




H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά 
το 1987 και το 1986 

Βασικά στοιχεία 

Συνολικό ύψος των χορηγηθέντων δανείων μέσα στο χρόνο 

από το οποίο — δάνεια από ιδίους πόρους  

— χορηγήσεις από άλλους πόρους (καταχωρούνται στο 
ειδικό τμήμα)  

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Συνολικό ποσό  
από το οποίο — δάνεια από ιδίους πόρους 

— δάνεια από πόρους του Νέου Κοινοτικού Μέσου . 

Χορηγήσεις έξω από την Κοινότητα 

Συνολικό ποσό  
από το οποίο — από ιδίους πόρους 

— από πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας ή των 
κρατών μελών  

Κατανομή μεταξύ: 

— μεσογειακών χωρών  

— κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και υπερ
πόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ)  

Υπόλοιπο των δανείων από ιδίους πόρους και των εγγυήσεων σης 
31 Δεκεμβρίου  

Υπόλοιπο των χορηγήσεων που καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα σηο 
31 Δεκεμβρίου  

Αναληφθέν κεφάλαιο στις 31 Δεκεμβρίου 
από το οποίο καταβεβλημένο και προς καταβολή  
Αποθεματικά, προβλέψεις και αποτελέσματα χρήσης 

Αντληθέντες πόροι μέσα στο χρόνο 

Υπόλοιπο μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού στις 31 Δεκεμ
βρίου  

Σύνολο ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου  

1987 1986 

(σε εκατομ. ECU) 

7 842,5 
7192,2 

650,3 

7 450,4 
7 003,4 

447,0 

392,1 
188,8 

203.3 

42,7 

349.4 

40 506.2 

8 880,6 

28 800,0 
2 595.9 
4 453,5 

5 592,7 

7 544,8 
7 059,9 

484,9 

7 071,1 
6 678,1 

393,0 

473.7 
381.8 

91.9 

264,0 

209,7 

36 959,8 

8 866,4 

28 800,0 
2 595,9 
3 804,4 

6 785,5 

31 956,7 30 271,1 

42 875,3 40 720,9 





Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα 
Επενδύσεων 

ετήσια έκθεση 1987 



H ετήσια έκθεση είναι διαθέσιμη 
και σης εξής γλώσσες : 

DA ISBN 92-661-0150-3 
DE ISBN 92-861-0151-1 
EN ISBN 92- 861-0152-X 
ES ISBN 92-861-0153-8 
FR ISBN 92-861-0154-6 
IT ISBN 92-861-0156-2 
NL ISBN 92-861-0157-0 
PI ISBN 92-861-0158-9 

ISBN 92-861-0156-4 Η σύνταξη ολοκληρώθηκε σης 26 Απριλίου 1988 



Περιεχόμενα Συμβούλιο των Διοικητών — Ελεγκτική Επιτροπή 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Διευθύνουσα Επιτροπή — Διοικητική διάρθρωση 

Σημείωση για τον αναγνώστη 

Οικονομικό πλαίσιο δραστηριότητας της Τράπεζας 
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Χρηματοδοτική δραστηριότητα κατά το 1987 
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Οι χορηγήσεις της Τράπεζας στην υπηρεσία των κοινοτικών πολιπκών 
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Συμβούλιο των Διοικητών 
Κατάσταση της 20ής Μαΐου 1988 

Πρόεδρος 

ΒΕΛΓΙΟ 

ΔΑΝΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΕΛΛΑΣ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

ΙΤΑΛΙΑ 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

ΚΑΤύΧύΡΕΣ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Palle SIMONSEN (Δανία) 
μέχρι τον Ιούνιο 1987 

Gerhard STOLTENBERG (Γερμανία) 

Mark EYSKENS. Υπουργός Οικονομικών 
μέχρι το Μάιο 1988 

Philippe MAYSTADT, Υπουργός Οικονομικών 

Palle SIMONSEN, Υπουργός Οικονομικών 

Gerhard STOLTENBERG, Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών 

Κωνσταντίνος ΣΗΜΙΤΗΣ, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
μέχρι το Νοέμβριο 1987 

Παναγιώτης ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας 

Carlos SOLCHAGA CATALAN, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών 

Edouard BALLADUR. Υπουργός Επικρατείας, Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και 
Ιδιωπκοποίησης 
μέχρι το Μάιο 1988 

Pierre BEREGOVOY, Υπουργός Επικρατείας, Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

Ray MacSHARRY. Υπουργός Οικονομικών 

Giovanni Giuseppe GORIA, Υπουργός Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού 
μέχρι τον Ιούλιο 1987 

Giuliano AMATO, Υπουργός Θησαυροφυλακίου 

Jacques F. POOS, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Θησαυροφυλακίου 

Η. Οηηο RUDING. Υπουργός Οικονομικών 

Miguel José RIBEIRO CADILHE. Υπουργός Οικονομικών 

Nigel INNSOU, Υπουργός Οικονομικών 

Ελεγκτική Επιτροττή 
Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1988  

Πρόεδρος 

Κωνσταντίνος ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής/Σύμβουλος στην Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 
μέχρι τον Ιούνιο 1987 

Jorgen BREDSDORFF, fhv. rigsrevisor. Ελεγκπκό Συνέδριο, Κοπεγχάγη 

Μέλη 
Κωνσταντίνος ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Αθήνα 
μέχρι τον Ιούνιο 1987 

Jorgen BREDSDORFF, Κοπεγχάγη 
μέχρι τον Ιούνιο 1987 

Albert HANSEN, Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Λουξεμβούργο 

JoÄo PINTO RIBEIRO, Juiz Conselheiro, Ελεγκπκό Συνέδριο, Λισσαθώνα 
αττό το Σεπτέμβριο 1987 



Διοικητικό Συμβούλιο 
Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1988 

Πρόεδρος: Emst-Günther BRÖOER 

Αντιπρόεδροι: 
C. Richard ROSS  
Arie PAIS 
Lucio izze  
Noel WHELAN 
Alain PRATE 
Miguel A. ARNEDO ORBA NANOS 

Luigi ARGUTI  

Bruno BIANCHI  

Richard BRANTNER 

Corneille BRÜCK  

Antonio Maria COSTA 

David DELL 

Jos de VRIES 

José António GIRÂO  

Paolo GNES 

Erling J0RGENSEN  

Timothy Patrick LANKESTER  

Roger LAVELLE 

Elizabeth LLEWELLYN-SMITH 

Pedro MARTINEZ MÉNDEZ 

David McCUTCHEON 

Paul MENTRÊ  

Ludovicus MEULEMANS 

Rudolf MORAWITZ 

Luis Antonio GOMES MORENO 

Waldemar MÜLLER-ENDERS  

Miguel MUNiZ DE LAS CUEVAS 

Alexander J. 0. RITCHIE 

Yves ROLAND-BtLLECART 

Massimo RUSSO 

Jean SAINT-GEOURS 

Denis SAMUEL-LAJEÜNESSE 

Mario SARCINELLI  

Δημήτριος ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-ΣΟΥΡΑΣ 

ToucTucà μελη 

Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Ρώμη 

Condirettore Centrale. Τράττεζσ της Ιταλίας. Ρώμη, από τον Ιανουάριο 1988  

Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Φραγκφούρτη 

Président-Directeur de la Caisse d'Épargne de l'État, Λουξεμβούργο 

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Επιτροττή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Βρυξέλλες, από το Νοέμβριο 1987 

Deputy Secretary, Υπουργείο Εμπορίου και Βιομη χανίας. Λονδίνο, μέχρ ι το Μάιο 1987 

Plaatsvervangend Directeur. Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Υπουργείο  
Οικονομικών, Χάγη 

Director-Geral do Tesouro, Υπουργείο Οικονομικών, Λισσαβώνα, μέχρι τον Απρίλιο 1987  

Condirettore Centrale, Τράπεζα της Ιταλίας, Ρώμη, μέχρι το Δεκέμβριο 1987  

Departementschef, Υπουργείο Οικονομικών, Κοπεγχάγη 

Deputy Secretary (Overseas Finance), θησαυροφυλάκιο, Λονδίνο, από το Φεβρουάριο 1988 

Deputy Secretary (Overseas Finance), Θησαυροφυλάκιο, Λονδίνο, μέχρι τον Οκτώβριο 1987 

Deputy Secretary, Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανία ς, Λονδίνο, απ ό τον Ιούνιο 1987 

Director General del Tesoro y Politica Financiera, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,  
Μαδρίτη 
Former Second Secretary, Υπουργείο Οικονομικών, Δουβλίνο 

Président-Directeur Général du Cré dit National, Παρίσι, από τον Ιούνιο 1987 

Directeur-generaal van de administratie der Thesaurie, Υπουργείο Οικονομικών, Βρυξέλλες 

Ministerialdirigent, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας, Βόννη 

Director-Geral do Tesouro, Υπουργείο Οικονομικών, Λισσαβώνα, α πό το Μάιο 1987 

Ministerialdirektor, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, Βόννη 

Presidente del Institute de Crédito Oficial, Μαδρίτη 

Chairman, Union Discount Co. pio, Λονδίνο 

Directeur Général de la Caisse Centrale de Coopération Économique. Παρίσι 

Γ ενικός Διευθυντής Οικονομικών κα ι Χρηματοδοπκών Υποθέσεων, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Βρυξέλλες, μέχρι τον Ιούνιο 1987 

Président-Directeur Général du Crédit Nati onal, Παρίσι, μέχρι το Μάιο 1987 

Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Υπουργείο Οικονομίας, 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Παρίσι 

Direttore Generale del Tesoro. Υπουργείο Θησαυροφυλακίου, Ρώμη 

Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Αθήνα 

Kaj BARLEBO-LARSEN 

Τ. Alastalr CLARK 

Jacques DELMAS-MARSALET 

Andrew J.C. EDWARDS  

Flemming FARUP-MADSEN 

Winfried HECK  

Horst MOLTRECHT 

Miguel MORA HIDALGO 

Ariane OBOLENSKY 

Paolo RANUZZI DE BIANCHI 

Savino SPINOSI 

Jan VANORMELINGEN 

Ανβπληροίτες 

Γ ενικός Διευθυντής Συντονισμού των Διαρθρωτικών Μέσων, Επιτροττή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Βρυξώλες 

Head Financial Markets and Institutions Division, Τράπεζα της Αγγλίας. Λονδίνο 

Directeur Général-adjoint de ia Caisse des Dépôts et Consignations, Παρίσι 

Under Secretary (Overseas Finance), Θησαυροφυλάκιο, Λονδίνο 

Kontorchef, Εθνική Τράπεζα της Δανίας, Κοπεγχάγη 

Ministerialdirigent, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, Βόννη 

Ministerialdirektor I.e. R., Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας, Βόννη 

Vocal Asesor de ia Dirección General del Tesoro y Politica Financiera. Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών, Μαδρίτη 

Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Υπουργείο Οικονομίας,  
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Παρίσι 

Direttore Generale del Debito Pubblico, Υπουργείο Θησαυροφυλακίου. Ρώμη 

Direttore Generale a. r.. Υπουργείο Θησαυροφυλακίου, Ρώμη 

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



Διευθύνουσα Επιτροπή 
Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1988 

Ernst-Günther BRÖDER, Πρόεδρος 
C, Richard ROSS, Αντιπρόεδρος 
Arie PAIS, Αντιπρόεδρος 
Lucio izze. Αντιπρόεδρος 
Noel WHELAN, Αντιπρόεδρος 
Alain PRATE. Αντιπρόεδρος 
Miguel A. ARNEDO ORBANANOS. Ανππρόεδρος 

Διοικητική Διάρθρωση 
Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1988 

Διευθυντές υπηρεσιών Προϊστάμενοι τμημάτων 

Γενικός Γραμματέας 
Dieter HARTWICH. Διευθυντής 
Διεύθυνση Γενικής Διοίκησης 

Προσωπικό 
Ronald STURGES 

Εσιοτερικός Έλεγχος 
Συντονισμός 

Πληροφορίες, Δημόσιες Σχέσεις 

Προσλήψεις. Κατάρτιση 
Διοίκηση Προσωπικού 
Πολιτική Προσωπικού 

Γραμματεία και Γενικές Υποθέσεις 
Bruno EYNARD 

Γ ρσμμστεία 
Μετάφραση 

Γραφείο Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες 
Εσωτερικές Υτπιρεσίες 

Διαχείριση 
Roger ADAMS 

Οργάνωση και Μέθοδοι 
Πληροφορική 

Προϋπολογκηιός 

Jean-Claude CARREAU  
Andrevir ALLEN 
Karl Georg SCHMIDT 

Thomas CRANFIELD 
Rémy JACOB 
Gerlando GENUARDI 

Peter HELGER 
Klaus WOSZCZYNA 
Joachim MÜLLER-BORLE 
Adriaan ZILVOLD 

Fernando GARCIA AGÜIRRE 
Ernest ERPELDING 
Hugo WOESTMANN 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της 
Κοινότητας 
Διεύθυνση 1 
Eugenio GREPPI, Διευθυντής 0) Χορηγήσεις στην Ιταλία, Ρώμη 

Giorgio RATTI, Κεντρικός Διευθυντής  
Ernest LAMERS 

Χορηγήσεις στη Δανία, τη Γερμανία και την Ισπανία 
José OLIVA MARIN 

Alessandro MORBILLI 
Filippo MANZI 
Alain BELLAVOINE 

Fridolin WEBER-KREBS 
Manfred KNETSCH 

Διεύθυνση 2 
Pit TREÜMANN, Διευθυντής Χορηγήσεις στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, το 

Λουξεμβούργο και πς Κάτω Χώρες 
Gérard d'ERM Jean-Louis BIANCARELLI 

Ανδρέας ΒΕΡΥΚΙΟΣ 

Γραφείο Εκπροσώπησης στην Αθήνα Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

Χορηγήσεις στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια θάλασσα 
Francis CARPENTER 

Γραφείο Συνδέσμου στη Λισσαβώνα 

Γραφείο Συνδέσμου για το Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο 

Jos VAN KAAM 
Richard POWER 
Maria Antónia BRAGA SIMÂO 
Dominique d e CR AYENCOUR 
(Προϊστάμενος του γραφείου) 
Guy BAIRD (Προϊστάμενος του γραφείου) 

Οργανωτικές μονάδες των 
Διευ^νσεων 1 και 2 

Παρακολούθηση Δανείων 
Thomas HALBE 

Συντονισμός André DüNAND 

Brian FEWKES  
Agostino FO NTANA 
José M anuel MO RI 
Anders ANKERSEN 

C) Km πρόεδρος της συντονιστικής ομάδος για το σύνολο των χορηγήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας. 



