1984  
εμφανίζει καθαρή υποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τρά
πεζας κατά 5 162 453 (υπεραξία 5 245 369 το 1983). Κατά την επανε
κτίμηση δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα εκφρασμένα στο εθνικό νόμι
σμα κάθε κράτους μέλους περιουσιακά στοιχεία που αντιστοιχούν 
στο μερίδιο που έχει καταβάλει κάθε κράτος μέλος στο εθνικό του 
νόμισμα, το οποίο πρέπει να προσαρμόζεται περιοδικά σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του Καταστατικού (βλ. Παράρτημα Δ). 

Σημείωση Λ — Δαπάνες και έξοδο διαχείρισης 
1984 1983 Έξοδα προσωπικού 1984 1983 

Μισθοί και επιδόματα .... 32 261 588 28 347 659 

Κοινωνικές δαπάνες  7 571 058 5 742467 

22 774 944 18 681 893 Λοιπά έξοδα προσωπικού . . . 2 234 588 1 852 906 

42 067 234 35 943 032 

16 841 272 — Γενικά και διαχειριστικά έξοδα 7 327 325 6 932198 

16 154 301 10430165 Σύνολο 49 394 559 42 875 230 

55770517 29112058 
Το προσωπικό της Τράπεζας σης 31 Δεκεμβρίου 1984 εφτονε τα 638 

στο παθητικό 

οι δαπάνες υπό εκκαθάριση, τα 
άλλο προβλεπόμενα διαχείριση-

κά έξοδα ή αυτά που δεν θα 

εκκαθαριστούν στο τέλος της 
χρήσης και διάφορα  52 934 824 46 469 182 

Σημείωση Η — Προεισπροιχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίων 

α) Στη θέση αυτή καταχωρούνται τα ποσά των επιδοτήσεων επιτο
κίου των δανείων που χορηγούνται για επενδυτικά προγράμματα 
έξω από την Κοινότητα, στα πλαίσια των πρωτοκόλλων που έχουν 
συναφθεί με τις χώρες ΑΚΕ και τις μεσογειακές χώρες, καθώς και οι 
επιδοτήσεις επιτοκίου ορισμένων δανείων που χορηγεί η Τράπεζα 

από τους ιδίους της πόρους στο εσωτερικό της Κοινότητας, οι οποίες 
τίθενται στη διάθεσή της στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 
Συστήματος σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1736/79 του 

Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3ης Αυγούστου 1979.  

β) Οι "Προεισπραχθείσες για λογαριασμό τρίτων επιδοτήσεις επιτο

κίου« είναι τα ποσά που λαμβάνονται ως επιδοτήσεις επιτοκίου των 
δανείων που χορηγούνται από πόρους της ΕΟΚ. στα πλαίσια των 
Αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (78/870)  
της 16ης Οκτωβρίου 1978 (Νέο Κοινοτικό Μέσο). (82/169) της 15ης 
Μαρτίου 1982 και (83/200) της 19ης Απριλίου 1983, και σε εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/79 του Συμβουλίου των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων της 3ης Αυγούστου 1979, όπως τροποποιήθηκε 

από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2790/82 του Συμβουλίου των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων της 18ης Οκτωβρίου 1982. 

Σημείωση Μ — Χρημοποοικονομικά και λοιττά έσοδα, χρηματοοι
κονομικά έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά και λοιπά 1984 1983 
έσοδα περιλαμβάνουν: 

τα πραγματοποιηθέντα λογιστικά 
κέρδη από πράξεις χαρτοφυλακίου 41 297 242 42 706125 

τη μείωση της μη πραγματοποιη
θείσας υποτίμησης του χαρτοφυ

λακίου  

τα λοιπά έσοδα  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 

1731 993 

514989 

43 544224 

147 299 

996 156 

428 621 

44 130 902 

137 260 

Σημείωση Ν — Αποθεματικά και προβλέψεις και διάθεση του λει
τουργικού πλεονάσματος 

Το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε στις 4 Ιουνίου 1984 να αυξή
σει την πρόβλεψη για μεταβολή της πμής μετατροττής του ECU  
κατά 5 245 369 που αποτελούν την καθαρή υπεραξία που προκύπτει 
από την επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας 
που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του άρθρου 7 του Καταστατι
κού και να καταχωρήσει το λειτουργικό πλεόνασμα του 1983, μειωμέ

νο κατά το ποσό της έκτακτης επιβάρυνσης, ή συνολικά 387 691 438  
στο έκτακτο αποθεματικό. 
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Κίνηση των λογαριασμών αποθεματικών και προβλέψεων για 
την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1984 

AfTofitMOtiicà 

Έκτακτο αττοθΕματικύ 

Πρόβλεψη για μεταβολή 
της τιμής μετατροπής 
του ECU 

Κατάσταση τον 
λογαριασμών στις 

31 12 1983 

1440000000 

172926 017 

14 5Θ7000  

1 627513017 

Διάθεση του 
υπολοίπου του 

λογαριασμού απο-
τελέιηιατα χρήσης 

του 19Θ3 

387 6Θ1438 

+ 5 245369 

392936607 

Κατάσταση των 
λογαριασμών στις 

31 12 1984 

1440000000 

560 617 455 

19632389 

2020449824 

Η Διευθύνουσα Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο να συστήσει στο Συμβούλιο των Διοικητών να μειώσει την 
πρόβλεψη για μεταβολή της τιμής μετατροπής του ECU κατά 
5 162 453 που αποτελούν την καθαρή υποτίμηση που προκύπτει σης 
31. 12. 1984 από την επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της 
Τράπεζας που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του άρθρου 7 του 
Καταστατικού και να καταχωρήσει το λειτουργικό πλεόνασμα της 
χρήσης 1984 ύψους 439 981 459 στο έκτακτο αποθεματικό. 

Έκθεση της Price Waterhouse 

Προς τον Πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
Λουξεμβούργο 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημψιενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική κατάσταση της Ευρω
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 1984 και 1983,  
καθώς και τα αποτελέσματα των εργασιών της και τις μεταβολές 
στην οικονομική της θέση για πς χρήσεις που έληξαν πς ίδιες ημε
ρομηνίες, με βάση τις λογισπκές αρχές που έχουν γίνει γενικά παρα
δεκτές και είναι ομοιόμορφες με εκείνες της προηγούμενης χρήσης. 
Κατά τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόσα-
μιε τα ελεγκτικά πρότυπα που έχουν γίνει γενικά παραδεκτά και 
τέτοιους ελέγχους των λογιστικών βιβλίων και άλλες ελεγκτικές διαδι
κασίες που κρίναμε αναγκαίες κατά περίπτωση. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καλύπτονται από την 
έκθεσή μας, είναι: 

Ισολογισμός 

Κατάσταση του ειδικού τμήματος 

Ανάλυση λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης 

Κατάσταση μεταβολών της οικονομικής θέσης 

Κατάσταση εγγραφών στο κεφάλαιο Παράρτημα Α 

Ανάλυση των εκκρεμών δανείων Παράρτημα Β 

Συνοπτική κατάσταση των ληφθέντων δανείων Παράρτημα Γ 

Προς είσπραξη από τα κράτη μέλη ή προς καταβολή 
στα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής του 
κεφαλαίου Παράρτημα Δ 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Παράρτημα Ε 

Λουξεμβούργο, 22 Φεβρουαρίου 1985 PRICE WATERHOUSE 
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Δήλωση της Ελεγκτικής Επιτροπής 

Η Επιτροπή που συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 14 του Κσταστατικού και του άρθρου 25 του Εσωτερικού Κανονισμού 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να ελέγχει την κανονικότητα των εργασιών και των βιβλίων της, 

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

— αφού εξέτασε την έκθεση που συνέταξε η Price Waterhouse στις 22 Φεβρουαρίου 1985, 

έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 1984. τον ισολογισμό της Τράπεζας και την κατάσταση του ειδικού τμήματος στις 
31 Δεκεμβρίου 1984 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, όπως τα συνέταξε το 
Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 14ης Μαίου 1985, 

έχοντας υπόψη τα άρθρα 22,23 και 24 του Εσωτερικού Κανονισμού, 

βεβαιώνει: 

ότι οι εργασίες της Τράπεζας κατά τη χρήση 1984 πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους τύπους και πς διαδικασίες 
που ορίζουν το Κατασταπκό και ο Εσωτερικός Κανονισμός, 

ότι ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και η κατάσταση του ειδικού τμήματος συμφωνούν με πς λογιστικές 
εγγραφές και απεικονίζουν, τόσο στο ενεργητικό όσο και στο παθητικό, την κατάσταση της Τράπεζας. 

14 Μαίου 1985 

Η Ελεγκτική Επιτροπή 

J. BREDSDORFF Α. HANSEN Κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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Εξέλιξη των χορηγήσεων 

Οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας αυξήθηκαν με 
γρήγορο ρυθμό, περνώντας από 500 εκατομμύρια το 
1972, την παραμονή της πρώτης διεύρυνσης της Κοι
νότητας, σε 3,5 δισεκατομμύρια το 1980 και σε 7  
περίπου δισεκατομμύρια το 1984. Ο πίνακας 15, το 
παρακάτω διάγραμμα και εκείνο της σελ. 10 δείχνουν 
την εξέλιξη αυτή. 

Στους χάρτες και τα διαγράμματα που ακολουθούν 
παρουσιάζονται ορισμένες πτυχές της δραστηριότητας 
της Τράπεζας στα κράτη μέλη την τελευταία πενταετία 
και έξω από την Κοινότητα στα πλαίσια των συμφω
νιών συνεργασίας. 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας (1980—1984) 

Από το 1980 έως το τέλος του 1984, η Τράπεζα έχει 
χορηγήσει για επενδύσεις στο εσωτερικό της Κοι
νότητας δάνεια από τους ιδίους της πόρους και εγγυή
σεις συνολικού ύψους 18 281,1 εκατομμυρίων. Αλλα 
3 922 εκατομμύρια χορηγήθηκαν από τους πόρους του 
ΝΚΜ (θλ. σελ. 29). 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η δραστηριότητα της Τρά
πεζας στο σύνολό της, περιλαμβανομένων και των 
δανείων από τους πόρους του ΝΚΜ τα οποία καταχω
ρούνται στο ειδικό τμήμα. 

Χορηγήσεις στα κράτη μέλη και έξω οπό την Κοινότητα από το 1959 έως το 1984 

σε εκατομ. ECU 
10 000 

1959 60 61 62 63 64 65 66 67 68 81 82 83 84 

ποσά σε τρέχουσες τιμές 

από ιδίους πόρους 

' από ιδίους πόρους και 
πόρους του ειδικού 
τμήματος(ή 

ποσά σε τιμές 1984 

— από ιδίους πόρους 

• · · από ιδίους πόρους και 
πόρους του ειδικού 
τμήματος (ή 

(1) Έξω από την Κοινότητα και αττό το 1979 και στο εσωτερικό της Κοινότητας στα πλαίσια του ΝΚΜ. 
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Εξέλιξη των χορηγήσεων 

Η κστονομή των χορηγηθέντων ττοσών κατά στόχο 
οικονομικής πολιτικής, θέση επενδυτικού σχεδίου και 
τομέα υπάρχει στους πίνακες 5. 16 και 18, στα παρα
κάτω διαγράμματα, καθώς και σ' εκείνο της επόμενης 
σελίδας. 