Διοικητική Διάρθρωση (συνέχεια) 

Διευθυντές υπηρεσιών Προϊστάμενοι τμημάτων 

Διεύθυνση Χορηγήσεων έξω 
από την Κοινότητα 
Jacques SILVAIN, Διευθυντής Συντονισμός 

Τμήμα υποστήριξης στον έλεγχο των χορτιγήσεων 
ΑΚΕ 1 
Thomas OURSIN  

ΑΚΕ 2 
Rex SPELLER 

Μεσογειακές χώρες 
Pietro PEnOVICH 

Martin CURWEN 
Alfred KAWAN 

John AINSWORTH 
Jacqueline NOËL  
Guy BERMAN 

Justin LOASBY 
Nicolas URMES 
Patrick THOMAS 

Terence BROWN 
Jean-Paul SEILLER 

Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
Philippe MARCHAT, Διευθυντής Συντονισμός 

Εκδοση Δανείων 

Ulrich DAMM 

Henri-Pierre SAUNIER 

Jean-Claude BRESSON 
Ulrich MEIER 
Thomas HACKETT 
Joseph VOGTEN 

Οικονομική Υττηρεσία 

John VAN SCHIL Lucio RAGUSIN 
Eberhard UHLMANN 

Γενική Λογιστική 

François ROUSSEL 

Διεύθυνση Μελετών 
Herbert CHRISTIE. Διευθυντής 

Οικονομικές Μελέτες στο εσωτερικό της Κοινότητας 
Michel DELEAU Patrice GERAUD 

Carlo BOLAHI 
Horst FEUERSTEIN 

Οικονομικές Μελέτες έξω από την Κοινότητα 
Luigi GENAZZINI Klaus ACKERMANN  

Stephen MCCARTHY 

Χρηματοοικονομικές Μελέτες 

Desmond G. McCLELAND 
Alfred STEINHERR 

Pier Luigi GILIBERT 

Τεκμηρίωση και Βιβλιοθήκη Marie-Odile KLEIBER 

Διεύθυνση Νομικών 
Υποθέσεων 

Jörg KÄSER, Διευθυντής Xavier HERLIN Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ (ή  
Giannangelo MARCHEGIANI 
Roderick DUNNEH  
Marc DUFRESNE 

Σώμα Τεχνικών Συμβούλων 

Hellmuth BERGMANN, 
Προϊστάμενος Σώματος Γεωργία, Περιβέιλλον, Μάρκετινγκ Jean-Jacques SCHUL 

Χημική και ηλεκτρονική βιομηχανία 
Filippo BARILLI 

Μεταποιητική βιομηχανία 
J. Garry HAYTER 

Ορυχεία και ενέργεια 
Roben VERMEERSCH 

Έργα υποδομής 
Peter BOND 

Patrick MULHERN 
Jean-Jacques MERTENS 

Bernard BÉLIER 
Richard DEELEY 

Gerhart GERECHT 
Hemming J0RGENSEN  
Günter WESTERMANN 

Jean-Pierre DAUBET 
Zdenek HAVELKA 
Philippe OSTEND 

(1) Και υπεύθυνος για το γραιρείο εκπροσώττησης στην Αθήνα. 



Σημείωση για του αναγνώστη 

ECU — Εάν δεν υπάρχει αντίθεπι ένδειξη, όλα τα αναφερόμενα στην έκθεση ττοσά εκφράζονται σε ECU. 

Λογιστική μονάδα: σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) του καταστατικού, ως λογιστική μονάδα της Τράπεζας ορίζεται το ECU που χρησιμο
ποιούν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η σύνθεση του ECU υπάρχει στη σελ. 99, 

Στατιστικές τιμές μετατροττής: οι τιμές μετατροττής που χρησιμοποιεί η Τράπεζα κάθε τρίμηνο για την τήρηση των σταπστικών της 
στοιχείων σχετικά με τη δανειοδοπκή και τη δανειοληττηκή της δραστηριότητα είναι εκείνες που ίσχυαν την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του προηγούμενου τριμήνου. Για το 1987, οι πμες μετατροττής ήσαν: 

κατά το 
Ιο τρίμηνο 

κατα το 
2ο τρίμηνο 

κατα το 
3ο τρίμηνο 

κατά το 
4ο τρίμηνο 

1 ECU = 
Γερμανικά μάρκα 
Γαλλικά φράγκα 
Λίρες στερλίνες 
Ιταλικές λφέτες 
Ισπανικές πεσέτες 
βελγικά φράγκα 
Ολλανδικά φιορίνια 
Δανικές κορόνες 
Δραχμές 
Πορτογαλικά εσκούδος 
Ιρλανδικές λίρες 

Φράγκα Λουξεμβούργου 
Δολάρια ΗΠΑ 
Ελβετικά φράγκα 

Γιεν 

2,07610 
6,87503 
0,724942 

1 446,19 
141,151 
43,2325 
2,34488 
7,86192 

148,526 
156,382 
0,764828 
43,2325 
1,07038 
1,73562 

171,046 

2,07221 
6,90315 
0,715957 

1 477,24 
145,743 
42,9222 
2,33947 
7,83076 

152,390 
160,725 
0,776488 

42,9222 
1,14804 
1,72837 

167,728 

2,07288 
6,91563 
0.704028 

1501,61 
143,637 
43,0117 
2,33240 
7,86263 

155,610 
162,497 
0,773758 

43,0117 
1,13278 
1,72126 

166,519 

2,07800 
6,91686 
0,693890 

1499,05 
135,874 
43,1259 
2,33827 
7.98495 

158,818 
163,619 
0,774106 

43,1259 
1,12965 
1,72780 

165,099 

Λογιστικές τιμές μττατροττής: οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με βάση πς τιμές μετατροττής της 31ης Δεκεμβρίου 
του αντίστοιχου οικονομικού έτους. 

Στρογγυλοποιήσεις: οι διαφορές που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη σύγκριση των συνολικών ποσών με τα αθροίσματα των 
επί μέρους ποσών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Αθροίσεις και αναπροσαρμογές; λόγω στατιστικών αναπροσαρμογών, τα ποσά των προηγούμενων χρήσεων μπορούν να διαφέρουν 
ελαφρά από εκείνα που έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα. 

Τα ποσά εκφράζονται σε τρέχουσες τιμές με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοπμίες. Μία ανακεφαλαίωση σε τόσο μεγάλη περίοδο, 
π.χ. 1959-1987, πρέπει να ερμηνεύεται με προσοχή: πράγμαπ, τα στοιχεία των διάφορων ετών εττηρεάζονται από τις σημειωθείσες 
διακυμάνσεις των τιμών και των συναλλαγμαπκών ισοτιμιών. 

Οικονομικοί στόχοι: επειδή ορισμένα δάνεια ανταποκρίνονται ταυτόχρονα σε διάφορους στόχους (βλ. σελ. 23 έως 28 και κατάλογο 
των χορηγηθέντων δανείων), τα επί μέρους ποσά ορισμιένων πινάκων δεν μπορούν να αθροιστούν. 

Αττοπληθωριστής: ο αποπληθωριστής που εφαρμόζεται στη δραστηριότητα της Τράπεζας είναι 1,14% για τη χρήση 1987. 

Λοιπά: ορισμένα έργα που εκτελούνται έξω από τα ευρωπαϊκά εδάφη των κρατών μελών παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον για την 
Κοινότητα, με συνέπεια να μπορούν να εξομοιωθούν με έργα που εκτελούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας. 

Το Συμβούλιο των Διοικητών μπορεί να επιτρέψει τη χρηματοδότηση παρόμοιων έργων, δυνάμει του άρθρου 18, παράγραφος 1.  
εδάφιο 2 του καταστατικού της Τράπεζας. 

Συντομογραφίες και αρκτικόλεξα: 

ΑΚΕ 
ΕΚΑΧ 
ΕΚΑΕ (ΕΥΡΑΤΟΜ) 
ΑΕΠΚ 
ΕΤΠΑ ΕΓΤΠΕ 
EE 
ΝΚΜ 
ΟΟΣΑ 
ΣΥΕΚ 

Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός ΑΕΠ 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ανθρακα και Χάλυβα 

MME 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ΥΧΕΔ 
Ακαθάριστες Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου ΥΧΕ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τιπ 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολι- BRITE  
σμού και Εγγυήσεων 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο- ESPRIT  

τήτων 
Νέο Κοινοπκό Μέσο 
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά- EUREKA  
πτύξης RACE 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
Υπερπόντιες Χώρες, Εδάφη και Διαμερίσματα 
Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη 
τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου 
Βασική έρευνα στον τομέα των βιομηχανικών 
τεχνολογιών στην Ευρώπη 
Ευρωπαϊκό στρατηγικό πρόγραμμα έρευνας 
και ανάπτυξης στον τομέα των τεχνολογιών 
της πληροφορίας 
Ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού της έρευνας 
Έρευνα και Ανάπτυξη για προηγμένες επικοι
νωνίες στην Ευρώπη 



Οικονομικό κλίμα δραστηριότητας της Τράπεζας 

Το 1987, η δρσσπιριότητσ πίς Τράπεζας διαμορφώθηκε 
σε κλίμα μέτριας μεγέθυνσης της διεθνούς οικονομίας. 
Για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, η αύξηση της 
παραγωγής έφτανε στο 2,8 %, ποσοστό παραπλήσιο μ' 
εκείνο του προηγούμενου χρόνου (ή. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,9 %,  
όπως ακριβώς και το 1986, ενώ η εσωτερική ζήτηση και 
οι εισαγωγές επιβραδύνθηκαν σε αντίθεση με τις εξα
γωγές. οι οποίες ωθούμενες από τη συνεχή πτώση της 
τιμής του δολαρίου, αυξήθηκαν σε όγκο κατά 12,8 %  
έναντι 4,2 % το 1986, Στην Ιαπωνία, η αύξηση του ΑΕΠ 
ανήλθε σε 3,7 % έναντι 2,5 % το 1986, χάρη στην εφαρ
μογή μιας σχετικά επεκτατικής πολιτικής στήριξης της 
εσωτερικής ζήτησης, η οποία επέτρεψε στις εισαγωγές, 
ενθαρρυνόμενες και από τη σημαντική ανατίμηση του 
γιεν, να αυξηθούν ταχύτερα από τις εξαγωγές. Στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η αύξηση του ΑΕΠ, σύμφωνα με 
τις πρώτες εκτιμήσεις, ήταν 2,4 % (βλ. πίνακα της σελ. 
10). Συνολικά, το μέτριο αυτό αποτέλεσμα αντικατο
πτρίζει την επιβράδυνση της κατανάλωσης, τόσο της 
ιδιωτικής όσο και της δημόσιας, και την ταχύτερη 
αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Θετικό 
ωστόσο ήταν το γεγονός ότι επιταχύνθηκε ο ρυθμός 
αύξησης των επενδύσεων. 

Η βελτίωση της απασχόλησης ήταν και πάλι σημαντική 
στις Ηνωμένες Πολιτείες (-1- 2,6 %). με συνέπεια να 
υποχωρήσει η ανεργία στο 6,2 % του ενεργού πληθυ
σμού. Η Βελτίωση της απασχόλησης ήταν λιγότερο 
έντονη στην Ιαπωνία (+ 1 %), με ανεργία όμως που 
δεν υπερβαίνει το 2,9 %, ενώ οι επιδόσεις της Κοινό
τητας σ' αυτό τον τομέα εξακολούθησαν να είναι 
μέτριες (-1- 0,9 % αύξηση της απασχόλησης και ύψος 
ανεργίας 11,6 % έναντι 11,8 % το 1986). 

Ο πληθωρισμός εξακολούθησε να υποχωρεί στην 
Ιαπωνία (0,2 % το 1987 έναντι 0,6 % το 1986) και την 
Κοινότητα (3,2 % το 1987 έναντι 3,7 % το 1986), ωθού
μενος από τις περιορισμένες μισθολογικές αυξήσεις και 
την ανατίμηση των αντίστοιχων νομισμάτων έναντι του 
δολαρίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα, η άνοδος 
των τιμών ήταν ταχύτερη (4 % έναντι 2,2 % το 1986),  
πράγμα που εξηγείται εν μέρει από την αύξηση των 
τιμών των εισαγόμενων αγαθών. 

Η δ ιεθνής οικονομία εξακολούθησε να αντιμετωπίζει και 
το 1987 δύο σημαντικά προβλήματα : τον υπερδα-
νεισμό των αναπτυσσόμενων χωρών και πς ανισορρο
πίες στη διάρθρωση των ισοζυγίων πληρωμών των 
βιομηχανικών χωρών. 

(η Τα στατισηκά στοιχείβ γιβ τβ μακροοικονομικά μεγέθη ττοιι υπάρχουν 

σ' αυτό το κεφάλαιο έχουν ληφθεί από τον προϋττολογισμό 1987-1988  

που έχει δημοσιεύσει το πρώτο τρίμηνο του 1988 η Επιτροττή των Ευρω

παϊκών Κοινοτήτων και από έγγραφα του ΟΟΣΑ. Τα στοιχεία για το 1987  

είναι ακόμη προσωρινά. 

Ενώ ΤΟ έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ
λαγών των ΗΠΑ εξακολούθησε να διευρύνεται και 
έφτασε να αποτελεί το 3,6 % του ΑΕΠ, το αντίστοιχο 
πλεόνασμα της Ιαπωνίας, παρά τη μείωσή του έναντι 
εκείνου του 1986, παρέμεινε υψηλό (3,4 % του ΑΕΠ) και 
εκείνο της Κοινότητας υποχώρησε από 1,6 % του ΑΕΠ 
το 1986 σε 1 %. 

Μέσα σ' ένα διεθνές οικονομικό σύστημα, έντονα ενο
ποιημένο από τη διεύρυνση των διεθνών συναλλαγών, 
τέτοιες ανισορροπίες μεταξύ ζωνών απαιτούν σημα
ντικές αλλά ταυτόχρονα πολύ λεπτές ενέργειες ανα
προσαρμογής. 

Αρκετές διεθνείς σύνοδοι αφιερώθηκαν στα προβλή
ματα σταθεροποίησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
(βλ. σελ. 77). Ωστόσο, οι αμφιβολίες για τα ανακοινω
θέντα μέτρα μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος 
των ΗΠΑ, η παραμονή του αμερικανικού εξωτερικού 
ελλείμματος σε πολύ υψηλά επίπεδα, η αυξανόμενη 
διαφορά μεταξύ της απόδοσης των ομόλογων και των 
επιτοκίων και τα ερωτηματικά για τις προοπτικές της 
παγκόσμιας οικονομίας συνέβαλαν στη δημιουργία 
ενός κλίματος αβεβαιότητας, ιδιαίτερα στις αγορές χρή
ματος. Αυτό είχε ως συνέπεια τη σημαντική υποχώ
ρηση των τιμών των μετοχών κατά το τελευταίο τρί
μηνο του 1987, οι οποίες όμως σταθεροποιήθηκαν το 
πρώτο τρίμηνο του 1988. 

Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οικονομική δραστηριό
τητα εξακολούθησε να αυξάνεται με τους ρυθμούς των 
τριών προηγούμενων χρόνων. 

Η μεγέθυνση αυτή στηρίχθηκε στην άνοδο της εσωτε
ρικής ζήτησης (-1- 3,6 %), η οποία με τη σειρά της επη
ρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την ευνοϊκή εξέλιξη 
των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου 
(3,7 % το 1987 έναντι 3,2 % το 1986). Η αύξηση των 
επενδύσεων στον τομέα των κεφαλαιουχικών αγαθών 
παρέμεινε στο σύνολό της υψηλή (5,4 % το 1987 έναντι 
3,9 % το 1986), ενώ ήταν ακόμη υψηλότερη στο Βέλγιο 
( -I- 7,9 %) και ιδιαίτερα έντονη στην Ισπανία ( + 20 %)  
και την Πορτογαλία (-f 29 %). 

Αντίθετα, οι εισαγωγές της Κοινότητας ( + 6,9 % έναντι 
+ 5,9 % το 1986) συνέχισαν να αυξάνονται ταχύτερα 
από τις εξαγωγές (+ 3,1 % έναντι -Ι- 1,6 % το 1986),  
λόγω κυρίως της ανατίμησης των κοινοτικών νομι
σμάτων έναντι του δολαρίου, η οποία είχε αρχίσει στα 
τέλη 1986. Η σχετική εξέλιξη των πμών των εισαγό
μενων και των εξαγόμενων αγαθών και υπηρεσιών 
άμβλυνε τις συνέπειες της επιδείνωσης των όρων 
εμπορίου στο κοινοτικό ισοζύγιο. Συνολικά, το εμπορικό 
πλεόνασμα της Κοινότητας διαμορφώθηκε στο ύψος 
του 0,8 % του ΑΕΠ ένανπ 1,3 % τον προηγούμενο 
χρόνο. 



Οικονομικό κλίμα δραστηριότητας της Τράπεζας 

Η κατάσταση όμως ήταν διαφορετική από χώρα σε 
χώρα. Η Γερμανία κατάφερε να διατηρήσει το πλεό
νασμα τόσο του εμπορικού της ισοζυγίου όσο και του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της (+ 5,8 % και +  
3,9 % του ΑΕΠ). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα αντίστοιχα 
ελλείμματα διευρύνθηκαν (— 2,4 % και — 0,6 % έναντι 
— 2,2 % και — 0,3 % το 1986), στη Γαλλία και την Ιταλία 
τα ισοζύγια ήσαν ελλειμματικά, ενώ στην Ισπανία το 
πλεόνασμα του ισοζυγίου πληρωμών μειώθηκε. Το 
εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας παρέμεινε έντονα 
ελλειμματικό, αν και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλ
λαγών της βελπώθηκε, Το σημαντικό εμπορικό πλεό
νασμα της Ιρλανδίας, τέλος, επέτρεψε την εμφάνιση 
πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 
για πρώτη φορά ύστερα από είκοσι χρόνια. 

Χάρη στη λήψη ορισμένων μέτρων οικονομικής πολι
τικής τα τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκε βελτίωση της 
απασχόλησης με τη δημιουργία πάνω από 1,1 εκατομ
μύριο θέσεων εργασίας το 1987 (+ 0,9 % έναντι + 0,8 %  
το 1986, + 0,7 % το 1985 και + 0,2 % το 1984). Παρά τη 
θετική αυτή εξέλιξη, οι επιδόσεις της Κοινότητας στον 
τομέα της απασχόλησης υπολείπονται αισθητά 
εκείνων των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. 

Η παρατηρηθείσα αύξηση της απασχόλησης είναι 
πολύ μικρή για να βελτιώσει ουσιαστικά την κατάσταση 
της αγοράς εργασίας και να μειώσει την ανεργία, η 
οποία έφτανε κατά μέσο όρο το 1987 στο 11,6 %. 

Η ανεργία όμως δεν έχει πλήξει με τον ίδιο τρόπο τις 
διάφορες τάξεις του εργατικού δυναμικού. Η ανεργία 

Βασικά στοιχεία 1983—1987: ΕΟΚ — ΗΠΑ — Ιαπωνία 

ECK Ιαιιωνίσ 

1983 1984 1985 1986 1987· 1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1968 1967* 

Ετήσια ποσοστιαία 
μεταβολή κατ' όγκο 

ΑΕΠ(') 1.4 2.4 2.5 2,6 2.4 4,0 7.0 3.1 2.9 2.9 3.2 5,0 4.5 2.5 3.7 
ΑΕΠΚ -0.1 1.3 2,1 3,2 3,7 8,8 15.3 5.8 1.8 0.4 -0,3 4.9 5.6 6,1 8,6 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
σε όγκο 
(δείκτες ΕΟΚ 

1980 = ΙΟΟ(^) 102 104 106 109 111 154 163 167 170 173 110 115 119 121 125 
σε ισοτιμίες 
αγοραστικής 
δύναμης 10697 11645 12627 13 639 14472 16 191 18 280 19 814 21 Χ7 22457 11523 12866 14150 15155 16 252 
σε ECU θ 978 9 662 10357 10 940 11430 16042 19 895 21682 17592 15968 11122 13273 14498 16 438 16 951 

ΑΕΠΚ ως % του ΑΕΠ 19.7 19,3 19,2 18,9 19,1 17.2 18.1 18,6 18,6 18,1 28,3 27.8 27.5 28,5 29,8 
Τιμές (αποπληθωρι-
στής ιδιωτικής κα
τανάλωσης) (%) 8.6 7.0 5,9 3,7 3.2 3.5 3.9 3,1 2.2 4,0 1,9 2,1 2.1 0,6 0,2 
Παραγωγικόπ]τα (^1 2.1 2,2 1.8 1,8 1.3 3,0 2.4 0,9 1.2 -0,6 1,5 4,5 3,8 1.6 3,0 

Εμπορικό 
ισοζύγιο {fob/lob) 

(ως % του ΑΕΠ) -0,1 0.0 0.5 1.3 0.8 -2,0 -3,0 -3.0 -3,4 -3.4 2.7 3.6 4.2 4.7 3.9 
Δανειακές ανάγκες ή 
ικανότητα χρηματο
δότησης του δημό
σιο τομέα 

(ως % του ΑΕΠ) -5.2 -5,1 -5,2 -4,7 -4,4 -3,8 -0,8 -3,3 -3.5 -2.3 -3,7 -2.2 - 1,2 -1.5 - 1,2 

Απασχόληση 
(ποσοστιαία μετα
βολή) -0.6 0.2 0,7 0,8 0,9 1,1 4.5 2.2 2,3 2.6 1.7 0,5 0,7 0.8 1.0 
Ποσοστό ανεργίας 10,6 11.2 11.9 11.8 11,6 9.6 7,5 7.2 6.2 6.2 2.7 2,7 2,6 2,8 2,9 

(1) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν γιο την ΕΟΚ και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για τις ΗΠΑ και την Ιατιωνία. 

(2) I' οντούς τους δείκτες ανάγονται και οι δείκτες για τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. 

(3) Ετήσιο ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ αν ά απασχολούμενο 

• εκτιμήσεις 

Πτ[γές; Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΟΟΣΑ 
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των νεων, των γυναικών, των ηλικιωμένων και των ανει
δίκευτων εργατών αποτελούν συγκεκριμένα προβλή
ματα της αγοράς εργασίας, όπως και η αύξηση του 
αριθμού των ανέργων μακρού χρόνου που είναι ιδιαί
τερα ανησυχητική. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα 
ο^ στο Βέλγιο, την Ιρλανδία και την Ιταλία, όπου τα 
δύο τρίτα των ανέργων δεν έχουν εργασία πάνω από 
ένα χρόνο. Στην Ισπανία και τις Κάτω Χώρες το 
ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 50 %. 

Η πσρατηρηθείσα τα προηγούμενα χρόνια τάση υπο
χώρησης του πληθωρισμού συνεχίστηκε. Ο δείκτης 
πμών καταναλωτή αυξήθηκε συνολικά στην Κοινότητα 
το 1987 κατά 3,2 %, ποσοστό που αποτελεί το καλύτερο 
αποτέλεσμα των είκοσι τελευταίων χρόνων. Η κάμψη 
του πληθωρισμού συνεχίστηκε, ιδιαίτερα στις χώρες 
όπου η άνοδος των πμών ήταν ακόμη έντονη, επιτρέ
ποντας μια μεγαλύτερη σύγκλιση των ευρωπαϊκών 
οικονομιών σ' αυτό τον τομέα, και παράλληλα μειώ
θηκε ελαφρά το πραγματικό μοναδιαίο εργατικό κόστος 
στο σύνολο της Κοινότητας. 

Στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού που αντιμετωπίζουν από τις αρχές της 
δεκαετίας του '80 σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες, η 
κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται. 

Σε αρκετές αφρικανικές χώρες, άρχισαν να λαμβάνονται 
εδώ και μερικά χρόνια μέτρα φιλελευθεροποίησης της 
οικονομίας, αποκατάστασης των οικονομικών κινήτρων 
για την τόνωση της παραγωγής, μείωσης των ελλειμ
μάτων, ενίσχυσης των δημόσιων επιχειρήσεων ή απο
δέσμευσης του κράτους απ' αυτές και αναπροσαρ
μογής, κατά το δυνατόν, της συναλλαγμαπκής ισοτι
μίας. Ορισμένες χώρες κατάφεραν έτσι να επιτύχουν 
μια μέτρια οικονομική μεγέθυνση. Οι μεταρρυθμίσεις 
αυτές, ωστόσο, εξακολουθούν να είναι εύθραυστες και 
έχουν συχνά σημαντικό πολιτικό και κοινωνικό κόστος. 