Κατανομή κατά θέση εττενδυτικού 
σχεδίου 

Το 62 % περίπου των χρηματοδοτηθέντων από το 1980  
έργων πραγματοποιήθηκε σης χώρες με τα οξύτερα 
περιφερειακά προβλήματα: Ιταλία (μόνο στη μεσημ
βρινή Ιταλία χορηγήθηκε το 30 % των χρηματοδοτή
σεων που κατευθύνθηκαν στις χώρες μέλη), Ελλάδα 
και Ιρλανδία. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έλαβαν 
το 28 % των χορηγήσεων, ενώ τα υπόλοιπα χο-

ρηγήθηκαν στη Δανία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και το 
Λουξεμβούργο. 

Κατανομή κατά στόχο οικονομικής 
πολιτικής 

Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το 1980 για τη 
χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην ττεριφε-
ρειακή ανάτττυξη αποτελούν το 63 % του συνόλου των 
χορηγήσεων στις χώρες μέλη. Οι χρηματοδοτήσεις 

Κατανομή κατά στόχο οικονομικής πολιτικής 

σεεκστομ-ΕΟυ 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου 
σε εχατομ. ECU 

3 200 

Κβλίο 
3000 -ί 

Γαλλία 
2800 -|HV.Βασίλειο 

1 Ιρλανδία 
2600 -· 
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εξέλιξη των χορηγήσεων 

έργων που συντελούν στην επίτευξη των ενεργειακών 
στόχων της Κοινότητας αφορούσαν κυρίως την αξιο
ποίηση των εγχώριων πόρων (57 %) και την ορθολο
γική χρήση της ενέργειας (28%). Με αυξημένα ποσά 
επίσης χρηματοδοτήθηκαν έργα υποδομής κοινοτικού 
ενδιαφέροντος που διευκολύνουν πς επικοινωνίες 
μεταξύ των κρατών μελών, έργα προστασίας του περι
βάλλοντος, επενδύσεις που συντελούν στην προώθηση 
και τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας και επενδύσεις 
εκσυγχρονισμού και μετατροπής επιχειρήσεων μικρού 
και μεσαίου κυρίως μεγέθους. 

Κατανομή κατά τομέα 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων στους παραγωγικούς τομείς 
έφτασαν τα 6,1 δισεκατομμύρια, ή το 27 % του συνόλου. 
Η σημαντική τους αύξηση οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση των συνολικών δανείων, η οποία επέτρεψε τη 
χορήγηση 9 000 πιστώσεων για Βιομηχανικές πρωτο
βουλίες και 1 250 πιστώσεων για επενδυτικές πρωτο
βουλίες στους τομείς της γεωργίας και των υπηρεσιών. 

Οι χρηματοδοτήσεις ενεργειακών προγραμμάτων 
ανήλθαν σε 7,2 δισεκατομμύρια, ή στο 33 % του συν
όλου, ενώ οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής (μετα
φορές, τηλεπικοινωνίες, κλπ.) έφτασαν τα 8,1 δισεκα
τομμύρια. ή το 40 % του συνόλου. 

Κατανομή κατά τομέα 
σεεκατομ. ECU 

2 400 

2 200 • Ιβιομηχανίο 

^ f Ενέργεια 
2 000 - ίΕττ»κοινωνίες 

_ I Λοιπές υποδ<Ηΐές 

Ίδιοι πόροι 
800 -

-ι Πόροι του ΝΚΜ 

600 

I 400 

1 200 

1 000 

800 

600 

fi 

200 

I — 

I 
I 

if 

I 

iT 

1980 19Θ1 1982 1983 1984 

Πίνακας 15; Χορηγήσεις της περιόδου 1959—1984 
(σε εκατομ. ECU) 

στο εσωτερικό της Κοινότητας έξω από την Κοινότητα 

Έτος 
Σύνολο 

χορηγήσεων 
Δάνεια από 

ιδίους πόρους 
Δάνεια με 

εντολή και εγγυήσεις 
Δάνεια από πόρους 

του ΝΚΜ 
Δάνεια από 

ιδίους πόρους 
Πράξεις με πόρους 

προϋπολογισμού 

1959-1979 13693,6 11 355,0 228,2 277,0 1 165,8 667,6 
ετήσιος 
μέσος 652.1 5407 10.9 13.2 55.5 31,8 
1980 3 498.5 2 739,0 14,2 197,6 371,4 176,3 
1981 3831,9 2 523,8 282,1 539,8 396,4 89,8 
1982 4 695,8 3453,2 — 791,1 410,2 41.3 
1983 5 947,8 4158.1 97,6 1211,8 427,2 53,1 
1984 6 903,2 5013,1 — 1 181,8 620,7 87,6 

Σύνολο 38 570,9 29 242,3 622,1 4199,2 3 391,7 1115,6 

Χορηγήσεις στις μεσογειακές χώρες (1980—1984) 

Η Τράπεζα συμβάλλει από το 1963 στην εφαρμογή της 
πολιτικής οικονομικής και χρηματοδοτικής συνεργασίας 
της Κοινότητας με το σύνολο σχεδόν των μεσογειακών 
χωρών. Το 58 % περίπου των χορηγηθέντων πιστώ
σεων αφορούσε την περίοδο 1980—1984: 1 550,8 εκα
τομμύρια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας, από 

τα οποία 784 εκατομμύρια στην Ισπανία και την Πορτο
γαλία, και 209,5 εκατομμύρια από τους πόρους προ
ϋπολογισμού. Στο χάρτη που ακολουθεί υπάρχει η 
χωροταξική και κλαδική κατανομή των χορηγήσεων 
αυτών (βλ. επίσης πίνακες 21 και 22). 
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Χρηματοδοτηθέντα προγράμματα στις μεσογειακές χώρες κατά την περίοδο 1980—1984 

Ο 

σε εκατομ. ECU 
Ο από 0.1 έως 2  
Ο από 2,1 έως 10 

από 10,1 έως 50  

από 50,1 έως 150 

από 150,1 έως 400 

Ενέργεια 

^3^ Λοιπές υποδομές 

• Βιομηχανία 

Συνολικά δάνεια (^) 

V Μελέτες 
(η Συνολικά δάνεια στις 

μεσογειακές χώρες —  
Συνδρομές σε τράπεζες 
ανάπτυξης στα κράτη 
ΑΚΕ και τις ΥΧΕ 

Χρηματοδοτηθέντα προγράμματα στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ κατά την περίοδο 1976—1984  
(συμβάσεις του Λομέ) 

Ολλανδικές Αντίλλες Ο 

Δομίνικος Φ 

Αγ. Χριστόψορος-Νέβις Ο 

Αγία Λούκια © 

Περιοχή της Κοροΐβικής Ο 

Γρενοδίνες 

Εφηνικός και Καραϊβική 
τπούα—Νέα Γουϊνέα 

ρ Κφιμπάη 
^ ΟΤουβολού 

L- ·· Βονουάτου ΑΛ Ο ^Δνηκήίομόα 

: 
\y Καλη^νία 

(V\ Ο 
Φ^ιΤ^α Γαλλυτή Πολυνησία 

2000Χλμ 
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εξέλιξη των χορηγήσεων 

Χορηγήσεις στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού στα πλαίσια των συμβάσεων του Λομέ 

Η Τράπεζα παρεμβαίνει από το 1976 στις χώρες της 
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού που έχουν 
υπογράψει τις συμβάσεις του Λομέ και στις υπερπό
ντιες χώρες και εδάφη, στα πλαίσια των αποφάσεων 
που πς αφορούν. 

Οι χορηγήσεις έφτασαν τα 1 162 εκατομμύρια, ή το 45 %  
των πιστώσεων που έχει χορηγήσει η Τράπεζα έξω 
από την Κοινότητα. 846,7 εκατομμύρια χορηγήθηκαν με 
τη μορφή δανείων από τους ιδίους της πόρους και 
315,5 εκατομμύρια με τη μορφή επιχειρηματικών κεφα
λαίων από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάπτυξης. Στους πίνακες 23 και 24 και στο χάρτη της 
προηγούμενης σελίδας υπάρχει η χωροταξική και κλα
δική κατανομή των χορηγήσεων αυτών, ενώ στο διά
γραμμα που ακολουθεί υπάρχει η κατανομή των 
χορηγήσεων ανάλογα με το κατά κεφαλήν εισόδημα 
των διάφορων χωρών. 

Χορηγήσεις στα κράτη ΑΚΕ από το 1976 έως το 1984 

Ίδιοι f. Ετηχεφηματικά 
πόροι ^ QQ κειρ^αια 

828,7 
εκατομ. ECU 

Κατανομή κατά το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ > 1100 δολ. ΗΠΑ 

400 δολ. ΗΠΑ < κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ < 1100 δολ. ΗΠΑ 
κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ < 400 δολ. ΗΠΑ 

Κατανομή κατά τομέα 

||[| Ενέργεια 

I Ορυχεία 

^ Λοιπές υποδομές 

Η Βιομηχανία και τουρισμός 

296.9 
εκατομ. ECU 

Εξαιρούνται τα περιφερειακά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν με 8  
εκατομμύρια από ιδίους πόρους και 11.3 εκατομμύρια από επιχειρηματικά 
κεφάλαια. 
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Πίνακας 16: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1984 και κατά την περίοδο 1980—1984 Ο 

Κατανομή κατά οικονομικό στόχο 

1984 

Στόχος οικονομικής Από ιδίους πόρους 
Από πόρους 

του ΝΚΜ Σύνολο Στόχος οικονομικής 
πολιτικής oe εκβτομ. ECU % σε εκατομ. ECU σε εκατομ. ECU % 

nepi9epeuuri ανάπτυξη  3 085,5 100,0 195,0 3280,5 100,0 
Βέλγιο  — — — — 
Δανία  8,4 0.3 — 8,4 0.3 
Γερμανία  — — — — — 
Ελλάς  275,5 8.9 53,0 328,5 10,0 
Γαλλία  498,0 16.1 43,7 541,7 16,5 
Ιρλανδία  124,0 4,0 50,0 174,0 5.3 
Ιταλία  1 724,4 55,9 14,6 1 739,0 53,0 
Λουξεμβούργο  — — — — — 
Κάτω Χώρες  — — — — — 
Ηνωμένο Βασίλειο  455,2 14,8 33,7 488,9 14,9 

Κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και 
εκσυγχρονισμός και μετατροπή ετη-
χεφήσεων  2729,1 100,0 1123,0 3 852,1 100,0 
Ενεργειακοί στόχοι (®)  1997,6 73,2 250.1 2 247,7 58,4 

Αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων 
της Κοινότητας  1 099,9 40,3 132.7 1232,6 32,0 
υδροηλεκτρική  93,1 3.4 — 93,1 2,4 
πυρηνική  719.2 26,4 — 7192 18.7 
υδρογονάνθρακες  261.0 9.6 97.7 358,7 9.3 
λιθάνθρακας, λιγνίτης, τύρφη . . . 26,6 1.0 35,0 61,6 1,6 

Ορθολογική χρήση της ενέργειας . . 706,6 25,9 56,1 762,7 19,8 

Διαφοροποίηση των εισαγωγών . . 191,1 7,0 61,3 252,4 6,6 
φυσικό αέριο  180,7 6.6 61.3 242,0 5,5 
ηλεκτρισμός  — — — — — 
άνθρακας  W.4 0.4 — 10,4 0,3 