Σε αρκετές χώρες βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα. Αν 
εξαιρεθεί η δραματική περίπτωση της Αιθιοπίας, οι κλι
ματολογικές συνθήκες ήσαν εν γένει ευνοϊκές για τη 
γεωργική παραγωγή, ενώ η καθοδική τάση των διε
θνών τιμών ορισμένων προϊόντων βάσης σταμάτησε ή 
και αναστράφηκε. Οι πμές των μετάλλων, και ιδιαίτερα 
του χαλκού, του αλουμινίου και του νικέλιου, αυξή
θηκαν σημαντικά στο τέλος του χρόνου. Η κάμψη της 
πμής του δολαρίου, η οποία μετρίασε την αύξηση 
αυτή, ελάφρυνε το βάρος του εξωτερικού χρέους των 
χωρών αυτών. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη της παίζουν ενεργό ρόλο στην αυξανόμενη 

συνειδητοποίηση από τη διεθνή κοινότητα της ιδιαιτε
ρότητας των προβλημάτων δανεισμού των αφρικα
νικών χωρών. 

Οι χώρες της Καραϊβικής και του Ειρηνικού τέλος, οι 
περισσότερες από τις οποίες δεν αντιμετωπίζουν τις 
σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες των χωρών της 
Αφρικής, πέτυχαν μεγέθυνση της οικονομικής τους 
δραστηριότητας, χάρη κυρίως στη συνεχιζόμενη ανά
πτυξη του διεθνούς τουρισμού. 

Στις μεσογειακές χώρες ττου δεν είναι μέλη της Κοι
νότητας, η επιδείνωση του διεθνούς κλίματος, αλλά και 
η μείωση, για ορισμένες, των τιμών αργού πετρελαίου 
και του μεταναστευτικού συναλλάγματος, όξυναν τις 
οικονομικές δυσχέρειες πολλών απ' αυτές. 

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες των οικονομιών αρκετών 
μεσογειακών χωρών (ανεπαρκής ρόλος των μηχανι
σμών της αγοράς, αναποτελεσματικότητα των δημό
σιων επιχειρήσεων, χαμηλή παραγωγικότητα της γεωρ
γίας) αποτελούν σημαντικό μειονέκτημα που έχει ως 
συνέπεια την παραμονή εν γένει των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων, διογκωμένων και από τις επιδοτήσεις και 
τις στρατιωτικές δαπάνες, σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σε 
ορισμένες χώρες, και ιδιαίτερα στο Μαρόκο και την 
Τυνησία, λήφθηκαν υπό την αιγίδα του ΔΝΤ και της Διε
θνούς Τράπεζας ορισμένα μέτρα φιλελευθεροποίησης 
της οικονομίας. Ο πόλεμος του Αιβάνου, όχι μόνο απο
διοργάνωσε την οικονομία της χώρας, αλλά είχε και 
αρνητικές επιπτώσεις στη συριακή οικονομία, προς την 
οποία μειώθηκε σημαντικά η εξωτερική βοήθεια. Η 
κατάσταση των μικρών χωρών ήταν σε γενικές γραμμές 
καλύτερη, στην Τουρκία συνεχίστηκε η φιλελευθερο
ποίηση της οικονομίας, ενώ η Γιουγκοσλαβία ανπμετώ-
πιζε οξεία οικονομική κρίση με τον πληθωρισμό να 
υπερβαίνει το 100 % και με μεγάλη ασάφεια για την 
οικονομική πολιτική που έπρεπε να εφαρμοστεί. 

* * * 

Πέρα από την απλή διάγνωση των μακροοικονομικών 
επιδόσεων της Κοινότητας, η εγκαθίδρυση της εσωτε
ρικής αγοράς και η ταυτόχρονη ενίσχυση της οικονο
μικής και κοινωνικής σύγκλισης αποτελούν σημαντικές 
προκλήσεις για το μέλλον της Ευρώτπις. Η υλοποίησή 
τους ή όχι, με την προοπτική του 1992, θα επηρεάσει 
σημαντικά το μέλλον των ενδιαφερόμενων χωρών και 
της ευρωπαϊκής ενότητας. Οι κοινοτικές παρεμβάσεις, 
και ιδιαίτερα εκείνες της Τράπεζας, υπέρ των έργων 
υποδομής των επικοινωνιών, εντάσσονται στα πλαίσια 
της προοπτικής αυτής. Αν θέλουμε να μη μείνει κενή 
περιεχομένου η έννοια της ενιαίας αγοράς, πρέπει να 
υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών, 
τόσο από φυσική όσο και από κοστολογική άποψη, και 
να διαθέτουν οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές τις απα
ραίτητες και οικονομικά δικαιολογημένες υποδομές, για 
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Αποταμίευση, επενδύσεις και ποσοστό αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην Κοινότητα (^) 

% Γερμανία 
33 
m 
3« 

36 
24 
22 _ 
20. 1^ , 
18 _ _ _ _ 
16 _ _ 
14 _ 
12 _ _ 
10 . 

α 
- -

Ο 

6 
4 _ _ _ 
2 . 0 0 

-2 
1983 84 85 86 87 

1983 84 85 86 87 

% Ιρλανδία 
32 
30 

4 
2 
Ο  

-2 

ft 

s 
1983 84 85 86 87 

Γαλλία •• •• 
1983 84 85 86 87 

Κάτω Χώρες 

£ ιΜ 
1983 84 85 86 87 

Λουξεμβούργο {^) 

1983 84 86 87 

Ιταλία 

1983 84 85 86 87 

Δανία 

-Γ 

1983 84 85 86 87 

Κοινότητα 

±1 ν 

1983 84 85 87 

Ηνωμένο Βασίλειο 

1983 84 85 86 87 

Ελλάς 

1983 84 85 86 87 

Ισπανία 

1983 84 85 86 87 

Πορτογαλία 

1983 84 85 86 87 

I Αποταμίευση 

• Επενδύσεις 

ΑΕΠ σε σταθερες τιμές 

(1) Η μεταβολή ιπτολογίστηκε από μεγέθη που εκφράζονται σε εθνικά νομίσματα για τις χώρες μέλη και σε ECU για την Κοινότητα. 
(2) Η αποταμίευση για το Λουξεμβούργο δεν είναι αντιπροσωπευτική. 
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Οικονομικό κλίμα δραζττηριότητας της Τράπεζας 

να αναπτύξουν τις εξαγωγές τους και να προσφέρουν 
τα εχέγγυα για τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχει
ρήσεων. 

Σχεδιασμένα τα περισσότερα τον 19ο αιώνα με καθαρά 
εθνικά κριτήρια, τα δίκτυα υποδομών των μεταφορών 
εξυπηρετούσαν δύο στόχους: να ενισχύσουν τη συνοχή 
των διάφορων περιοχών μιας χώρας, ή τουλάχιστον 
των πιο σημαντικών, και να διευκολύνουν τον εφο
διασμό των μεγάλων μεταλλευτικών και βιομηχανικών 
κέντρων και τη διάθεση των προϊόντων τους. Η ανά
πτυξη νέων μέσων μεταφοράς, η εξέλιξη των ευρω
παϊκών οικονομιών, η δημιουργία της κοινής αγοράς 
και η αυξανόμενη διεθνοποίηση των συναλλαγών 
άλλαξαν σε βάθος τα τελευταία τριάντα χρόνια τις 
ανάγκες των κρατών μελών σε έργα υποδομής. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, πολλές περιοχές βρέθηκαν 
μακριά από τα οικονομικά κέντρα και τα κέντρα λήψης 
των αποφάσεων, πλημελλώς η καθόλου εξοπλισμένες, 
και με υποδομές που ήταν αδύνατο να προσαρμο
στούν στην εξέλιξη των αναγκών. Ακόμη και τα δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών που εγκαταστάθηκαν πιο πρόσφατα, 
δεν ήταν δυνατόν πολλές φορές να μην αντιμετωπί
σουν τα ίδια προβλήματα. Δημιουργήθηκαν έτσι 
σημαντικές ανισότητες από άποψη υποδομών των επι
κοινωνιών τόσο μεταξύ των διάφορων περιοχών μιας 
χώρας όσο και μεταξύ των κρατών μελών. Οι άσχημες 
διασυνοριακές επικοινωνίες τέλος, αποτελούσαν όλο 
και πιο δαπανηρά εμπόδια για την ανάπτυξη των διε
θνών συναλλαγών. Οι διαδοχικές διευρύνσεις της Κοι
νότητας με την Ελλάδα πρώτα και την Ισπανία και την 

Πορτογαλία στη συνέχεια, όξυναν τις περιφερειακές 
ανισότητες και την απομόνωση των περιφερειακών 
περιοχών, οι οποίες είναι τις περισσότερες φορές και οι 
πιο μειονεκτικές. 

Η διόρθωση των ανισορροπιών ή των ελλείψεων αυτών 
απαιτεί παρεμβάσεις διαφορετικού χαρακτήρα. 

Από τη μια, χρειάζεται να εφαρμοστούν προγράμματα 
βελτίωσης και προοδευτικού εκσυγχρονισμού των υφι
στάμενων περιφερειακών δικτύων, τα οποία απαιτούν 
συχνά ένα πλήθος παρεμβάσεων μικρότερου μεγέθους. 
Είναι γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχουν περιφέρειες 
στην Κοινότητα που να μη διαθέτουν τις εντελώς απα
ραίτητες βασικές υποδομές, είτε πρόκειται για δρόμους 
ή για έργα ηλεκτροδότησης. Το επίπεδο εξοπλισμού 
όμως δεν επαρκεί μερικές φορές για τη δημιουργία του 
κατάλληλου κλίματος που θα ευνοήσει την ίδρυση ή 
την ανάπτυξη επιχειρήσεων ή για την ανακοπή της 
διαδικασίας πτώχευσης των μειονεκτικών γεωγραφικά 
(περιφερειακές, ορεινές ή αποκλεισμένες) ή οικονομικά 
(αγροτικές, καθυστερημένες αναπτυξιακά ή εκβιομηχα
νισμένες παλιά που αντιμετωπίζουν σήμερα προβλή
ματα μετατροπής) περιοχών. 

Από την άλλη, ίσως είναι σκόπιμο να δημιουργηθούν 
δίκτυα, ή τμήματα κοινοτικών δικτύων, που ενδιαφέ
ρουν περισσότερες χώρες και είναι προσαρμοσμένα 
στις σημερινές ανάγκες από άποψη ικανότητας, αλλά 
και ταχύτητας χρήσης και ποιότητας προσφερόμενων 
υπηρεσιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόκειται για 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας από το 1983 έως το 1987  
στον τομέα των επικοινωνιών 

Σύνολο τομέα επικοινωνιών: 
7622,2 εκατομ. ECU 

Υποδομές κοινού ενδιαφέροντος 
2207,8 εκατομ. ECU 

(23,3 % των χορηγήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας) 

ϋ Σιδηρόδρομοι ΙίΕναέριες μεταφορές 

I Δρόμοι 

] Αυτοκινητόδρομοι 

^•Θαλάσσιες μεταφορές 

Η; ΙΤηλεπικοινωνίες 
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Οικονομικό κλίμα δραστηριότητας της Τράπεζας 

μεγάλα έργα υποδομής που συμπληρώνουν τα "κενά" 
ενός ενοποιημένου ευρωπαϊκού δικτύου. Η σήραγγα 
κάτω από τη Μάγχη αποτελεί αναμφίβολα πολύ χαρα-
ρακτηριστικό παράδειγμα (βλ. παρακάτω ένθετο). 

Στο σύνολο τους, οι εν λόγω επενδύσεις είναι πολύ δια
φορετικές τόσο από άποψη μεγέθους όσο και ως προς 
τη φύση τους. Πρέπει να σχεδιάζονται με δυναμικό 
τρόπο, ως πραγματικά παραγωγικές επενδύσεις, για 
τις οποίες η παραγωγικότητα και η ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών έχουν την ίδια βαρύτητα 
με την ικανότητά τους. Από την άποψη αυτή, θα ήταν 
αδύνατο να διαφύγουν του προβληματισμού για την 
οικονομική τους απόδοση; ένα έργο υποδομής, έστω 
και «μεγάλο», πρέπει να είναι «καλό» έργο. 

Η δράση της Τράπεζας τα τελευταία χρόνια, όπως σχη
ματικά φαίνεται στο διάγραμμα της προηγούμενης 
σελίδας, μπόρεσε να λάβει υπόψη τις διάφορες αυτές 
ανάγκες. 

Η σήρ(χγγα κάτω από τη Μάγχη 

185 χρόνια ύστερα από το πρώτο σχέδιο που παρου
σίασε το 1802 στο Ναπολέοντα ο Albert Mathieu, η 
πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και ο πρόε
δρος της Γαλλικής Δημοκρατίας αντάλλαξαν στις 
29 Ιουλίου 1987 τα έγγραφα επικύρωσης της βρετα-
νογαλλικής συνθήκης για την κατασκευή και την 
εκμετάλλευση της σήραγγας κάτω από τη Μάγχη. 

Το έργο αυτό που θα συνδέσει το οδικό και σιδηρο
δρομικό δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου μ' εκείνα της 
Γαλλίας με μια σύνδεση σταθερή, γρήγορη και ανεπη
ρέαστη από τις κλιματολογικές συνθήκες, παρου
σιάζει προφανές ενδιαφέρον για την Κοινότητα. 
Καρπός συνεργασίας μεταξύ επενδυτών και κατα
σκευαστικών επιχειρήσεων κρατών μελών, θα επι
τρέψει τη σημαντική μείωση του χρόνου διαδρομής 
μεταξύ του Λονδίνου και του Παρισιού, των Βρυ
ξελλών ή άλλων αστικών κέντρων, τόσο οδικώς όσο 
και σιδηροδρομικώς, και κατά μείζονα λόγο εφόσον η 
σύνδεση θα γίνεται με τραίνα μεγάλης ταχύτητας. Η 
σήραγγα θα βελτιώσει την κυκλοφορία των αγαθών 
και των προσώπων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου 
και της ηπειρωτικής Ευρώπης και θα ενισχύσει τη 
συνεργασία των διάφορων οργανισμών σιδηρο
δρόμων της Ευρώπης, στο βαθμό που θα τους κα
ταστήσει αποτελεσματικότερους ως μεταφορείς 
μεγάλων αποστάσεων. 

Μόλις έγινε γνωστή η απόφαση της βρετανικής και 
της γαλλικής κυβέρνησης για την επιλογή του έργου, 
οι επενδυτές, Eurotunnel, ζήτησαν από την Τράπεζα 
να εξετάσει τη δυνατότητα συμμετοχής της στη χρη-
μστοδότησή του. Οι υπηρεσίες της Τράπεζας αξιολό
γησαν τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές πτυχές του 
έργου με το συνηθισμένο τρόπο. Τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης αυτής επιβεβαίωσαν ότι το έργο 
παρουσίαζε σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον για την 
Κοινότητα, ότι η αγορά στην οποία στρεφόταν, παρά 
τις εγγενείς αδυναμίες των μελετών αυτού του είδους, 

ήταν αξιόλογη, ότι το έργο ήταν οικονομικά βιώσιμο, 
ότι ήταν τεχνικά υγιές και παρουσίαζε μικρούς 
κινδύνους, χάρη στη σίγουρη χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία, ότι επηρεαζόταν ελάχιστα από τις μετα
βολές των τεχνικοοικονομικών συνθηκών ή των όρων 
της αγοράς και ότι είχε ικανοποιητική χρηματοοικονο
μική απόδοση. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, το 
Διοικητικό Συμβούλιο επέτρεψε στην Τράπεζα να 
συνάψει με τον όμιλο Eurotunnel μια πιστωτική συμ
φωνία που υπογράφηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1987. 

Η συμφωνία προβλέπει τη χορήγηση στον Eurotunnel  
1 000 εκατομμυρίων στερλινών ή 10 000 εκατομμυρίων 
γαλλικών φράγκων (1 396 εκατομμυρίων ECU) κατά 
την περίοδο κατασκευής του έργου. Τα δάνεια αυτά 
εντάσσονται στα πλαίσια της κοινοπρακτικής πί
στωσης των 5 000 εκατομμυρίων στερλινών ή των 50  
000 εκατομμυρίων γαλλικών φράγκων (6 980 εκατομ
μυρίων ECU), την επίσημη κάλυψη της οποίας έχει 
αναλάβει ένας διεθνής όμιλος 50 τραπεζών στις 26  
Αυγούστου 1987. Στα πλαίσια αυτά, η Τράπεζα θα 
χορηγήσει στην ουσία δάνεια σταθερού επιτοκίου για 
ανώτερη περίοδο 25 ετών (υπερβαίνει την ανώτατη 
διάρκεια των 18 ετών για την οποία χορηγούνται οι 
πιστώσεις του ομίλου). Τα δάνεια της Τράπεζας θα 
καλυφθούν εγγυητικά μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση 
του έργου με εγγυητικές επιστολές του ομίλου και στη 
συνέχεια με τον ίδιο τρόπο όπως και οι πιστώσεις του 
τελευταίου, δηλαδή με επιβάρυνση επί των περιου
σιακών στοιχείων και των προσόδων του έργου. Η 
πιστωτική αυτή συμφωνία έπαιξε πολύ θετικό ρόλο 
στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 
για την πλήρη κάλυψη της κοινοπρακτικής πίστωσης. 

Η συμμετοχή της Τράπεζας στη χρηματοδότηση 
αυτού του τόσο σημαντικού έργου αποτελεί σημείο 
αναφοράς για τη συγχρηματοδότηση στο μέλλον και 
άλλων μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία θα μπο
ρούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την ευη
μερία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
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H Τράπεζα και το κοινοτικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με το καταστατικό της, οι κοινοτικές πολιτικές 
αποτελούν για την Τράπεζα σημαντικό σημείο ανα
φοράς. Στα πλαίσια αυτά και με τη σύμφωνη γνώμη 
των οργάνων λήψης των αποφάσεών της. η δράση της 
Τράπεζας προσπαθεί να παρακολουθεί τις οικονομικές 
εξελίξεις, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη αρχίσει 
και οδηγούν συγκεκριμένα στην ενιαία εσωτερική 
αγορά. 

* * « 

Την 1η Ιουλίου 1987 άρχισε να ισχύει η Ενιαία Πράξη, 
ύστερα από την επικύρωσή της από τα δώδεκα κράτη 
μέλη. Με την ενιαία πράξη, τίθενται νέοι στόχοι για την 
Κοινότητα, και ιδιαίτερα η εγκαθίδρυση της ενιαίας 
αγοράς μέχρι το τέλος 1992 και η ενίσχυση της οικονο
μικής και κοινωνικής της συνοχής. 

Όσον αφορά το δεύτερο στόχο, αρκετά άρθρα, και 
κυρίως εκείνα του τίτλου V, αφορούν τη δραστηριότητα 
της Τράπεζας, Στο άρθρο 130 Β πιο συγκεκριμένα, υπο
γραμμίζεται ο ρόλος της Τράπεζας σε σχέση με τα 
διαρθρωτικά ταμεία για να «προαχθεί η αρμονική ανά
πτυξη του συνόλου της Κοινότητας» και να «μειωθεί το 
χάσμα μεταξύ των διάφορων περιοχών και η καθυστέ
ρηση των πλέον μειονεκτικών περιοχών». 

Το Φεβρουάριο του 1987, η Επιτροπή υπέβαλε στο 
Συμβούλιο των Υπουργών μια ανακοίνωση με τίτλο 
«Προϋποθέσεις επιτυχίας της Ενιαίας Πράξης; ένα νέο 
σύνορο για την Ευρώπη». Στην ανακοίνωση αυτή περι
λαμβάνεται ένα σύνολο προτάσεων σχετικά με την 
αναπροσαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής, την 
ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, την αναμόρ
φωση των διαρθρωτικών ταμείων και τη δημιουργία 
επαρκών ιδίων πόρων. Ο αδιαίρετος χαρακτήρας των 
προτάσεων αυτών υπογραμμίστηκε στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο των Βρυξελλών (29-30 Ιουνίου). Οι σύνοδοι 
της Κοπεγχάγης (5 Δεκεμβρίου 1987) και των Βρυ
ξελλών (11-13 Φεβρουαρίου 1988) επέτρεψαν στους 
Δώδεκα να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την 
υλοποίηση τους, συμφωνία που ενισχύει την αξιοπι
στία του στόχου για τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου 
το 1992. 

Όσον αφορά το σημείο που έχει ιδιαίτερη σημασία για 
τη δραστηριότητα της Τράπεζας, δηλαδή την αναμόρ· 
φωση των διαρθρωτικών ταμείων, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο αποφάσισε να διπλασιαστούν οι πιστώσεις 
υποχρεώσεων των ταμείων μεταξύ 1987 και 1993, με ιδι
αίτερη έμφαση σ' εκείνες που κατευθύνονται σης 
περιοχές προτεραιότητας (Πορτογαλία, Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Βόρεια Ιρλανδία και ορισμένες 
περιοχές της Ισπανίας). Η απόφαση αυτή ήταν απα
ραίτητη προκειμένου να μπορέσει να εξεταστεί, από το 
Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Συμβούλιο 
των Υπουργών), η πρόταση κανονισμού-πλαισίου για 

την αναμόρφωση των διαρθρωτικών ταμείων, την 
οποία είχε καταρτίσει η Επιτροπή. 

Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης με τη χρη
ματοδότηση οικονομικά υγιών επενδυτικών σχεδίων 
αποτελούσε ανέκαθεν προτεραιότητα της Τράπεζας 
(βλ. σελ. 23 και 115). Την τελευταία πενταετία, τα 
δάνεια από τους ιδίους της πόρους για έργα περιφε
ρειακής ανάπτυξης (17,2 δισεκατομμύρια) διεύρυναν 
σημαντικά τα πλαίσια των αντίστοιχων κοινοτικών 
παρεμβάσεων, οι οποίες είχαν κυρίως τη μορφή επιχο
ρηγήσεων του ΕΤΠΑ (πιστώσεις υποχρεώσεων ύψους 
13,9 δισεκατομμυρίων). Λαμβανομένης υπόψη της προ
βλεπόμενης αύξησης των πόρων των ταμείων, η υλο
ποίηση των κατευθύνσεων σε θέματα περιφερειακής 
ανάπτυξης που περιέχονται στην ενιαία πράξη εξαρ
τάται σε μεγάλο βαθμό από το συντονισμό των επιχο
ρηγήσεων του ΕΤΠΑ και των δανείων της Τράπεζας, 
ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με 
δεδομένο δημοσιονομικό κόστος. Μια υποκατάσταση 
των δανείων με επιχορηγήσεις θα περιόριζε το επιδιω
κόμενο αποτέλεσμα και θα μπορούσε να ενθαρρύνει 
την ανάληψη όχι σωστά σχεδιασμένων και διαχειριζό
μενων έργων, από τη σπγμή που δεν θα χρειάζονταν 
να ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια αποδοπκότητας. Οι 
κοινοτικές παρεμβάσεις συνεπώς θα πρέπει να είναι 
ένα μείγμα επιχορηγήσεων και δανείων, με σημαντική 
διαφοροποίηση του ποσοστού των δημοσιονομικών 
ενισχύσεων, ανάλογα με το είδος των επενδύσεων, και 
σε συνάρτηση, μεταξύ άλλων, με τις προσδοκώμενες 
προσόδους των έργων. Πέρα από την υιοθέτηση των 
αρχών αυτών, οι πρακτικές διατάξεις για τις παρεμβά
σεις και τη διαχείριση των ταμείων που θα εγκριθούν, 
θα είναι ζωτικής σημασίας για να μετουσιωθεί στην 
πράξη και να έχει καθοριστικές συνέπειες για τις ενδια
φερόμενες περιοχές ο επιδιωκόμενος συνδυασμός των 
κοινοτικών επιχορηγήσεων και δανείων και όχι να απο
τελεί απλώς σημείο αναφοράς. 

* * * 

Το στοιχείο που χαρακτήρισε την κοινοτική περιφε
ρειακή πολιτική το 1987 ήταν η διεύρυνση των διαδικα
σιών προγραμματισμού και ιδίως των μεσογειακών 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων (ΜΟΠ), τα οποία αφο
ρούν και την Τράπεζα. Επιπλέον προχώρησε η προε
τοιμασία για τις παρεμβάσεις, με την ενεργό συμμετοχή 
της Τράπεζας, υπέρ των περιοχών τις οποίες έπληξαν 
φυσικές καταστροφές (περιοχή Καλαμάτας που 
επλήγη από τους σεισμούς του 1986 και Βαλτελίνας 
στην Ιταλία που επλήγη από τις πλημμύρες του 1987). 

Το Συμβούλιο των Υπουργών αποφάσισε στις 9 Μαρ
τίου 1987 να επιτρέψει τη σύναψη νέων δανείων ύψους 
750 εκατομμυρίων, στα πλαίσια του νέου κοινοτικού 
μέσου σύναψης και χορήγησης δανείων (ΝΚΜ IV), για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το 

15 



H Τράπεζα και ro κοινοτικό πλαίσιο 

Συμβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας, ύστερα από 
αίτημα του Συμβουλίου των Υπουργών, αποδέχθηκε 
στις 25 Φεβρουαρίου 1987 την εντολή διαχείρισης του 
ΝΚΜ IV και επέτρεψε στην Τράπεζα να χορηγήσει 
δάνεια αντίστοιχου ύψους από τους ιδίους της πόρους 
για τον ίδιο σκοπό. Αυτή η απόφαση του Συμβουλίου 
των Διοικητών επέτρεψε να διευρυνθούν οι χρηματοδο
τήσεις επενδύσεων MME που πραγματοποιούνται έξω 
από τις περιοχές κινήτρων (βλ. σελ. 31). 