Επικοινωνίες και λοιπές υποδομές κοινο
τικού ενδιαφέροντος  393,0 14,4 38,1 431,1 11.2 

Μεταφορές  274,3 10.1 — 274,3 7,1 
Σιδηροδρομικές  — — — — 
Δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες .... 274.3 10.1 — 274,3 7.1 
Θαλάσσιες  — — — — — 
Εναέριες  — — — — — 
Τηλεπικοινωνίες — — — — — 
Προστασία του περιβάλλοντος και 
λοιπές  118,7 4.3 38,1 156,8 4,1 

Εκσυγχρονισμός και μετατροττή επι
χειρήσεων  338,5 12.4 834,8 1173.3 30.4 

Εκσυγχρονισμός και μετατροττή . . . 67,9 2.5 19,4 87,3 2,3 

Νέες τεχνολογίες  207,0 7.6 43,7 250,7 6,5 

Βιομηχανική συνεργασία  63,6 2.3 — 63,8 1,6 

Παραγωγικές επενδύσεις των MME 771,6 771,6 20,0 

— Μείον: ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
διπλοχρησίες στην περίπτωση χορηγή
σεων που δικαιολογούνται ταυτόχρονα 
με αναφορά σε πολλούς στόχους -801,5 - 136.2 -937.7 

Σύνολο  5 013,1 1181,8 6194,9 

(1) Βλ. σημ. 1 του πίνακα 1 

(2) Βλ. σημ. 2 του πίνακα 3. 
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1980—1984 

Αττό ιδίους πόρους 
Από πόρους 

του ΝΚΜ Σύνολο Στόχος οικονομικής Στόχος οικονομικής 
σε εκατομ. ECU % σε εκατομ. ECU σε εκατομ. ECU % πολιτικής 

12096,1 100.0 1821,0 13 917,1 100,0 Περιφερειακή ανάπτυξη 
24,0 0,2 — 24,0 0,2 Βέλγιο 

171,8 1.4 48,6 220,4 1.6 Δανία 
22,9 0,2 — 22,9 0,1 Γ ερμανία 

1 107,2 9.2 263,3 1 370,5 9,8 Ελλάς 
1 334,8 11.0 113,8 1448,6 10,4 Γαλλία 
1320.8 10,9 261,6 1 582,4 11.4 Ιρλανδία 
6167,0 51,0 1066,0 7 233,0 52,0 Ιταλία 

— — — — — Λουξεμβούργο 
— — — — — Κάτω Χώρες 

1947,6 16,1 67.7 2015,3 14,5 Ηνωμένο Βασίλειο 

Κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και 
εκσυγχρονισμός και μετατροπή επι· 

8775,6 100,0 2 622,3 11 397,9 100,0 χεφήσεων 
7162,6 81,6 898,5 8 061,1 70,7 Ενεργειακοί στόχοι (^) 

Αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων 
4162,8 47,4 406,2 4569,0 40,0 της Κοινότητας 

205.0 2.3 — 205,0 1.8 υδροηλεκτρική 
2713,9 30.9 — 2713.9 23,8 πυρηνική 
1010.6 11.5 259.5 1270.1 11.1 υδρογονάΟρακες 

233.3 2.7 146.7 380,0 3.3 λιθάνθρακας, λιγνίτης, τύρφη 

2013,3 23,0 262.0 2 275,3 20,0 Ορθολογική χρήση της ενέργειας 

986,5 11.2 230,3 1 216,8 10,7 Διαφοροποίηση των εισαγωγών 
737.8 8.4 183.6 921.4 8.1 φυσικό αέριο 
33.6 0,4 — 33.6 0,3 ηλεκτρισμός 

215.1 2,4 46.7 261.8 2.3 άνθρακας 

Επικοινωνίες και λοιπές υποδομές κοι-
970,8 11.1 173,5 1 144.3 10,0 νοπκού ενδιαφέροντος 

675,8 7,7 78,8 754,6 6,6 Μεταφορές 
— — — — — Σιδηροδρομικές 

467.8 5.6 78,8 566,6 5.0 Δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες 
23.4 0,3 — 23,4 0.2 Θαλάσσιες 

164.6 1.8 — 164.6 1.4 Εναέριες 

19,2 0,2 — 19,2 0,2 Τηλεπικοινωνίες 

Προστασία του περιβάλλοντος και 
275,8 3.2 94,7 370,5 3.2 λοιπές 

Εκσυγχρονισμός και μετοτροττή επι
642,2 7,3 1550,3 2192,5 19,3 χειρήσεων 

147,7 1.7 19.4 167,1 1.5 Εκσυγχρονισμός και μετατροττή 

420,4 4,8 43,7 464.1 4,1 Νέες τεχνολογίες 

67,6 0.7 — 67,6 0,6 Βιομηχανική συνεργασία 

— — 1487,2 1487,2 13,0 Παραγωγικές επενδύσεις των MME 

6.5 0.1 — 6,5 0,1 Προστασία του περιβάλλοντος 

— Μείον: ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
διπλοχρησίες αιην περίπτωση χορηγή
σεων που δικαιολογούνται ταυτόχρονα 

-2590,5 - 521.2 - 3111.7 με αναφορά σε πολλούς στόχους 

18281,2 3 922,1 22 203,3 Σύνολο 
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Πίνακας 17.1 : Χορηγήσεις στο εσο)τερικ6 της Κοινότητας από ιδίους πόρους κατά το 1964 

Κατανομή κατά τομέα 

Πιστώσεις 
Δάνειο από εκκρεμή συνολικά δάνεια 

Σύνολο ατομικών δανείων 
και πιστώσεων 

οπό εκκρεμή συνολικό δάνεια 

σε «ατομ. σε εκατομ. σε εκατομ. 
Τομέας Αριθμός ECU % Αριθμός ECU ECU % 
Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές 
υποδομές  139 3667,9 73,2 631 313,8 3670,4 74,2 

Ενέργεια  52 1 553,8 31,0 129 145.3 1699,1 34,3 
Παραγωγή  43 1207,6 24,1 121 130,8 1338.4 27,0 
Πυρηνική ενέργεια  16 719,2 14,3 — — 719,2 14,5 
Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  1 19,5 0,4 — — 19,5 0.4 
Υδροηλεκτρικοί σταϋμοί  6 134,7 2,7 32 15.5 150,2 3.0 
Γζωϋερμικοί σταθμοί και σταθμοί 
παραγωγής θερμότητας  5 14,7 0.3 14 47.1 61,8 1.2 
Υδρογονάνθρακες  14 312,4 6.2 75 68,2 380,6 7,7 
Εξόρυξη στερεών καυσίμων  1 7,1 0,2 — — 7.1 0.2 
Μεταφορά  9 346,2 6,9 θ 14,5 360,7 7.3 
Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος  5 191,6 3.8 6 11.7 203.3 4.1 
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου  4 154,6 3.1 2 2.8 157,4 3,2 

Επικοινωνίες  39 1 324,8 26,4 492 142,0 1466.8 29,7 
Μεταφορές  29 756,7 15.1 492 142,0 898.7 18,2 
Σιδηροδρομικές  3 145,7 2.9 7 8,2 153.9 3.1 
Δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες  22 524,8 10,5 472 126,0 650,8 13,2 
Θαλάσσιες και πλωτές  1 11.6 0.2 13 7.8 19.4 0.4 
Εναέριες  3 74,6 1.5 — — 74,6 1.5 
Τηλεπικοινωνίες  10 568,1 11,3 — — 568.1 11.5 

Υδραυλικές υποδομές  21 304,4 6.1 6 18.7 323,1 6.5 
Γεωργική ανάπτυξη  5 34,5 0.7 — — 34,5 0,7 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . . 16 269,9 5,4 6 18.7 288,6 5,8 

Διάφορα έργα υποδομής  14 173.6 3.5 4 7,8 181,4 3,7 

Συνολικά δάνεια για έργα υποδομής και 
ενεργειακά προγράμματα  13 311,3 6,2 — — — — 

Βιομηχανία, γεωργία και υττηρεσίες . . . 68 1345,2 26,8 2 024 744,6 1277,4 25,8 

Βιομηχανία  25 462,3 9,2 1632 595,9 1058.2 21,4 
Εξορυκτική  — — — 43 11.8 11.8 0,2 
Βασικές μεταλλουργικές  — — — 17 10,8 10,8 0,2 
Οικοδομικών υλών  — — — 150 67,6 67,6 1,4 
"ύλου  — — — 153 28,4 28,4 0.6 
Υάλου και κεραμυοής  1 14,4 0,3 37 27,4 41,8 0,8 
Χημικές  1 15,3 0,3 87 70,3 85,6 1.7 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . 4 65,2 1.3 314 85,1 150,3 3.0 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  12 284,0 5,7 61 22.7 306,7 6,2 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . 1 29,2 0,6 78 33,1 62,3 1.3 
Ειδών διατροφής  3 32,5 0,6 299 125,3 157.8 3.2 
Υφαντικών ειδών και δέρματος .... — — — 89 38,5 38,5 0,8 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων 3 21,7 0,4 108 27,0 48,7 1.0 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη — — — 95 28,0 28,0 0.6 
Λοιπές  — — — 40 11.6 11.6 0.2 
Κτίρια και έργα πολιπκού μηχανικού . . — — — 60 8.2 8.2 0.2 
Βιομηχανικά γήπεδα και κτίρια — — — 1 0.1 0,1 — 

Γεωργία, δάση, αλιεία  2 51.9 1.0 90 37.7 89,6 1.8 

Υττηρεσίες  4 18,6 0,4 302 111,0 129,6 2.6 
Τουρισμός  2 6.1 0,1 218 77.0 83,1 1.7 
Λοιπές  2 12,5 0,3 84 34,0 46,5 0.9 

Συνολικά δάνεια στη βιομηχανία, τη γεωργία 
και πς υττηρεσίες  57 812,4 16,2 — — — — 

Ιυνολο  227 5 013,1 (1) 100,0 2655 1058,4 4 947.8(1) 100,0 

(ή Η διαφορά <65.3 εκατομ. ECU) μεταξύ των δύο αυτών ποσών αντιστοιχεί στο αδιάθετο υπόλοιπο των εκκρεμών συνολικών δανείων 
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Πίνακας 17.2; Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας από πόρους του ΝΚΜ κατά το 1984 

Κατανομή κατά τομέα 

Πιστώσεις 
Δάνεια από εκκρεμή συνολικά δάνεια 

Σύνολο ατομικών δανείων 
και πιστώσεων 

από εκκρεμή συνολικά δάνεια 

σε εκατομ. σε εκατομ. σε εκατομ. 
Τομέας Αριθμός ECU % Αριθμός ECU ECU % 
Ενέργεια, ετηκοινωνίες και λοιπές 
υποδομές  21 387,2 32,8 3 28,5 392,1 35.7 

Ενέργεια  9 194,0 16,4 194,0 17,7 
Παραγωγή  7 117,7 10,0 — — 117,7 10,7 
Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  1 16,0 1.4 — — 16.0 1.5 
Υδρογονάνθρακες  5 62.7 7.0 — — 82,7 7.5 
εξόρυξη στερεών καυσίμων  1 19,0 1.6 — — 19.0 1.7 
Μεταφορά  2 76,3 6.4 — 76,3 7.0 
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου  2 76,3 6,4 — — 715,5 7.0 

Εττικοινωνίες  4 91,5 7.8 1 4,2 95,7 8,7 
Μεταφορές  2 29,7 2.5 1 4,2 33.9 3,1 
Σιδηροδρομικές  1 14,6 1.2 — — 14,6 1.3 
Δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες  1 15.1 1.3 1 4.2 19.3 1.8 
Τηλεπικοινωνίες  2 61.8 5,3 — — 61,8 5.6 

Υδραυλικές υποδομές  2 49,2 4,2 2 24,3 73,5 6,7 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . . 2 49,2 4.2 2 24,3 73,5 6.7 

Διάφορα έργα υποδομής  4 28,9 2,4 — — 28,9 2,6 

Συνολικά δάνεια για έργο υποδομής και 
ενεργειακά προγράμματα  2 23,6 2,0 — — — — 

Βιομηχανία, γεωργία και υτπιρεσίες . . . 49 794,6 β7ί 2600 687,0 706,4 64,3 

Βιομηχανία  2377 635,9 635,9 57,9 
Εξορυκτική  — — — 25 7.3 7,3 0.7 
Βασικές μεταλλουργικές  — — — 23 8.4 8,4 0.8 
Οικοδομικών υλών  — — — 80 23,0 23,0 2,1 
-ύλου  — — — 198 42,2 42.2 3.8 
Υάλου και κεραμικής  — — — 51 24,6 24,6 2.2 
Χημικές  — — — 97 33,1 33,1 3.0 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . — — — 662 142,8 142.8 13,0 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  — — 76 19,9 19,9 1,8 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού — — — 126 34,0 34,0 3.1 
Ειδών διατροφής  — — — 254 91.1 91,1 8,3 
Υφαντικών ειδών και δέρματος .... — — — 147 56,6 56,6 5,2 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων — — — 267 65,6 65,6 6,0 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη — — — 174 47,8 47.8 4,3 
Λοιπές  — — — 92 18,8 18,8 1.7 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού . . — — — 104 20,1 20,1 1.8 
Βιομηχανικά γήπεδα και κτίρια .... — — — 1 0,6 0.6 0,1 

Γεωργία, δάση, αλιεία  1 19,4 1.6 1 0.1 19,5 1.Β 
Υττηρεσίες  222 51,0 51,0 4,6 

Τουρισμός  — — — 25 10,1 10,1 0,9 
Λοιπές  — — — 197 40,9 40,9 3.7 

Συνολνεά δάνεια στη βιομηχανία, τη γεωργία 
και πς υττηρεσίες  4Θ 775.2 65,6 — — — — 

Σύνολο  70 1181,8(1) 100,0 2 603 715,5 1098,5(1) 100,0 

(ή Η δια φορά (83,3 εκατομ. ECU) μεταξύ των δύο αυτών ποσών αντιστοιχεί στο αδιάάετο υπόλοιπο των εκκρεμών συνολικών δανείων 
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Πίνακας 17.3: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας από ιδίους πόρους και πόρους του ΝΚΜ κατά το 1984  

Κατανομή κατά τομέα 

Δάνειο 
Πιστώσεις οπό εκκρεμή 

συνολικά δάνειο 

Σύνολο ατομικών δανείων 
και πιστώσεων 

οπό εκκρεμή συνολικά δάνεια 

Τομέας Αριθμός 
σε εκατομ. 

ECU Αριθμός 
σε εκατομ. 

ECU 
σε εκατομ. 

ECU % 
Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιττές 
υποδομές  ΙβΟ 4 055.1 65,5 634 342.3 4062.5 67.2 

Ενέργεια  
Παραγωγή  
Πυρηνική ενέργεια  
Θερμοηλεκτρικοί σταϋμοί . .  
Υδροηλεκτρικοί στα&μοί . . .  
ΓεωΟερμικοί σταθμοί και σταθμοί 
παραγωγής θερμότητας . . . 
Υδρογονάνθρακες  
Εξόρυξη στερεών καυσίμων . . 

Μεταφορά  
Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος .  
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου . 

61 1 747.8 28,2 129 145,3 1893.1 31,3 
50 
16 
2 
6 

5 
19 
2 

11 
6 
5 

1 325.3 
719,2 

35,5 
134,7 

14,7 
395,1 
26,1 

422.5 
191.6 
230,9 

21.4 
11.6 
0.6 
2.2 

0.2 
6,4 
0.4 

6.8 
3.1 
3,7 

121 

32 

14 
75 

8 
6 
2 

130,8 

15,5 

47.1 
68.2 

14,5 
11,7 
2.8 

1456,1 
719.2 

35,5 
150.2 

61,8 
463.3 
26,1 

437.0 
203,3 
233,7 

24.1 
11.9 
0.6 
2.5 

1.0 
7.7 
0,4 
7.2 
3.4 
3.8 

Επικοινωνίες  43 1 416,3 22,9 493 146,2 1 562.5 25,8 

Μεταφορές  31 786,4 12,7 493 146,2 932,6 15,4 
Σιδηροδρομικές  4 160,3 2.6 7 8,2 168,5 2,8 
Δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες  23 539,9 8,7 473 130,2 670.1 11.1 
Θαλάσσιες και πλωτές  1 11.6 0,2 13 7.8 19,4 0,3 
Εναέριες  3 74,6 1.2 — — 74,6 1.2 

Ττίλεπικοινωνίες  12 629.9 10,2 — — 629,9 10,4 

Υδραυλικές υποδομές  23 353.6 5.7 8 43,0 396,6 
34,5 

6.6 
0,6 Γεωργική ανάπτυξη  5 34,5 0,6 — — 34,5 0,6 

Νερό (συλλογή, διανομή, καθορισμός) . . 18 319,1 5.1 β 43,0 362,1 6,0 

Διάφορα έργα υποδομής  18 202,5 3.3 4 7.8 210,3 3.5 

Συνολικά δάνεια για έργα υποδομής και 
ενεργειακά προγράμματα  15 334.9 5.4 — — — — 

Βιομηχανία, γεωργία και υπηρεσίες . . . 137 2139.8 34,5 4 624 1 431 ,β 1983,8 32,8 

Βιομηχανία  25 462.3 7.5 4009 1231,8 1694,1 28,0 
0,3 Εξορυκτική  — — — 68 19.1 19.1 0,3 

Βασικές μεταλλουργικές  — — — 40 19,2 19,2 0,3 
Οικοδομικών υλών  — — — 230 90,6 90,6 1.5 

Ξύλου  — — — 351 70,6 70,6 1.2 

Υάλου και κεραμικής  1 14,4 0.2 88 52,0 66,4 1.1 

Χημικές  1 15,3 0,2 184 103,4 118,7 2,0 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . 4 65,2 1.1 976 227,9 293,1 4,8 

Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  12 284,0 4.6 137 42,6 326,6 5,4 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . 1 29,2 0.5 204 67,1 96,3 1,6 
Ειδών διατροφής  3 32,5 0,5 553 216,4 248,9 4.1 

Υφαντικών ειδών και δέρματος .... — — — 236 95,1 95,1 1,6 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων 3 21.7 0.4 375 92,6 114,3 1,9 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη — — — 269 75,8 75,8 1,2 
Λοιπές  — — — 132 30,4 30,4 0.5 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού . . — — — 164 28,3 28,3 0.5 
Βιομηχανικά γήπεδα και κτίρια .... — — — 2 0,7 0,7 — 

Γεωργία, δάση, αλιεία  3 71.3 1.1 91 37,8 109,1 1,8 

Υττηρεσίες  4 1Β.6 0.3 524 162.0 180.6 3.0 
Τουρισμός  2 6,1 0,1 243 87.1 93.2 1,5 
Λοιπές  2 12,5 0,2 281 74.9 87,4 1,5 

Συνολικά δάνεια στη βιομηχανία, τη γεωργία 
και ης υπηρεσίες  105 1587.6 25,6 — — — 

Σύνολο  297 6194,9(1) 100,0 5258 1773,9 6046.3(1) 100,0 

(1) Η δ ιαφορά (148,6 εκατομ. ECU) μεταξύ των δύο αυτών ποσών αντιστοιχεί στο αδιάθετο υπόλοιπο των εκκρεμών συνολικών δανείων. 
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Πίνακας 18.1 : Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας αττό ιδίους πόρους κατά την περίοδο 1980—1984 ('] 

Κατανομή κατά τομέα 

Δάνεια και εγγυήσεις 
Πιστώσεις αττό εκκρεμή 

συνολικά δάνεια 

Σύνολο ατομικών δανείων 
και πιστώσεων 

από εκκρεμή συνολικά δάνεια 

Τομέας 
σε εκστομ σε εκατομ. σε εκστομ. 

Τομέας Αριθμός ECU % Αριθμός ECU ECU % 
Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές 
υποδομές  588 13762,0 75,3 1274 606,8 13611,0 77,5 

Ενέργεια  221 6474,1 35,4 190 254,2 6 728,3 38,3 
Παραγωγή  168 4835,9 26,4 165 218,1 5054,0 28,8 
Πυρηνική ενέργεια  54 2713,9 14,9 — — 2713,9 15,5 
Θερμοηλεκτρικοί στσβμοι  19 442,5 2.4 — — 442.5 2.5 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  23 554,6 3.0 49 31,1 585.7 3,3 
Γζωόερμικοί σταϋμοί και στα ΰμσί 
παραγωγής θερμότητας  22 191,4 1.0 29 89,0 280,4 1.6 
Υδρογονάνθρακες (2) 46 884,1 4,8 87 98,0 982,1 5,6 
Εξόρυξη στερεών καυσίμων  4 49,4 0.3 _ — 49,4 0.3 
Μεταφορά  52 1638,2 9,0 25 36,1 1647,3 9,5 
Γοαμμές ηλεκτρικού ρεύματος  22 611,2 3.4 23 33,2 644.4 3.7 
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου  30 1027,0 5.6 2 2.9 1029.9 5.8 

Επικοινωνίες  166 4 260,5 23,3 1074 326,1 4 586.6 26,1 
Μεταφορές  111 2031,9 11,1 1074 326,1 2358,0 13,4 
Σιδηροδρομικές  11 330,9 1.8 7 8.2 339,1 1.9 
Δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες  68 1332,9 7.3 1036 289,4 1622,3 9.2 
Θαλάσσιες και πλωτές  18 98,3 0.5 30 28,3 126,6 0.7 
Εναέριες  14 269,8 1.5 1 0.1 269,9 1.6 
Τηλεπικοινωνίες  55 2228,6 12,2 — — 2 228,6 12,7 

Υδραυλικές υποδομές  106 1 530,5 8,4 6 18.7 1549,2 8,8 
Γεωργική ανάπτυξη  31 363,9 2,0 — — 363,9 2,1 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . . 75 1 166,6 6,4 6 18,7 1 185,3 6.7 

Διάφορα έργα υποδομής  59 739,1 4,0 4 7,8 746,9 4,3 

Συνολικά δάνεια για έργα υποδομής και 
ενεργειακά προγράμμιατα  36 757,8 4.2 — — — — 
βιομηχανία, γεωργία και υπηρεσίες . . 328 4519,2 24,7 8266 2139,7 3962,2 22,5 