Κοινοτικές χορηγήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα 
στις δώδεκα χώρες μέλη της Κοινότητας κατά το 
1987 

(oc εκοτομ. ECU) 

Δάνεια 8 629 

ETE — ίδιοι πόροι 7 003 
— πόροι ΝΚΜ 447 

Ευρωπαϊκή Κοινότιρα Ανθρακα και Χάλυβα 969 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 210 

Επιχορηγήσεις 8 315 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 3662 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 3 524 

ΕΓΤΠΕ — τμήμα προσανατολισμού 941 

Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα 188 

Σύνολο 16944 

Στα πλαίσια της πολιτικής υπέρ των MME, αξίζει να 
αναφερθεί η δημιουργία ενός δικτύου κοινοτικών 
θυρίδων πληροφοριών για τις επιχειρήσεις και ότι 
ένδεκα εξειδικευμένοι οργανισμοί μακροπρόθεσμης 
πίστης κρατών μελών ίδρυσαν την ευρωπαϊκή εταιρία 
σχεδιασμού και χρηματοδοτήσεων με αποστολή να ενι
σχύει, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
πληροφοριών και την εκπόνηση μελετών, επενδυτικές 
πρωτοβουλίες, κατά προτίμηση διεθνικές, μικρομε
σαίων επιχειρήσεων των κρατών της Κοινότητας. 

* 
• * 

Οι μεταβολές που συντελούνται στον ευρωπαϊκό χρη
ματοπιστωτικό τομέα τείνουν προς μια περισσότερο 
ανταγωνιστική ενοποιημένη αγορά. Το Συμβούλιο των 
Υπουργών ενέκρινε μέσα στο χρόνο αρκετές οδηγίες (ή 
με στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χρηματοπι
στωτικού χώρου. 

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, οι 
υπουργοί οικονομικών και εθνικής οικονομίας που 

συνήλθαν στο Νύμποργκ στις 12 Σεπτεμβρίου έδωσαν 
τη συγκατάθεσή τους για ένα σύνολο μέτρων ενίσχυσης 
της λειτουργίας του. Τα μέτρα αυτά αφορούν τόσο τη 
σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών όσο και τους 
μηχανισμούς παρέμβασης του ΕΝΣ. Ας σημειωθεί ότι οι 
υφιστάμενοι μηχανισμοί, και ιδιαίτερα η συντονισμένη 
διαχείριση των επιτοκίων, περιόρισαν τις αρνηπκές επι
πτώσεις της χρηματιστηριακής κρίσης του Οκτωβρίου. 
Στις αρχές του χρόνου πάντως (12 Ιανουαρίου 1987),  
είχε γίνει μια επανευθυγράμμιση των κεντρικών ισοτι
μιών των νομισμάτων του ΕΝΣ. 

Η προσχώρηση της Ισπανίας στις 13 Μαΐου και της 
Πορτογαλίας στις 10 Νοεμβρίου στη συμφωνία που 
είχαν συνάψει το Μάρτιο του 1979 οι κεντρικές τράπεζες 
για τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας του ΕΝΣ, 
ενίσχυσαν το σύστημα. Η γερμανική κεντρική τράπεζα 
επέτρεψε στις 16 Ιουνίου να χρησιμοποιείται το ιδιωτικό 
ECU όπως ακριβώς και τα άλλα νομίσματα. 

Η Τράπεζα που είναι ο πρώτος εκδότης δανείων σε 
ECU στη διεθνή κεφαλαιαγορά εξακολούθησε να προ
ωθεί τη χρήση του, προσπαθώντας να διαφοροποιήσει 
τις αγορές και τους επενδυτές. Το υπόλοιπο των 
μακροπρόθεσμων δανείων σταθερού επιτοκίου που 
είχε συνάψει μέχρι το τέλος 1987 έφτανε στα 3 δισεκα
τομμύρια (βλ. σελ. 83 και 98). 

* * * 

Η πτώση του δολαρίου που σημειώθηκε το 1987 όξυνε 
τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας. 

Πέρα από τις καθαρά συγκυριακές πτυχές, είναι βέβαιο 
ότι η εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς και η προσ
αρμογή των παραγωγικών δομών στις νέες απαιτήσεις 
της αγοράς και της τεχνολογίας θα αποτελέσουν καθο
ριστικούς παράγοντες για το μέλλον της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Η δράση της Τράπεζας σ' αυτό τον τομέα, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των διοικητικών της 
οργάνων, πρέπει και μπορεί να επιταχύνει αυτές πς 
εξελίξεις (βλ. σελ. 26). 

Η έγκριση από το Συμβούλιο των Υπουργών του προ
γράμματος τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης 
1987-1991 (2) και άλλων εξειδικευμένων προγραμμάτων, 
καθώς και η έναρξη της δεύτερης φάσης του ESPRIT  
και η ενίσχυση του BRITE και του RACE συνιστούν το 
πλαίσιο χρηματοδοτικών παρεμβάσεων της Κοινότητας 
και συμπληρώνουν τις εθνικές προσπάθειες καθώς και 
την πολυεθνική πρωτοβουλία του EUREKA. Η Τράπεζα 
θα εξακολουθήσει να διάκειται πολύ ευνοϊκά στα επεν
δυτικά σχέδια που αναλαμβάνονται στα πλαίσια αυτών 
των προγραμμάτων. Οι ενέργειες αυτές ενισχύουν τις 

(1) EE L 185 της 4.7.87. (2) EE L 302 της 24. 10, 8 7. 
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προσπάθειες που καταβάλλονται για τη μείωση της 
καθυστέρησης της Κοινότητας έναντι των άλλων διε
θνών ανταγωνιστών της (ΗΠΑ και Ιαπωνία), όσον 
αφορά το βασικό αυτό συντελεστή των παραγωγικών 
επενδύσεων που αποτελεί η έρευνα και η ανάπτυξη. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες έρευνας και ανά-
πτυξης στις ΗΠΑ αντιπροσώπευαν το 1986 το 2,9 % του 
ΑΕΠ, στην Ιαπωνία αντιπροσώπευαν το 2,7 % του ΑΕΠ, 
ενώ στην Κοινότητα μόνο το 2 % του ΑΕΠ, με σημα
ντικές όμως διαφορές από χώρα σε χώρα. 

Η ταχεία αύξηση των δανείων της Τράπεζας για έργα 
προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του Συμβουλίου των Διοικητών του 1984 (βλ. 
σελ. 29) έχει τις ρίζες της στο τέταρτο κοινοπκό πρό
γραμμα δράσης σε θέματα περιβάλλοντος (ή. Στο πρό
γραμμα αυτό επιβεβαιώνεται κυρίως ότι η πολιτική 
περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των 
άλλων πολιτικών, εθνικών και κοινοτικών, που εισά-

(1) EE C 70 της 18. 3. 87 . 

γονται με την ενιαία πράξη. Υπενθυμίζεται ότι. κατά την 
αξιολόγηση των έργων, η Τράπεζα προσέχει ιδιαίτερα 
αν είναι σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή προβλεπόμενα 
πρότυπα και πς συνέπειες που θα έχουν στο περι
βάλλον. 

Οι παρεμβάσεις της Τράπεζας για την προώθηση των 
κοινοπκών ενεργειακών στόχων αυξήθηκαν σημα
ντικά από την εποχή των πετρελαϊκών κρίσεων: μεταξύ 
1973 και 1987 χορηγήθηκαν συνολικά 18,2 δισεκατομ
μύρια που αντιπροσωπεύουν το 35 % των χορηγήσεων 
της Τράπεζας στο εσωτερικό της Κοινότητας. Τα ενερ
γειακά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν την 
τελευταία πενταετία θα επιτρέψουν να μειωθεί η εξάρ
τηση της Κοινότητας από το πετρέλαιο κατά το 14%  
περίπου των προβλεπόμενων για το 1995 καθαρών 
εισαγωγών πετρελαίου. Οι συνέπειες που θα έχει η 
σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία 
ακολούθησε τη μεγάλη κάμψη τους το 1985 και το 1986,  
για τους κοινοτικούς ενεργειακούς στόχους του 1995 θα 
πρέπει να αναλυθούν την Ανοιξη του 1988, στα 
πλαίσια της εξέτασης των εθνικών προγραμμάτων. 

Τιμές συναλλάγματος του ECU  
(αριθμός ECU για 1 δολάριο ΗΠΑ, 100 γιεν, 1 γερμανικό μάρκο, 10 γαλλικά φράγκα, 1 στερλίνα, 1 000 

λιρέτες)* 
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• με 8όοη τις στατιστικές τιμές μετατροπής (βλ σημείωση για τον αναγνώστη σελ 8) 
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Η σημαντική πρόοδος των παρεμβάσεων της Τράπεζας 
στον τομέα των εναέριων μεταφορών την τελευταία 
τριετία (βλ. σελ. 13) αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη 
σπουδαιότητα του. Η έγκριση το Δεκέμβριο μιας δέσμης 
μέτρων σχετικά με τα τιμολόγια, τη χωρητικότητα, την 
πρόσβαση στην αγορά και τους κανόνες ανταγωνισμού, 
αποτελεί σταθμό για τη δημιουργία ενός ενιαίου εναέ
ριου χώρου (ή. 

• 
• • 

Η δράση της Τράπεζας έξω από την Κοινότητα εντάσ
σεται στα πλαίσια των συμφωνιών συνεργασίας που 
έχει συνάψει η Κοινότητα με τρίτες χώρες. 

Το 1987. δεύτερο χρόνο ισχύος της τρίτης σύμβασης 
του Λομέ, η Τράπεζα ενέτεινε τη δράση της στα κράτη 
της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και πς 

|1) EEL 374 της 31. 12,87. 

ΥΧΕ, βάσει των ενδεικτικών προγραμμάτων που είχαν 
καταρτιστεί προηγουμένως. Στις 14 και 15 Μαίου, το 
Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΟΚ κατέληξε σε συμ
φωνία σχετικά με το πρωτόκολλο προσχώρησης της 
Ισπανίας και της Πορτογαλίας στη Λομέ III. Η έγκριση 
από την Κοινότητα ενός ειδικού προγράμματος υπέρ 
ορισμένων υπερχρεωμένων χωρών που καταβάλλουν 
σημαντικές προσπάθειες αναπροσαρμογής, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής τους κατά
στασης. 

Όσον αφορά τη συνεργασία με τις μεσογειακές χώρες, 
ολοκληρώθηκαν μέσα στο χρόνο οι διαπραγματεύσεις 
για την ανανέωση των χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων 
με τις χώρες του Μαγκρέμπ και του Μασράκ και το 
Ισραήλ. Επιπλέον, ένα νέο πρωτόκολλο υπογράφηκε 
με τη Γιουγκοσλαβία, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων 
του οποίου θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής κοινού ενδιαφέροντος για τη χώρα και την 
Κοινότητα, Η έναρξη ισχύος των πρωτοκόλλων αυτών 
μέσα στο 1988 (βλ. σελ. 68) θα επιτρέψει τη συνέχιση 
των παρεμβάσεων της Τράπεζας στις ενδιαφερόμενες 
χώρες. 
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Χρηματοδοτική δραστηριότητα κατά το 1987 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί κυρίως δάνεια από τους ιδίους της πόρους (το προϊόν ουσιαστικά 
των δανείων τα οποία συνάπτει στις κεφαλαιαγορές) και εγγυήσεις. Παρεμβαίνει εξάλλου, ύστερα από εντολή, 
σε τρίτες χώρες, χορηγώντας δάνεια από τους πόρους της Κοινότητας ή των κρατών μελών, 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 
χρηματοδοτήσεις αυτές, για τις οποίες η απόφαση χορήγησης εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα, εκτός ισολογισμού, και εμφανίζονται στις στατιστικές και στον 
απολογισμό της δραστηριότητας της Τράπεζας. 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας το 1987 έφτασαν στα 
7 842,5 εκατομμύρια, έναντι 7 544,8 εκατομμυρίων το 
1986 και 7184,6 εκατομμυρίων το 1986, σημείωσαν 
δηλαδή αύξηση κατά 3,9 % σε τρέχουσες τιμές και κατά 
2,8 % σε πραγματικές (βλ. σημείωση για τον αναγνώστη 
σελ. 8). 

Οι χορηγήσεις από ιδίους πόρους έφτασαν στα 7 192,2  
εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,9% έναντι 
εκείνων του 1986 (7 059,9 εκατομμύρια), ενώ οι πράξεις 
του ειδικού τμήματος (βλ. σελ. 92) πέρασαν από 484.9  
εκατομμύρια σε 650,3 εκατομμύρια, λόγω της ανά

καμψης των χορηγήσεων από τους πόρους του ΝΚΜ 
και της αύξησης των συνδρομών με επισφαλή κεφά
λαια στα κράτη ΑΚΕ. 

Τα δάνεια στο εσωτερικό της Κοινότητας ανήλθαν το 
1987 σε 7 450,4 εκατομμύρια, από τα οποία τα 7 003,4  
προέρχονταν από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 
και τα 447 από τους πόρους του ΝΚΜ. 