Βιομηχανία  143 1681,6 9,2 5 415 1833,7 3 515,3 20,0 
Εξορυκτική  — — — 160 46,0 46,0 0,3 
Βασικές μεταλλουργικές  3 62,2 0,3 66 63,8 126,0 0,7 
Οικοδομικών υλών  14 171.6 0,9 505 200,0 371,6 2,1 
Ξύλου  1 4.2 — 558 107,7 111,9 0,6 
Υάλου και κεραμικής  9 87,3 0,5 119 82,0 169,3 0.9 
Χημικές  16 119,2 0,7 283 173,5 292,7 1.7 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανϋ(ής . . . 24 233,3 1.3 1 123 310,7 544,0 3,1 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  25 565,0 3,1 188 83,0 648,0 3,7 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . 11 92,9 0,5 257 93,5 186,4 1,1 
Ειδών διατροφής  22 148,3 0,8 895 342,1 490,4 2.8 
Υφαντικών ειδών και δέρματος .... 4 28,2 0,2 280 98,0 126,2 0.7 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων 4 23,8 0,1 343 96,2 120,0 0.7 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη 3 23,0 0,1 306 94,2 117.2 0,6 
Λοιπές  1 2,4 — 129 26,2 28,6 0.2 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού . . — — — 182 16,7 16,7 0,1 
Βιομηχανικά γήπεδα και κπριο .... 6 120,2 0.7 1 0.1 120,3 0,7 

Γ εωργία, δάση, αλιεία  3 62,4 0,3 224 86,8 149,2 0,8 

Υττηρεσίες  13 78,5 0.4 627 219,2 297,7 1,7 
Τουρισμός  4 10,0 0.1 485 164,1 174,1 1,0 
Έρευνα και ανάτττυξη  2 7,4 — — — 7,4 
Λοιπές  7 61,1 0,3 142 55,1 116,2 0,7 

Συνολικά δάνεια  169 2696,7 14,8 — — — — 

Σύνολο 916 18 281,2 (3) 100,0 7 540 2 746,5 17573,2 (3) 100,0 

Π) Βλ. σημ 1 του πίνακα 1. 

(3) Περιλαμβάνεται η διύλιση πετρελαίου (187.4 εκατομμύρια). 

(3) Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ποσών αντιστοιχεί στο αδιάθετο υπόλοιπο των εκκρεμών συνολικών δανείων. 
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Πίνακας 18.2: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας αττό πόρους του ΝΚΜ κατά την περίοδο 1980—1984 (^] 

Κατανομή κατά τομέα 

Δάνεια 
Πιστώσεις οπό εκκρεμή 

συνολικά δάνεια 

Τομέας Αριθμός 
σε εκατομ. 

ECU Αριθμός 
σε εκατομ. 

ECU 

Σύνολο ατομικών δανείων 
και πιστώσεων 

οπό εκκρεμή συνολικά δάνεια 

σε εκατομ. 
ECU % 

Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιττες 
υποδομές 93 2377,1 60,β 170 64.9 2350,5 66,4 

Ενέργεια 38 775,0 19,8 

Παραγωγή 25 409,3 10,5 

Πυρηνική ενέργεια — — — 
Θερμοηλεκτρικοί σταϋμοί 8 147.6 3,8 
Υδροηλεκτρικοί σταϋμοί 1 32.9 0,9 
Γεωθερμικοί σταθμοί και σταθμοί 
παραγωγής θερμότητας 2 21,1 0,5 
Υδρογονάνθρακες 9 141,0 3,6 
Εξόρυξη στερεών καυσίμων 5 66,7 1,7 

Μεταφορά 13 365,7 9,3 
Γραμμές ηλεκτρχού ρεύματος 3 63,6 1.6 
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου 10 302.1 7.7 

Επικοινωνίες 24 643.3 16,4 

Μεταφορές 11 282.2 7,2 

Σιδηροδρομικές 4 79.9 2.0 
Δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες 7 202.3 5.2 
Θαλάσσιες και πλωτές — — — 
Εναέριες — — 
Λοιπές — — 

Τηλεπικοινωνίες 13 361.1 9,2 

Υδραυλικές υποδομές 7 230,1 5,9 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . . 7 230,1 5,9 

Διάφορα έργα υποδομής 20 637,2 16,2 

Συνολικά δάνεια για έργα υποδομής και 
ενεργειακά προγράμματα 4 91.5 2,3 

775,0 21,9 

409,3 11,6 

4.2 647,5 

4,2 

4.2 

167 

24,3 

36,4 

24,3 
254,4 

673,6 

147.6 

32.9 

21.1 
141.0 
66.7 

365.7 
63,6 

302.1 

286.4 
79,9 

206.5 

361,1 

254,4 

18,3 

7,2 

19,0 

Βιομηχανία, γεωργία και υττηρεσίες 79 1545,0 39.4 4 086 1156,5 1191,8 

Βιομηχανία 4 

Εξορυκτική  
Βασικές μεταλλουργικές  

Οικοδομικών υλών  
Ξύλου  
Υάλου και κεραμικής  
Χημικές  
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . 
Ειδών διατροφής  

Υφαντικών ειδών και δέρματος ....  
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων 
Προϊόντων από ελαστικό και πλσσπκή ύλη 

Λοιπές  
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού . , 
Βιομηχανικά γήπεδα και κτίρια . . . , 

Γεωργία, δάση. αλιεία 1 

Υτπιρεσίες — 
Τουρισμός  
Έρευνα και ανάπτυξη  

Λοιπές  

Συνολικά δάνεια 74 

15,9 0,4 3686 1061,6 1077,5 

4.2 
0.9 

0.6 
4,0 
1,9 

10,3 
1.8 
8.5 

8,1 
2.3 
5.8 

10,2 

7.2 

33,6 

30,4 
_ 35 10,9 10,9 0.3 
_ 36 19,0 19,0 0,5 
1 6,8 0.2 142 52,1 58,9 1.7 

301 68,3 68,3 1.9 
93 55,9 55,9 1.6 
180 70,1 70.1 2.0 

1 020 239,4 239,4 6.8 
1 5.4 0.1 120 40,6 46,0 1.3 5.4 

214 57,6 57,6 1.6 
369 135,6 135,6 3.8 
215 88,2 88,2 2,5 
417 104,6 104,6 3.0 

— 238 61,3 61,3 1,7 
— 135 27,7 27,7 0,8 
— 170 29,7 29.7 0,8 

2 3,7 0.1 1 0,6 4,3 0,1 

19.4 0.5 1 0.1 19,5 0,5 

_ 399 94,8 94,8 2.7 
— ~ — 133 35,6 35,6 1.0 

— — — — 
266 59,2 59,2 1.7 

1509,7 38,5 

Σύνολο . . 172 3 922,1 (3) 100,0 4256 1221.4 3 542,3 (3) 100,0 

(1) και (3) Βλ. σημειώσεις του πίνακα 18.1. 
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Πίνακας 18.3: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας αϊτό ιδίους πόρους και πόρους του ΝΚΜ κατά την περίοδο 
1980—1984 (^) 

Κατανομή κατά τομέα 

Δάνεια και εγγυήσεις 
Πιστώσεις αττό εκκρεμή 

συνολικά δάνεια 

Σύνολο ατομικών δανείων 
και πιστώσεων 

οπό εκκρεμή συνολικά δάνεια 

σε εκατομ. σε εκατομ σε εκατομ. 
Τομέας Αριδμός ECU % Αριθμός ECU ECU % 
Ενέργεια, επικοινωνίες καιλοιπές 
υποδομές  681 16139,1 72.7 1444 6717 15961,5 75,6 

Ενέργεια  259 7 249,1 32,7 190 254,2 7 503,3 35,5 
Παραγωγή  193 5 245,2 23,6 165 218,1 5463,3 25,9 
Πυρηνική ενέργεια  54 2713,9 12,2 — — 2713.9 12.9 
Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  27 590,1 2,7 — — 590.1 2.8 
Υδροηλεκτρικοί σταϋμοί  24 537,5 2,6 49 31,1 618,6 2,9 
Γϋίύβερμικοίσταβμοίκαι σταθμοί 
παραγωγής θερμότητας  24 212,5 1,0 29 39,0 301,5 1.4 
Υδρογονάνθρακες (2) 55 1025,1 4,6 37 93,0 1 123 ,1 5,3 
Εξόρυξη στερεών καυσίμων  9 116,1 0,5 — _ 116.1 0.6 
Μεταφορά  65 2 003,9 9,1 25 36,1 2040,0 9,6 
Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος .... 25 $74.8 3.1 23 33,2 703.0 3.3 
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου .... 40 1329,1 6,0 2 2,9 1332.0 6,3 

Επικοινωνίες  190 4 903,8 22,1 1075 330,3 5234,1 . 24,8 
Μεταφορές  122 2 314,1 10,4 1075 330,3 2644,4 12,5 
Σιδηροδρομικές  15 410.8 1.9 7 3.2 419.0 2.0 
Δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες  75 1535,2 6,9 1037 293.6 1328,8 8.7 
Θαλάσσιες και πλωτές  18 98,3 0.4 30 28.3 126,6 0.6 
Εναέριες  24 269,3 1.2 1 0.1 269,9 1.3 
Τηλεπικοινωνίες  6Θ 2589,7 11,7 — — 2 589,7 12,3 

Υδραυλικεςυποδομές  113 1760,6 7,9 8 43,0 1 803,6 8,6 
Γεωργική ανάπτυξη  31 363,9 1.6 — — 363,9 1.8 
Νερό(συλλογή.διανομή,καθαρισμός) . , 82 1 396,7 6,3 8 43,0 1 439,7 6.8 

Διάφοραεργσυποδομής  79 1 376,3 6.2 171 44,2 1 420,5 6,7 

Συνολικά δάνεια για έργο υποδομής και ενερ-
γειακάπραγμάμματσ  40 849,3 3.8 ~ ~ — — 

Βιομηχανία,γείιΐργίακαιυπηρεσίες , . . 407 6 064,2 27,3 10 352 32967 5154,0 24,4 

Βιομηχανία  147 1 697,5 7,6 9101 2 895,3 4 592,8 21,8 
Εξορυκτική  — — — 195 56,9 56,9 0.3 
Βασικέςμεταλλουργικές  3 62,2 0,3 122 82,8 145,0 0.7 
Οικοδομικώνυλών  15 178,4 0,8 647 252.1 430,5 2.0 
Ξύλου  1 4,2 — 859 176,0 180,2 0.8 
Υάλουκαικεραμικής  9 87,3 0,4 212 137,9 225,2 1.1 
Χημικές  16 119,2 0,5 463 243,6 362,8 1,7 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . , 24 233,3 1.1 2143 550,1 783,4 3,7 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  26 570,4 2,6 308 123,6 694,0 3,3 
Ηλεκτρολογικού,ηλεκτρονικούυλικού . , 11 92,9 0.4 471 151,1 244.0 1,2 
Ειδώνδιατροφής  22 148,3 0,7 1264 477,7 626,0 3,0 
Υφαντικών ειδώνκαιδερματος  4 28,2 0,1 495 186,2 214,4 1.0 
Χαρτοπολτού.χάρτουκαιεκτυπώσεων . . 4 23,8 0,1 760 200,8 224,6 1.1 
Προϊόντωναπόελσστικόκαιπλασηκήύλη . 3 23,0 0,1 544 155,5 178,5 0,8 
Λοιπές  1 2,4 — 264 53,9 56,3 0,3 
Κτίρισκσιέργαπολιπκούμηχανικού . . . — — — 352 46,4 46,4 0.2 
Βιομηχανικάγήπεδακαικτίρια  θ 123,9 0.5 2 0.7 124,6 0,6 

Γεωργία, δάση, αλιεία  4 81,8 0.4 225 86,9 168,7 0,8 

Υπηρεσίες  13 78.5 0,4 1026 314,0 392,5 1,8 
Τουρισμός  4 10,0 — 618 199,7 209,7 1.0 
Έρευνα και ανάπτυξη  2 7.4 — — — 7,4 
Λοιπές  7 61,1 0,3 408 114,3 175,4 0,8 

Συνολικά δάνεια  243 4 206,4 18,9 — — — — 

Σύνολο  1088 22 203,3 (3) 100,0 11796 3 967,9 21115,5 (3) 100,0 

Ρ),(21και(3)Βλ.σημειώσειςτουπίνσκα18.1 
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Πίνακας 19: Συνολικά δάνεια και διατεθείσες πιστώσεις ττου χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότη
τας κατά την περίοδο 1980—1984 

Κατανομή κατά στόχο οικονομυτης ττολιτικής και θέση 

Συνολικά δάνεια 01 ττου 
υπογράφηκαν από το 

1980 έως το 1984 
Διατεθείσες πιστώσεις από το 

1980 έως το 1984 

Αριθμός 
σε εκατομ. 

ECU Αριθμός 
σε εκατομ. 

ECU 

Ιταλία  63 1 479,8 2 653 1 192,0 
Ελλάς  17 259.0 270 188,5 
Ιρλανδία  17 158,0 1 249 148,2 
Γαλλία  28 288.2 (2) 1466 261.8 
Ηνωμένο Βασίλειο  13 159,2 168 69,5 
Δανία  7 33,1 114 30,6 
Βέλγιο  3 24,0 18 24,0 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-
από ιδίους πόρους 
Γαλλία  15 340,9 1092 348.0 
Ελλάς  1 31,5 2 11.6 
Ιταλία  2 6,8 3 6.8 
από πόρους του ΝΚΜ 
Ελλάς  1 31,5 3 28,5 

Σύνολο περιφερειακής ανάτττυξης  167 2 312,2 7038 2 309,5 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
από ιδίους πόρους 
Βιομηχα\^ία 
Ιταλία  15 221,0 191 175,2 
Γ αλλία  3 53,9 121 41,8 
Ελλάς  1 9,8 9 6,8 
Δανία  1 6.1 — — 
Ιρλανδία  1 4.5 7 1,3 

Έργα υποδομής 
Ιταλία  11 239,9 116 156,1 
Δανία . . 4 51,1 6 10,2 
Γαλλία  3 87,7 55 74,1 

από πόρους του ΝΚΜ 
Βιομηχανία 
Ιταλία  2 22,5 33 17.3 
Έργα υποδομής 
Γαλλία  1 36,4 167 36,4 
Ιταλία  2 23,6 — — 

Σύνολο ορθολογικής χρήσης της ενέργειας  44 756,5 705 519,2 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ MME 
από πόρους του ΝΚΜ 
Ιταλία  23 847,5 1 140 641,9 
Γαλλία  36 485,7 2564 425,1 
Ηνωμένο Βασίλειο  7 78,6 165 25,4 
Δανία  5 59,1 184 46,8 
Ελλάς  1 16,3 — — 

Σύνολο παραγωγικών επενδύσεων των MME  72 1 487,2 4 053 1139,2 

Μερικό σύνολο — ίδιοι πόροι  205 3 454,5 7 540 2 746,5 
Μερικό σύνολο — πόροι ΝΚΜ  78 1601,2 4 256 1221,4 

Γενικό σύνολο  283 5055,7 11796 3 967,9 

(1) Συνολικό ύφος των ορίων πιστώσεων που έχουν ανοιχθεί με την υπογραφή χρηματοδοτικών συμβάσεων. 
(2) Από τα οποία 18.1 εκατομ. ECU καταχωρούνται επίσης στον «εκσυγχρονισμό και μετατροπή επιχειρήσεων». 
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Πίνακας 20: Πιστώσεις από συνολικά δάνεια που χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1964 και κατά την 
περίοδο 1980—1984 

Κατανομή κατά περιοχή και οικονομικό στόχο 

1984 1980-1984 1984 

σε εκστομ 
Αριθμός ECU 

σε εκατομ 
Αριθμός ECU 

σε εκατομ. Αριθμός ECU 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Βέλγιο  
Αμβέρσα  
Αινώ  Λιέγη  
Αιμβούργο  
Λουξεμβούργο .... 
Ναμύρ  
Ανατολική Φλσντρα . . 
Δυτική Φλάντρα . . . 

Ιρλανδία  

Γαλλία  
Αλσατία  
Ακουιτανία  
Ωβέρνη  
Κάτω Νορμανδία . . . 
Βρετάνη  
Κέντρο  
Καμπανία-Αρδεννες 
Κορσική  
Φρανς Κοντέ ....  
Άνω Νορμανδία . . .  
Λανγκντόκ-Ρουσσιγιόν . 
Λιμουζίν  
Λωρραίνη  
Μιντί-Πυρηνσια . . .  
Βορράς-Πα ντε Καλαί 
Χώρα του ΛΙγηρα . . . 
Πικαρδία  
Πουατού-Σαρέντ . . .  
Προβηγκία-Κυανή Ακτή 
Ροδανός-'Αλπεις . . . 

Καλια  
Αβρούζια  
Βασιλικάτα  
Καλαβρία  
Καμπανία  
Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια 
Λάτιο  
Μάρκες  
Μολίσε  
Πούλια  
Σαρδηνία  
Σικελία  
Τοσκάνη  
Τρεντίνο-Άνω Αδίγη , . 
Ούμπρια  
Βένετο  

Μερικό σύνολο περιφερειακής ανάτττυξης — βιομηχανίας από ιδίους πόρους  

Δανία  
Ανατολικά του Μεγάλου Βελτ 
(εκτός της Κοπεγχάγης) 
Δυπκά του Μεγάλου Βελτ . 

Ελλάς  
Κρήτη  
Ήπειρος  
Ανατολική Στερεά . . .  
Νησιά του ανατολικού Αιγαίου 
Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία  
Ανατολική Μακεδονία 
Πελοπόννησος-Δυπκή 
Στερεά  
Θεσσαλία  
Θράκη  
Πολυπερίφερειακά 
προγράμματα ... 

Ηνωι^ο Βασίλειο . 
Σκωτία  
Βόρεια Αγγλία ...  
Βορειοδυτική Αγγλία 
Νοτιοδυτική Αγγλία .  
Γιόρκσάιρ και Χάμπερσάιντ 
Ανατολικά Μίντλαντς 
Ουαλλία  
Βόρειος Ιρλανδία . . 

— 18 24,0 
3 4.5 
5 8,2 
4 3,7 
1 0,9 
1 0,8 
1 1,2 
2 2,7 
1 1.9 

25 7,8 114 30,6 

2 0.3 15 3.1 
23 7,5 99 27.5 

74 57,8 270 188,5 
1 0.3 16 13.6 
3 2.0 8 6.7 

13 7.6 65 33,4 
1 1.1 9 9.6 

16 14.7 53 38.5 
3 1.6 20 10,8 

17 7.3 44 22,2 
12 7.3 32 26.6 
5 2.5 11 5.1 

3 13,4 12 22.0 

43 16.1 168 69,5 
3 0.7 14 5.6 
5 2.2 21 11.8 
8 1.0 31 4,5 
9 3,3 17 11.6 
7 2.2 33 16,3 
2 2.1 10 6.3 
3 0,3 23 4,8 
6 4,2 19 8.6 

53 
906 
2 

1(Χ)  
78 
30 
143 
9 
4 

10 
73 
49 
47 
83 
67 
87 
3 
77 
5 

31 
769 
48 
8 
66 
170 
6 
72 
61 
18 
46 
21 
65 
70 
44 
56 
18 

6.6 

148,4 
0.3 

14.2 
11.6 
5.9 

26.6 
2.0 
0.3 
2,2 

1.7 
12.2 
6.1 
9.5 

11.3 
14.2 
14.1 
0.6 

11.8 
0.7 
3.1 

412,8 
34.7 
4.4 

33.6 
85.9 
6.9 

56.5 
18.6 
10.2 
37.7 
15.1 
22.8 
34.0 
26.9 
15.7 
9.8 

1870 649,5 

1980-1984 

σε εκατομ. 
Αριθμός ECU 

1249 
1466 

2 
171 
136 
66 
249 
13 
5 
28 
1 
16 
88 
67 
75 
110 
91 
145 
28 
126 
9 
40 

2653 
207 
45 
168 
453 
68 
257 
196 
53 
272 
206 
281 
157 
102 
154 
34 

148,2 

261,8 
0.3 

25.7 
21.6 
11.2 
52,0 
2.6 
0.3 
5.7 
0.1 
4.0 

15.8 
9.0 

13,0 
18.7 
20.0 
26.2 
7.4 

22.6 
1.8 
3.8 

1192,0 
107.2 
13.1 
56.3 

239.1 
27.9 

171.6 
77.8 
24,0 

111,8 
65.4 
86.5 
63.6 
60.8 
68.9 
17.8 

5 938 1 914,6 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ — I ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Λιμουζίν  17 3,7 30 6.9 

Λωρραίνη  6 2.7 6 2.7 
raUio 493 142,4 1092 348,0 Μιντί-Πυρηναία . . . . 104 22,5 334 63.3 
Ακουιτανία  70 21,2 116 38,0 Βορράς-Πα ντε Καλαί . . 25 8.6 101 46.6 Ωβέρνη  34 9.8 118 30,3 Χώρα του Λίγηρα . . . . 44 15.2 73 36.3 
Κάτω Νορμανδία  3 1.4 15 11.7 Πικαρδία  14 2,1 14 2.1 Βρετάνη  73 21,8 124 53,9 Πουατού-Σαρέντ . . . . 3 2,4 4 3.5 
Κέντρο  1 1.3 4 4.9 

Πουατού-Σαρέντ . . . . 3.5 

Καμπανία-Αρδεννες . . . . 7 1.5 7 1.5 Ελλάς  2 11,β 2 11.6 
Κορσική  17 2.8 19 3.8 Στερεά  2 11.6 2 11.6 
Φρανς Κοντέ  2 0.7 2 0.7 
Άνω Νορμανδία  20 8.1 28 11.9 Ιταλία  3 6,8 3 6.8 
Ιλ ντε Φρανς  20 4.2 20 4.2 Βασιλικάτα  2 2.7 2 2.7 
Λανγκντόκ-Ρουσσιγιόν . . . 33 12.4 77 25.7 Σικελία  1 4.1 1 4.1 
Μερικό σύνολο περιφερειακής ανάπτυξης — έργων υποδομής από ιδίους πόρους  498 160,8 1097 366,4 

Μερικό σύνολο περιφερειακής ανάπτυξης — έργων υποδομής από πόρους του ΝΚΜ (Ελλάς) , . 3 28,5 3 28,5 
Σύνολο περιφερειακής ανάπτυξης . . . 2 371 838,8 7 038 2 309,5 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ — από ιδίους πόρους 287 248.2 505 465.5 
Δανία  — — 6 10,2 Ελλάς  — — 9 6.8 

— από πόρους του ΝΚΜ 7 1.8 200 53.7 Γαλλία  111 79.9 176 115.8 
Γαλλία  — — 167 36,4 Ιρλανδία  — — 7 1.3 
Ιταλία  7 1.8 33 17.3 Ιταλία  176 168,3 307 331,4 