Έξω από την Κοινότητα, τα δάνεια από ιδίους πόρους 
έφτασαν στα 188,8 εκατομμύρια και από πόρους 
προϋπολογισμού στα 203,3 εκατομμύρια, ανήλθαν 
δηλαδή συνολικά σε 392,1 εκατομμύρια. 

Πίνακας 1: Χορηγήσεις κατά το 1987 και κατά τις περιόδους 1983—1987 και 1959—1987 
— Συνολική κατανομή κατά προέλευση πόρων και θ έση επενδυτικού σχεδίου 

1987 1983—1987 1959-19871') 
σε εκ ατομ. 

ECU % σε εκατομ. 
ECU % σε εκατομ 

ECU % 
Δάνειο οπό ιδίους πόρους κοι εγγυήσεις (ή 
στο εσωτερικό της Κοινότητας 
έξω από την Κοινότητα 

7003,4 
188,8 

89,3 
2,4 

28 572,7 
2 195,5 

80,7 
6,2 

49 146,2 
4 515,8 

80,5 
7.4 

Σύνολο 7192,2 91,7 30 768,2 Β6,9 53 862,0 87,9 

Χορηγήσεις οπό άλλους πόρους 
(καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα) 
στο εσωτερικό της Κοιν6π |τας από πόρους 
του ΝΚΜ 
έξω από την Κοινότητα από πόρους 
προϋπολογισμού των κρατών μελών ή της 
Κοινότητας 

447,0 

203,3 

5,7 

2.6 

4105,0 

510,1 

11.6 

1.5 

5910.6 

1484,9 

9.7 

2,4 

Σύνολο 650,3 6,3 4 615,1 13,1 7 395,5 12.1 

Γενικό Σύνολο 
— στο εσωτερικό της Κοινότητας 

από τα οποία εγγυήσεις 
— έξω από την Κοινότητα 

7842,5 
7 450,4 

392,1 

100,0 
96,0 

5,0 

35383,3 
32 677,7 

97,6 
2 705,6 

100,0 
92,3 

7,7 

61 057,5 
55056,8 

622.1 
6000,7 

100,0 
90,2 

9.8 

(1) Ποσά σε τρέχουσες τιμές κοι με τρέχουσες τιμές συυολλάχματος Μια αν ακειραλσίωση σε τόσο μεγάλη ττερίοδο ττρέττει ν α ερμηνεύεται με ττροσοχή πράγματι, τα στοιχεία των 
διάφορων ετών εττηρεάζονται σττό τις διακυμάνσεις των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών ττου έγιναν κατά την περίοδο 1959—1987 (βλ. πίνακα 13.11. 

(2) Τα δάνεια που χορηγήβηκαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι το τέλος 1985 και εκείνο που χορηγήδηκαν στην Ελλάδα μέχρι το τέλος 1980 καταχωρούνταν στην κατηγο
ρία των χορηγήσεων έξω από την Κοινότητα (βλ πίνακα 131). 
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Χρηματοδοτική δραστηριότητα κατά το 1967 

Η Τράπεζα προσέφυγε στις αγορές κεφαλαίων για 

ποσό 5 592,7 εκατομμυρίων (6 785,5 εκατομμύρια το 

1988), το 71 % του οποίου αντλήθηκε σε κοινοτικά νομί

σματα. 4 564,5 εκατομμύρια αντλήθηκαν με την έκδοση 

δανείων σε δημόσια εγγραφή και με ιδιωτικές τοποθε

τήσεις σταθερού επιτοκίου. Από το ποσό αυτό, 325,6  

εκατομμύρια αποτέλεσαν αντικείμενο πράξεων ανταλ

λαγής (swaps) για τον προσπορισμό άλλων νομι

σμάτων σταθερού επιτοκίου (132,4 εκατομμύρια) ή 

κυμαινόμενου (193,2 εκατομμύρια). Αν ληφθούν υπόψη 

και τα 200 εκατομμύρια που αντλήθηκαν με δανεισμό 

κυμαινόμενου επιτοκίου, τότε οι διαθέσιμοι πόροι για 

πράξεις κυμαινόμενου επιτοκίου έφτασαν στα 393,2  

εκατομμύρια, ή στο 7 % του συνόλου. 

Οι πόροι που αντλήθηκαν με διατραπεζικές πράξεις 

(455,9 εκατομμύρια) ή με την έκδοση μεσοπρόθεσμων 

ομόλογων (352,1 εκατομμύρια) διατέθηκαν για την 

πρόωρη εξόφληση παλαιότερων δανείων. Με τη διά

θεση σε τρίτους πιστοποιητικών συμμετοχής στα 

δάνεια που χορήγησε τέλος, για τα οποία έχει δώσει 

την εγγύησή της, η Τράπεζα συνέλεξε 20,2 εκατομ

μύρια. 

σε εκατομ. ECU 

8 000 Εξέλιξη της δραστηριότητας της Τράπεζας 

Δάνειο οπό ιδίους πόρους 
στο εσωτερικό -π}ς Κοινότητας 

Δάνειο μετά οπό εντοΧή χοι 
εγγυήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Δάνειο οπό ιδίους ττόρους έξω 
από την Κοινότητα 

Δάνειο από πόρους του νέου κοινοτικού 
μέσου σύνσωης και χορήγησης 
δανείων (ΝΚΜ) στο εσωτερικό της Κοινότητας 
Πράξεις από πόρους προϋπολογισμού 
έξω από την Κοινότητα 

1959-62 63-67 68-72 73-78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

ετήσιος μέσος όρος 
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Χρηματοδοτική δραστηριότητα κατά το 1987 

Μορφή των δανείων και εττιτόκια 

Μορφή των δανείων 

Η Τράπεζα προσφέρει στους δανειολήπτες της; 

— δάνεια σταθερού επιτοκίου εκταμιευόμενα 

— σε περισσότερα νομίσματα, σε προσαρμοζόμενες 
δέσμες νομισμάτων, ανάλογα με το διαθέσιμο της και 
τις προτιμήσεις των δανειοληπτών, 

— σ' ένα μόνο νόμισμα, κοινοπκό ή μη, 

— σε περισσότερα νομίσματα, σε τυποποιημένες δέσμες 
νομισμάτων, των οποίων η διάρκεια, η σύνθεση και το 
επιτόκιο είναι προκαθορισμένα, 

— δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, μέσα σε ορισμένα όρια. 

Το ECU αποτελεί ένα από τα νομίσματα καταβολής των 
δανείων, είτε μόνο του είτε ως συστατικό δέσμης νομισμάτων. 

Ετητόκια 

Το Διοικηπκό Συμβούλιο καθορίζει τα επιτόκια χορηγήσεων 
της Τράπεζας. Στην πράξη, καθορίζει ένα επιτόκιο για κάθε 
νόμισμα που χρησιμοποιεί η Τράπεζα — κυρίως τα νομί
σματα των κρατών μελών και το ECU, καθώς και το δολάριο 
ΗΠΑ, το γιεν και το ελβετικό φράγκο. Όταν ένα δάνειο κατα-
βάλετοι σε περισσότερα νομίσματα, εφαρμόζεται το επιτόκιο 
που ισχύει για κάθε νόμισμα. 

Επειδή η Τράπεζα δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός, τα 
επιτόκια των δανείων της αντικατοπτρίζουν την κατάσταση 
των αγορών κεφαλαίων, από τις οποίες αντλεί το μεγαλύτερο 
μέρος των πόρων της. Το επιτόκιο ή τα επιτόκια ενός δανείου 
σταθερού επιτοκίου είναι εκείνα που ισχύουν κατά την ημερο
μηνία υπογραφής της σύμβασης, ή. σε ορισμένες περιπτώ
σεις, κατά την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου και δεν 
υπόκεινται σε αναθεώρηση. Τα επιτόκια των δανείων κυμαι
νόμενου επιτοκίου καθορίζονται ανά τρίμηνο ή εξάμηνο. Τα 
δάνεια εκταμιεύονται στο άρτιο. Τα τοκοχρεωλύσια καταβάλ
λονται στο νόμισμα ή στα νομίσματα στα οποία έχει χορη
γηθεί το δάνειο και συνήθως σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. 

Η μείωση των επιτοκίων που άρχισε στα τέλη 1986 συνεχί
στηκε μέχρι το Μάιο. Η άνοδος που ακολούθησε, αν και ακα
νόνιστη, ήταν αισθητή μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, οπότε ανα-
στράφηκε η τάση για να γίνει και πάλι πτωτική. Στο τέλος του 
χρόνου, ωστόσο, το επιτόκια ήσαν υψηλότερα απ' ό,τι στην 
αρχή-

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η εξέλιξη από το 1985  
έως το 1987 των επιτοκίων χορηγήσεων της Τράπεζας σε ECU  
και σε δολάρια ΗΠΑ. Η σύγκριση με τα διαγράμματα της σελ. 
78 επιτρέπει να διαπιστωθεί ο παραλληλισμός που υπάρχει 
μεταξύ των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και των 
επιτοκίων της Τράπεζας. 

Ετητόκια των δανείων σε ECU και δολάρια ΗΠΑ ττου χορηγεί η 
Τράττεζα για 10 χρόνια 

(εξόφληση σε εξαμηνιαίες δόσεις) 

Ι ί i ί Δολάρια ΗΠΑ 
ECU 

i 
11 

ι '  
I 
i 

ι 

I 
I 1 

1 

1 
1 

1 ( ! 
1 

! 

ί 
i 
ί 
I 

- i IL j 

i 
11 

ι '  
I 
i 

ι 

I 
I 1 

1 

: ' 
i 

ν f 
ί 
1 

i 

i 
ί\ 

/ 
y i 

i 

! 
w 

• ^ 1 J^LI 

i i 

1 
' i 

b./ i >f i 

I 
1 
1 

1 
i 

ik. 

1 

i > y 
1 
1 

Ί 

1 
' i η r " 

1 
. 1 -i- 1 -L. [ 

13 

12 

11 

10 

9 

θ 

ΔΙΦΜΑΜΙΙΑΣΟΝΔΙΦΜΑΜΜΑΣΟΝΔΙΦΜΑΜΙΙΑΙΟΝΔ 
1965 1966 1967 

21 



Χρηματοδοτική δραστηριότητα κατά το 1987 

Οι καταβολές που έγιναν το 1987 στα πλαίσια των 

δανείων από ιδίους πόρους έφτασαν στα 5 820,5 εκα

τομμύρια, από τα οποία τα 5 562 κατευθύνθηκαν στο 

εσωτερικό της Κοινότητας και τα 258,5 έξω απ'αυτή. Το 

υπόλοιπο (ΐ) των δανείων από ιδίους πόρους και των 

εγγυήσεων πέρασε από 36 959,8 εκατομμύρια στις 

31 Δεκεμβρίου 1986 σε 40 506,2 εκατομμύρια στις 31 Δε

κεμβρίου 1987, σημειώνοντας αύξηση κατά 9.6%. Οι 

κύριες εγγυήσεις που συνοδεύουν τα εκκρεμή δάνεια 

(1) Αρχικό ττοοό των δανείων και εγγυήσεων στο οττοίο προστίθενται ή 
αφαιρούνται κατά περίπτωση τα καταθαλλόμενα χρεωλύσια. οι καταγγε
λίες. οι ακυρώσεις, οι συναλλαγματικές αναπροσαρμογές και. για τις πρά
ξεις από ιδίους πόρους, οι συμμετοχές τρίτων σε δάνεια που χορηγεί η 
Τράπεζα, βλ. παράρτημα Β (σημείωση 3) των χρηματοοικονομικών κατα
στάσεων. 

υπάρχουν στο παράρτημα Β (σημείωση 2) των χρημα

τοοικονομικών καταστάσεων. 

Το σύνολο του ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 1987  

έφτανε στα 42 875,3 εκατομμύρια, έναντι 40 720,9 εκα

τομμυρίων στο τέλος του 1986. 

Οι καταβολές που έγιναν το 1987 στα πλαίσια των 

δανείων από πόρους της Κοινότητας ή των κρατών 

μελών έφτασαν στα 378,4 εκατομμύρια, από τα οποία 

τα 303,2 αφορούσαν δάνεια από τους πόρους του ΝΚΜ 

και τα 75,2 χορηγήσεις στα κράτη της Αφρικής, της 

Καραϊβικής και του Ειρηνικού και σε ορισμένες μεσογει

ακές χώρες. 
Το υπόλοιπο των πράξεων του ειδικού τμήματος 

πέρασε από 8 866,4 εκατομμύρια στις 31 Δεκεμβρίου 

1986 σε 8 880,6 εκατομμύρια στις 31 Δεκεμβρίου 1987. 

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που άρχισαν να ισχύουν στη Γερμανία, επέβαλαν την 
πραγματοποίηση σημανπκών επενδύσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων των ανθρακικών σταθμών. Την τελευταία διετία, η 
Τράπεζα χρηματοδότησε παρόμοιες επενδύσεις σε επτά σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στη Γερμανία, μεταξύ των οποίων περιλαμβά
νεται και ο εικονιζόμενος σταθμός κοντά στο Ανόβερο. 
Συνολικά, η Τράπεζα χορήγησε το 1987 πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια ECU για έργα προστασίας του περιβάλλοντος. 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Μεσα στο 1987, η Τράπεζα χορήγησε από τους ιδίους της πόρους δάνεια ύψους 7 003,4 εκατομμυρίων για 
επενδυτικά σχέδια και στις δώδεκα χώρες μέλη, έναντι 6 678,1 εκατομμυρίων το 1986 (+ 4,9 %). 