Σύνολο ορθολογικής χρήσης της ενέργειας . . 294 250,0 705 519J2 
από τα οποία βιομηχανία . . 161 97,0 361 242.5 
από τα οποία έργα υποδομής 133 153,0 344 276,7 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ MME Δανία  122 38,8 184 46,8 
Από πόρους του ΝΚΜ Γαλλία  1722 287,3 2564 425,1 Από πόρους του ΝΚΜ 

Ιταλία  658 344,7 1 140 641.9 
Ηνωμένο Βασίλειο . . . 91 14,4 165 25,4 

Σύνολο παραγωγικών επενδύσεων των MME 2 593 685,2 4 053 1 139,2 

Γενικό σύνολο  
από τα οποία από ιδίους πόρους .  
από τα οποία από πόρους του ΝΚΜ 

5258 
2 655 
2 603 

1773,9 
1058,4 

715,5 

11796 
7 540 
4 256 

3 967,9 
2 746,5 
1221,4 
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Πίνακας 21 : Χορηγήσεις σης μεσογειακές χώρες κατά την περίοδο 1980—1984 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου και προέλευση πόρων 

Δάνεια οπό ιδίους 
πόρους 

Πράξεις με πόρους 
προϋπολογισμού Σύνολο 

σε εκστομ. ECU % σε εκατομ. ECU % σε εκατοι. m
 

Ο
  

C
 % 

Υποψήφιες χώρες . . 784,0 50,6 — — 784,0 44,5 
Ισπανία  390,0 25,2 — — 390,0 22,1 
Πορτογαλία  394,0 25,4 — — 394,0 22,4 

Αοιπές  . . 766,8 49,4 209,5 100,0 076,3 55,5 

βόρεια Μεσόγειος (ΐ) . . . . . 314,0 20,2 174,0 83,0 488,0 27,8 
Γ ιουγκοσλαβία .... 260,0 16.7 — — 260,0 14.8 
Τουρκία  54,0 3.5 174,0 83,0 228,0 13,0 

Μαγκρέμπ  . . 175,0 11.4 21.5 10,3 197.5 11,2 
Αλγερία  30.0 1,9 — — 30.0 1.7 
Μαρόκο  120,0 7,8 5,0 2,4 125,0 7,1 
Τυνησία  26.0 1,7 16,5 7,9 42.5 2,4 

Μσσρσκ  206,8 13,3 10,0 4.8 216,0 12,3 
Αίγυπτος  115,5 7,4 3,0 1,4 118,5 6,7 
Ιορδανία  , . 33,0 2.1 7,0 3,4 40,0 2,3 
Λίβανος  20,0 1.3 — — 20,0 1,1 
Συρία  38,3 2.5 " — 38,3 2.2 

Αοιπές  70,0 4.5 4,0 1,9 74,0 4.2 
Κύπρος  20,0 1.3 4,0 1,9 24,0 1,4 
Ισραήλ  50,0 3.2 — 50,0 2,8 
Μάλτα  — — — — — — 

Σύνολο  1550,8 100,0 209,5 100,0 1760,3 100,0 

Στο ποσό αυτό προστίθενται τα δάνεια ύψους 101 εκατομ. ECU που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα το 1980 από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 
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Πίνακας 22: Χορηγήσεις σης μεσογειακές χώρες κατά την περίοδο 1980—1984 {^) (^ ) 

Κατανομή κατά τομεσ 

Χορηγήσεις 
Πιστώσεις σττ6 εκκρεμή 

συνολικά δάνειο 

Σύνολο ατομικών δανείων 
και πιστώσεων 

οπό εκκρεμή συνολικά δάνειο 

σε εκοτομ. σε εχατομ. σε εκατομ. 
Τομέας Αριθμός ECU % Αριθμός ECU ECU % 

Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές 
υποδομές  56 1211,9 68.8 45 54.1 1193,0 71,7 

Ενέργεια  25 557,6 31,7 4 6.2 563,8 33,9 

Παραγωγή  17 391.1 22,2 3 6,0 397,1 23,9 
Θερμοηλεκτρικοί στσϋμοί  10 202,0 11.5 — — 202.0 12.1 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  4 139,0 7.9 — — 139,0 6,4 
Υδρογονάνθρακες  3 50,1 2.8 1 0,7 50,8 3.1 
Στερεά καύσιμα  — — — 2 5.3 5.3 0.3 

Μεταφορά  8 166,5 9.5 1 0.2 166,7 10,0 
Γοαμμές ηλεκτρικού ρεύματος  7 151,5 6.6 ; 0.2 151.7 9.1 
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου  1 15,0 0.9 — — 15,0 0.9 

Επικοινωνίες  17 505,3 28,7 15 10,3 515,6 31,0 
Μεταφορές  17 505,3 28,7 15 10,3 515,6 31,0 
Σιδηροδρομικές  6 176,3 10,1 — — 178,3 10.7 
Δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες ...... 7 229,0 13,0 15 10,3 239,3 14.4 
Θαλάσσιες και πλωτές ....... 3 63,0 3.6 — — 63,0 3.6 
Εναέριες  1 35,0 2.0 — — 35,0 2.1 

Υδραυλικές υποδομές  6 59.0 3,3 15 17,7 76.7 4.6 

Γεωργική ανάτττυξη  1 20,0 1,1 — — 20,0 1.2 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . . 5 39,0 2,2 15 17,7 56,7 3,4 

Διάφορο έργα υποδομής  1 17,0 1,0 11 19,9 36,9 2.2 

Συνολικά δάνειο  7 73,0 4,1 — — — — 

Βιομηχανία, γεωργία και υπηρεσίες . . . 46 548,4 3U 753 388,5 470,4 28,3 

Βιομηχανία  8 51.9 3.0 680 353,0 404,9 24,3 
Εξορυκτική  — — — 27 13,1 13,1 0.8 
Βασικές μεταλλουργικές  — — — 12 7.8 7.8 0.5 
Οικοδομικών υλών  3 37,5 2.1 70 47.5 85,0 5.1 
-ύλου  — — — 68 29,6 29,6 1.8 
Υάλου και κεραμικής  1 1.9 0.1 25 17,7 19,6 1.2 
Χημικές  2 5.5 0.3 54 42,4 47,9 2.9 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . — — — 98 49,9 49,9 3.0 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  — — — 33 8.3 8,3 0.5 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . — — — 27 18,5 18,5 1.1 
Ειδών διατροφής  — — — 134 56,0 56,0 3.4 
Υφαντικών ειδών και δέρματος .... — — — 47 14.2 14,2 0.8 
Χαρτοπολτού, χάρτου  1 4,0 0.3 31 15,6 19,6 1,2 
Προϊόντων από ελασπκό και πλαστική ύλη — — — 38 19,2 19,2 1.1 
Λοιπές  — — — 8 2,4 2.4 0,1 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού . . — — — 5 4,7 4.7 0,3 
Βιομηχανικά γήπεδα και κτίρια .... 1 3.0 0.2 3 6.1 9.1 0.5 

Γεωργία, δάση  4 30,0 1.7 17 2.9 32,9 2,0 

Υπηρεσίες  — — — 56 32,6 32,6 2.0 
Τουρισμός  — — — 42 29.7 29,7 1.8 
Λοιπές  — — — 14 2,9 2,9 0.2 

Συνολικά δάνεια  34 466,5 26,5 — — — — 

Σύνολο  102 1760,3 100.0 798 442,6 1663,4 100,0 

Ρ) Βλ σημ. 1 του πίνακα 1. 

(2) δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας {1 550.8 εκατομμύρια) και πράξεις με ειδικούς όρους από πόρους προϋπολογισμού των κρατών μελών και της 
Κοινότητας που καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα της Τράπεζας (209.5 εκατομμύρια). 
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Πίνακας 23: Χορηγήσεις στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και τις υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη (ΥΧΕ) κατά την περίοδο 1976—1984 (συμβάσεις του Λομέ) 

Κατανομή κατά 6έση επενδυτικού σχεδίου και προέλευση πόρων 
(σε εκατομ ECU) 

Πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια 
Δάνεια από ιδίους πόρους από πόρους προϋπολογισμού Σύνολο χορηγήσεων (ΐ) 

Λομέ I Λομέ I I Σύνολο Λομέ Ι Λομέ Ι ! Σύνολο Λομέ Ι Λομέ Ι ! Σύνολο 

ΑΦΡΙΚΗ 338,5 368,8 707,3 94,26 172,98 267,24 432,76 541,78 974,54 
Δυτική Αφρική 192,5 139.1 331,6 41.14 49.46 90.6 233,64 188,56 422.2 
Μπενίν — 13,5 13,5 0,35 4,5 4,85 0,35 18,0 18,35 
Μπουρκίνα Φάσα .... 8,0 — 8,0 7,93 — 7,93 15,93 — 15,93 
Πράσινο Ακρωτήριο ... — — — 3,58 1,8 5,38 3,58 1,8 5,38 
Ακτή Ελεφαντοστού . . . 47,4 34,2 81,6 2,93 2,43 5,36 50,33 36,63 86,96 
Γκάμπια — — — 2,39 — 2,39 2,39 — 2,39 
Γκάνα 16,0 — 16,0 2,25 16,03 18,28 18,25 16,03 34,28 
Γουινέα 4,4 7.5 11,9 0,3 — 0,3 4,7 7,5 12,2 
Γουινέα Μπιασάου ... 8,0 — — — 3.8 3.8 — 3.8 3,8 
Λιβερία 7,4 3,5 10,9 0,29 2.2 2,49 7.69 5.7 13,39 
Μαλί - - - 6,36 - 6,36 6,36 - 6,36 
Μαυριτανία 25,0 — 25,0 — — — 25,0 — 25,0 
Νίγηρ 6.0 10,0 16,0 0.9 — 0,9 6,9 10,0 16,9 
Νιγηρία 50.0 40,0 90,0 — — — 50,0 40.0 90,0 
Σενεγάλη 12,0 21,0 33.0 8,47 4.65 13,12 20,47 25.65 46,12 
Τόγκο 16,3 4,4 20,7 5,25 2,43 7,68 21,55 6,83 28,38 
Περιφερειακή — 5,0 5.0 0,14 11,62 11.76 0,14 16,62 16,76 
Κεντρική και Ισημερινή 
Αφρική 32.6 109.7 142,3 24.96 39,22 64.18 57,56 148,92 206,48 
Μπουρούντι — — — 0,5 8,24 8,74 0,5 8,24 8,74 
Καμερούν 32.6 73.7 106.3 5.0 — 5.0 37.6 73,7 111,3 
Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία — — — — 5,1 5.1 — 5.1 5,1 
Κονγκό - 4.0 4,0 3.32 0,48 3.8 3,32 4,48 7.8 
Γκαμπόν — 32.0 32,0 — 2.5 2,5 — 34,5 34,5 
Ρουάντα — — — 3.0 2.7 5.7 3.0 2,7 5,7 
Σάο Τομέ — — — — 0,04 0,04 — 0,04 0,04 
Τσαντ — — — 7.5 — 7,5 7,5 — 7.5 
Ζαΐρ — — — 5.64 20.16 25,8 5.64 20.16 25,8 
Ανατολική και Μεσημβρινή 
Αφρική 113,4 120,0 233,4 28,16 84,3 112,46 141,56 204,3 345,86 
Μποτσουάνα 6.5 19.0 25,5 1,75 — 1,75 8,25 19,0 27,25 
Κομόρες — — — 0,02 0,16 0,18 0,02 0,16 0,18 
Τζιμπουτί — — — 1,0 2,26 3,26 1.0 2.26 3,26 
Αιθιοπία — — — — 12.5 12.5 — 12,5 12,5 
Κένυα 52,4 23,5 75,9 1,25 1,55 2.8 53,65 25,05 78,7 
Αεσότο — — — 0.1 3,0 3.1 0,1 3.0 3.1 
Μαδαγασκάρη — — — 2,45 15,17 17,62 2,45 15.17 17,62 
Μαλάουι 14,5 — 14,5 1,55 9,5 11.05 16,05 9.5 25,55 
Μαυρίκιος 12.5 4.0 16,5 0.03 0,5 0,53 12,53 4,5 17,03 
Ουγκάντα — — — 0.35 10,0 10,35 0,35 10,0 10,35 
Σεϋχέλλες — — — 0,58 1.0 1,58 0,58 1,0 1,58 
Σομαλία — — — 0,25 9,56 9,81 0,25 9.56 9,81 
Σουδάν — — — 6,5 0,2 6,7 6,5 0,2 6,7 
Σουαζιλάνδη 12.0 7,0 19.0 1,15 — 1,15 13,15 7.0 20,15 
Τανζανία 5,0 — 5.0 7,75 11,0 18,75 12.75 11,0 23,75 
Ζάμπια 10,5 31,5 42,0 3,43 1.5 4,93 13,93 33,0 46,93 
Ζιμπάμπουε — 35,0 35.0 — 5,4 5.4 — 40.4 40,4 
Περιφερειακή Τράπεζα 
Ανάπτυξης — — — — 1.0 1.0 — 1,0 1,0 
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 20.5 18,0 38,5 3,38 12,9 16,28 23,88 30,9 54,78 
Περιφερειακή Τράπεζα 
Ανάπτυξης 3,0 — 3,0 — — — 3,0 — 3.0 
Μπαρμπάντος 7,5 4.0 11,5 — — — 7.5 4,0 11,5 
Μπελίζ - 2.0 2.0 - 0,6 0.6 - 2,6 2.6 
Δομίνικος — — — — 1,0 1,0 — 1.0 1,0 
Γρενάδα — — — — 2,4 2.4 — 2.4 2,4 
Γουιάνα — — — 3.2 5,0 8,2 3.2 5,0 8,2 
Ιαμαϊκή — 4,0 4,0 — — — — 4,0 4.0 
ΑγίαΛουκία — — — 0.18 1.0 1,18 0,18 1,0 1,18 
Αγιος Βικένπος — — — — 2,9 2,9 — 2,9 2,9 
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 10,0 8,0 18,0 — — — 10,0 8,0 18,0 
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 31,0 59,9 90,9 2,07 22,58 24,65 33,07 82,48 115.55 
Φίτζι 24.0 12.0 36,0 0,17 1.8 1,97 24,17 13,8 37,97 
Κιριμπάπ — — — — 0,2 0,2 — 0.2 0,2 
Παπούα-Νέα Γουινέα . . 7.0 47.9 54,9 1,9 13,8 15,7 8,9 61,7 70.6 
Δυτική Σαμόα — — — — 3,33 3,33 — 3,33 3,33 
Τόνγκα — — — — 2.32 2,32 — 2.32 2,32 
Τουβαλού — — — — 0.13 0,13 — 0,13 0,13 
Βανουάτου — — — — 1,0 1,0 — 1.0 1,0 
Σύνολο κρατών ΑΚΕ . . . 390.0 446.7 836,7 99,71 208,46 306,17 489,71 655,16 1 144,87 
ΥΧΕ 7fi 3,0 10,0 2,05 5,14 7,19 9,05 8,14 17,19 

Γενικό σύνολο 397,0 449,7 846,7 101,76 213,6 315,36 498,76 663,3 1 162,06 

(ή Δεν π εριλαμβάνονται τα 146,1 εκατομμύρια από τους ιδίους πόρους και τα 142 εκατομμύρια από τους πόρους του ΕΤΑ του έ χουν χορηγηθεί από το 1964 έως το 
1976 στα πλαίσια των δύο συμβάσεων της Γιαουντέ 
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Πίνακας 24: Χορηγήσεις στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Εφηνικοΰ (ΑΚΕ) και τις υττερπόντιες χώρες και 
εδάφη (ΥΧΕ) κατά την ττερίοδο 1976—1984 (συμβάσεις του Λομέ) (^) 

Κατανομή κατά τομέα 

Χορηγήσεις 
Πιστώσεις αττό εκκρεμή 

συνολικά δάνεια 

Σύνολο 
δανείων και πιστώσεων από 

εκκρεμή συνολικά δάνεια 

Τομέας Αριθμός 
σε εκατομ. 

ECU % Αριθμός 
σε εκατομ. 

ECU 
σε εκατομ. 

ECU % 

Ενέργεκχ, επικοινωνίες και λοιπές 
υποδομές  414,1 35,6 6 3,6 417,7 38,8 

Ενέργεια  41 335,5 28,9 5 2,6 338,1 31,4 

Παραγωγή  36 2S2.5 24.3 4 2.0 284,5 26,4 
Πυρηνική ενέργεια  1 15.0 1.3 — — 15.0 1.4 
Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  12 78,5 6.8 3 1.8 80,3 7.5 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  17 139.9 12.0 1 0.2 140,1 13,0 
Γεωθερμικοί σταθμοί  1 9.0 0.8 — — 9.0 0.8 
Υδρογονάνθρακες (3) 5 40.1 3.4 — — 40,1 3.7 

Μεταφορά  5 53,0 4,6 1 0.6 53,6 5.0 
Γοαμμές ηλεκτρικού ρεύματος .... 5 53.0 4.6 1 0,6 53,6 5.0 

Επικοινωνίες  11 54.0 4.6 1 1.0 55,0 5,1 

Μεταφορές  8 19,0 1.6 — — 19,0 1.8 
Σιδηροδρομικές  1 10.0 0.8 — — 10,0 0,9 
Θαλάσσιες  7 9.0 0.8 — — 9,0 0.9 

Τηλεπικοινωνίες  3 35,0 3.0 1 1,0 36,0 3,3 

Υδραυλικές υποδομές  2 24,6 2.1 — — 24,6 2.3 

Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . 2 24,6 2.1 — — 24,6 2,3 

Βιομιηχανία, γεωργία και υπηρεσίες . . . 215 748,0 64.4 334 144,3 659,4 61,2 

Βιομηχανία  87 459,7 39,6 274 131,5 591,2 54,9 
Εξορυκπκή  9 123,7 10,6 9 4.1 127,8 11,9 
Βασικές μεταλλουργικές  6 31,5 2.7 9 4,0 35,5 3,3 
Οικοδομικών υλών  14 59.3 5.1 13 6,1 65,4 6,1 
-ΰλου  1 3.2 0,3 18 10,4 13,6 1.3 
Υάλου και κεραμικής  2 4.0 0,3 6 4,4 8,4 0,8 
Χημικές  11 46,9 4,1 13 8.6 55,5 5,1 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . , 1 0,5 0.1 21 7.8 8.3 0,8 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  2 7,3 0,6 12 4,6 11.9 1.1 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . — — — 4 3,1 3,1 0,3 
Ειδών διατροφής  29 121,8 10,5 73 36,9 158,7 14.7 
Υφαντικών ειδών και δέρματος .... 9 36,9 3,2 41 16,0 52,9 4,9 
Χαρτοπολτού, χάρτου  — — — 28 14.0 14,0 1.3 
Προϊόντων από ελασπκό και πλαστική ύλη 3 24,6 2.1 24 11.2 35,8 3.3 
Λοιπές  — — — 3 0,3 0.3 • 

Γεωργία  — — — 3 0,9 0.9 0.1 

Υτπιρεσίες  50 34,0 2.9 55 11.8 45,8 4.2 
Τουρισμός  7 19.3 1.7 38 9.7 29,0 2.7 
Μελέτες και τεχνική βοήθεια  43 14,7 1,2 17 2.1 16,8 1.5 

Συνολικά δάνεια  56 232,9 20,0 — — — — 

Τράπεζες ανάπτυξης  22 21,4 1.9 2 0.1 21,5 2,0 

Σύνολο  269 1162,1 e») 100,0 340 147,9 1 077,1 (4) 100,0 

(1) Βλ. σημ 1 του πίνακα 1. 
(2) Δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας (846,7 εκατομμύρια) και πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια από πόρους προϋπολογισμού των κρατών μελών 

μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης που καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα της Τράπεζας (315,4 εκατομμύρια). 

(3) Περιλαμβάνεται η διύλιση πετρελαίου. 
{*) Η δια φορά μεταξύ των δύο αυτών ποσών αντιστοιχεί στο αδιάβετο υπόλοιπο των εκκρεμών συνολικών δανείων. 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ^νεστε στην 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
100, Bd. Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg 
Τηλ. 43 79-1 — Télex 3530 bnkeu lu — Télécopieur 43 77 04 

ή στα γραφείο της 

Υπηρεσία Ιταλίας  
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma  
Τηλ. 4711-1 — Télex 611130 bankeu I 
Télécopieur 474 58 77 

Γραφείο Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες  
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
Τηλ. 230 98 90 — Télex 21721 bankeu b 
Télécopieur 230 58 27 

Γραφείο Συνδέσμου για το Ηνωμένο Βασίλειο 
68. Pall Mall - London SW1 Υ5Ε$ 
Τηλ. 839 3351 — Télex 919159 bankeu g 
Télécopieur 930 99 29 

Γραφείο Εκπροσώττησης στην Αθήνα 
Υψηλάντου 13-15, GR-10675 Αθήνα 
Τηλ. 7249 811/3 — Télex 22 2126 bkeu gr  
Télécopieur 7249 814 

όπου διατίθενται και οι εξής εκδόσεις: 

Καταστατικό και άλλες διατάξεις που διέπουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ
σεων 1981, 36 σελίδες (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

ετήσια έκθεση 
από το 1958 
(DE, EN, FR, IT, NL, από το 1972 στη δανική και από το 1980 στην ελληνική 
γλώσσα) 

ETE Πληροφορίες 
Διμηνιαίο δελτίο πληροφοριών 
(OA. DE, EN. FR. GR, IT, NL) 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 1958—1983 
1983,112 σελίδες (DA, DE. EN. FR, GR, IT, NL) 

Δάνεια και εγγυήσεις στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
1985, συντάσσεται (DA. DE, EN, ES, FR, GR. IT. NL, PT) 

Χορηγήσεις στα πλαίσια της τρίτης σύμβασης του Αομέ 
1985, συντάσσεται (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

100 εριατήσεις και απαντήσεις 
1985, συντάσσεται (DA, DE, EN. ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: βασικά στοιχεία (φυλλάδιο) 
1985 (DA. DE, EN, ES, FR, GR, IT. NL, PT) 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκφράζει τις ευχαριστίες της στους επενδυ
τές που επέτρεψαν τη λήψη των φωτογραφιών που περιέχονται σ' αυτή την 
έκθεση. Μία φωτογραφία προέρχεται από το πρακτορείο aaa photo του Παρισιού. 
Τις άλλες φωτογραφίες πήραν οι κ.κ, Β. Turbang, Η. Bergman και J. J. Schul. 
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