Τα δάνεια που χορηγήθηκαν από τους πόρους του ΝΚΜ και κατευθύνθηκαν σε επτά χώρες μέλη, ήσαν αυξη
μένα έναντι εκείνων του προηγούμενου χρόνου (447 εκατομμύρια έναντι 393 εκατομμυρίων το 1986), λόγω της 
δέσμευσης ενός τμήματος των διαθέσιμων στα πλαίσια του ΝΚΜ IV π οσών. 

Το σύνολο των χορηγήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας το 1987, διαμορφώθηκε έτσι στο ύψος των 7 450,4  
εκατομμυρίων έναντι 7 071,1 εκατομμυρίων το 1986, σημείωσε δηλαδή αύξηση κατά 5,4 % σε τρέχουσες τιμές 
και κατά 4,2 % σε πραγματικές. 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας στην υπηρεσία των κοινοτικών πολιτικών 

Η γεωγραφική και οικονομική πολυμορφία της Κοινό
τητας, με τις καθυστερημένες αναπτυξιακά αγροτικές 
περιοχές, τις εκβιομηχανισμένες παλιά περιοχές που 
βρίσκονται σε παρακμή και τις περιφερειακές ή τις 
απομονωμένες περιοχές, έδειχνε ανάγλυψα από την 
αρχή την ύπαρξη περιφερειακών ανισοτήτων, τις 
οποίες επέτειναν οι διαδοχικές της διευρύνσεις. 
Γι'αυτό, η προαγωγή μιας πιο αρμονικής ανάπτυξης 
έχει περιληφθεί ως ένας από τους βασικούς στόχους 
της Ενιαίας Πράξης για την ενίσχυση της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας. 

Η κατευθυντήρια αυτή γραμμή διευρύνει και ενισχύει τις 
διατάξεις του άρθρου 130 της συνθήκης της Ρώμης με 

το οποίο ανατίθεται στην Τράπεζα η αποστολή "να 
συμβάλει στην ισόρροπη και απρόσκοπτη ανάπτυξη 
της κοινής αγοράς για το συμφέρον της Κοινότητας" 
και καθορίζεται ως στόχος της η προώθηση της περι
φερειακής ανάτττυξης με τη χρηματοδότηση επενδυ
τικών σχεδίων α' όλους τους τομείς της οικονομίας (βλ. 
τρίτη σελίδα του εξωφύλλου). 

Παρά την ελάχιστα ευνοϊκή συγκυρία για την έντονη 
αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σης 
λιγότερο ευνοημένες περιοχές, η Τράπεζα κατάφερε να 
διατηρήσει τις χορηγήσεις της σε πολύ υψηλά επίπεδα. 
Οι χρηματοδοτήσεις έργων περιφερειακής ανάπτυξης 
ανήλθαν σε 4 347,2 εκατομμύρια, από τα οποία τα 35,4 

Πίνακας 2; Δάνεια που χορηγήθηκαν στο εσιοτερικό της Κοινότητας κατά το 1987 από τους ιδίους πόρους της 
Τράπεζας 
Κατανομή κατά χώρα, τομέα και οικονομικό στόχο 

(oe εκατομ. ECU) 

Τομείς Στόχοι (') 

Σύνολο 

Βιομηχανία 
Γεωργία 

Υπηρεσίες Εν^γεια Υποδομές 

Περιφε
ρειακή 

βνάτττυξη 
Ενεργειακοί 

στόχοι 

Προηγμένη 
τεχνολογία 
και εκσυγ
χρονισμός 

επιχειρήσεων Περιβάλλον 

Κοινοτικές 
υπο

δομές 

Βέλγιο 37.1 37.1 — — 37.1 — 37.1 
Δανία 283.5 4.5 279,1 — 29,5 279,1 — — — 
Γερμανία 276,5 14,0 148,5 114,1 56,4 225,5 14,0 262,5 — 
Ελλάς 160.2 70,8 44.9 44,5 160,2 90,5 — 61,8 9,4 
Ισπανία 593,7 324,5 50,8 218,4 459,5 50.8 141.1 24,3 110,7 
Γαλλία 929,8 356,4 122,7 450,7 655,1 200,1 110,3 101,2 90,6 
Ιρλανδία 178,6 6,5 — 172,1 148,6 — — 28.4 55,8 
Ιταλία 2916,0 1037,1 822,1 1056,8 1 846,8 846.2 402,8 691.2 152,4 
Λουξεμβούργο 1.6 — — 1.6 — — — — 1,6 
Κάτω Χώρες 18,0 14,9 — 3.1 18,0 — 14,9 — — 
Πορτογαλία 380,0 271.4 6.3 102,3 380,0 56.5 180,0 59,0 15,0 
Ηνωμένο Βασίλειο 1119,0 32,3 344,8 742.7 520,6 347,7 — 350,8 242,6 
Λοιπά (2) 108,7 — 108,7 — — 108,7 — — — 

Σύνολο 7 003,4 2169,3 1927,9 2906,2 4 311,8 2205,0 900,1 1579,2 678,1 

(^) Ε πειδή ορισμένο δάνειο ονταποκρίνονιοι ταυτόχρονα σε περισσότερους στόχους, το επί μέρους ποσά δεν μπορούν να αβροιστούν. 
(2) Με ειδικ ή έγκριση του Συμβουλίου των Διοικητών, βλ. σελ. Β 

23 



Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

προέρχονταν από τους πόρους του ΝΚΜ (3 685,1 εκα
τομμύρια και 88,3 εκατομμύρια αντίστοιχα το 1986) και 
αντιπροσώπευαν το 58 % του συνόλου και το 62 % των 
δανείων από ιδίους πόρους έναντι 52 % και 54 % αντί
στοιχα το 1986. 

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές κατευθύνθηκαν κατά 70%  
στις περιοχές, των οποίων η ανάπτυξη έχει απόλυτη 
προτεραιότητα σε κοινοτικό επίπεδο : Πορτογαλία, 
Ελλάδα, Ιρλανδία, μεσημθρινή Ιταλία, Βόρεια Ιρλανδία 
και ορισμένες περιοχές της Ισπανίας. 

Η Τράπεζα εξακολούθησε παράλληλα να ενισχύει 
επενδύσεις σε περιοχές που έχουν πληγεί από την 
παρακμή παραδοσιακών βιομηχανικών κλάδων και σε 
άλλες λιγότερο ευνοημένες περιοχές, κυρίως της Γαλ
λίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

λούσαν πάνω από το 3 % του συνόλου των επενδύ
σεων στην Κοινότητα. Για τις λιγότερο ευημερούσες 
χώρες ή περιφέρειες, το ποσοστό αυτό είναι πολύ 
μεγαλύτερο : 11,3 % για την Πορτογαλία, 9,5 % για την 
Ιρλανδία, 7,2% για την Ιταλία που φτάνει στο 14% για 
τη μεσημβρινή χώρα και 5,3 % για την Ελλάδα. 

Χρηματοδοτήθηκαν έτσι, στις λιγότερο ευνοημένες 
περιοχές, επενδυτικές πρωτοβουλίες στους τομείς της 
βιομηχανίας, των υπηρεσιών, της γεωργίας και της αλι
είας με πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου (1 568,5  
εκατομμύρια, από τα οποία τα 786,4 εκατομμύρια χορη
γήθηκαν με τη μορφή συνολικών δανείων για τη χρη
ματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων), καθώς και 
βασικά έργα υποδομής (2 050,5 εκατομμύρια) και ενερ
γειακά προγράμματα (728,2 εκατομμύρια). 

Υπολογίζεται όπ οι επενδύσεις, στη χρηματοδότηση 
των οποίων συνέβαλε η Τράπεζα, καλύπτοντας από 20  
έως 50 % του κόστους ανάλογα με το έργο. αποτε-

Οι ενεργειακοί στόχοι της Κοινότητας για το 1995 επι
βάλλουν τη διατήρηση των ίδιων προτεραιοτήτων: 
αυξημένος έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας και 
μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου. 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητος κοτά το 1987 

Κατανομή κατά κύριο στόχο οικονομικής πολιτικής Γ) 

Περιφερειακή ανόττηιξη 
43475 εκστομ. ECU 

Ιταλία 

I Γαλλία 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Ιίσπαχήο 

I Πορτογαλία 

[Ελλάς 
I Ιρλανδία 

Λοιπές 

Ενεργειακοί στόχοι 
2226,θ εκατομ. ECU 

IΟρθολογική χρήση 
της ενέργειας 

IΔιαφοροποίηση 
των εισαγωγών 

ΐΕγχώριοι πόροι 

Περιδάλλον —  
Πολιπστική 
κληρονομιά 

1 572,9 εκστομ. ECU 

Ο 
Εκσυγχρονισμός 

επιχειρήσεων 
1 287.2 εκατομ. 

ECU 

Κοινοτικές 
υποδομές 

680,8 εκατομ. 
ECU 

Ρύπανση των υδάτων 
και τ ου εδάφους Επενδύσεις MME Μεταφορές 

[Ατμοσφαιρική ρύπανση ^Προηγμένη τεχνολογία 

J Λοιπές δράσεις 

ΙΠολιπσπκή κληρονομιά 

IΒιομηχανική 
συνεργαιήα 

I Εκσυγχρονισμός, 
μετατροπή 

(') Βλ. σημείωση 1 του πίνακα 2. 
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Χορηγήσεις aro εσωτερικό της Κοινότητας 

με την ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από εγχώ
ριους πόρους και τη συνέχιση της εφαρμογής μιας 
ισόρροπης πολιτικής διαφοροποίησης και μεγαλύτερης 
ευελιξίας του εφοδιασμού. 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας για την επίτευξη αυτών 
των στόχων έφτασαν στα 2 226,8 εκατομμύρια (2 600,1  
εκατομμύρια το 1986) και αφορούσαν, περισσότερο 
απ' ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, τη διαφοροποίηση 
του εφοδιασμού της Κοινότητας και την ορθολογική 
χρήση της ενέργειας, ενώ πόροι διατέθηκαν και για την 
εγκατάσταση εξοπλισμού ανπρρύπανσης, ώστε να 
υπάρξει συμμόρφωση με το εξελισσόμενο νομικό 
πλαίσιο επί του θέματος. 

Τα ενισχυθέντα έργα διαφοροττοίησης των εισα
γωγών (695,7 εκατομμύρια) αφορούσαν αγωγούς 
αερίου και ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς καύσης 
εισαγόμενου άνθρακα. 

Για έργα ορθολογικής χρήσης της ενέργειας διατέ
θηκαν συνολικά 863,5 εκατομμύρια, από τα οποία τα 
393,3 χορηγήθηκαν με τη μορφή συνολικών δανείων 
για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη βιομηχανία ή 
μικρών συλλογικών έργων υποδομής. Τα ατομικά 
δάνεια (470.2 εκατομμύρια) αφορούσαν κυρίως δίκτυα 
αστικής θέρμανσης, ένα υδροηλεκτρικό σταθμό αποθή

κευσης της ενέργειας με άντληση, τη διασύνδεση ηλε
κτρικών δικτύων υψηλής τάσης και έργα βελτίωσης της 
ενεργειακής αποτελεσματικότητας βιομηχανικών επι
χειρήσεων. 

Για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Κοινό
τητας αντίθετα, διατέθηκαν μόνο 667.6 εκατομμύρια: 
ττυρηνικές, υδροηλεκτρικές και γεωθερμικές μονάδες 
και αξιοποίηση εγχώριων κοιτασμάτων πετρελαίου ή 
αερίου. Πράγματι, η ολοκλήρωση ή η επιβράδυνση της 
εκτέλεσης πολυετών προγραμμάτων που είχαν αναλη
φθεί στον πυρηνικό τομέα ή αφορούσαν την αξιο
ποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε ορισμένες 
χώρες προκάλεσε σημαντική υποχώρηση των επενδύ
σεων. 

Η ίδια εξέλιξη σημειώθηκε και για τις πράξεις στα 
πλαίσια της Ευρατόμ. Η Τράπεζα, με την ιδιότητά της 
του αντιπροσώπου της Ευρατόμ, υπέγραψε από 
κοινού με την Επιτροττή τέσσερεις δανειστικές συμβά
σεις συνολικού ύψους 210,2 εκατομμυρίων για "πυρηνι
κούς σταθμούς στην Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γζρμανία 
(586,6 εκατομμύρια το 1986). Τα δάνεια αυτά που κατα
χωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα (σελ. 
92) και τα οποία αξιολογεί και διαχειρίζεται η Τράπεζα, 
δεν περιλαμβάνονται στις στατιστικές για τη δραστηριό
τητα της Τράπεζας, εφόσον η απόφαση για τη χορή-
γησή τους λαμβάνεται από την Επιτροπή. 

Υπολογίζεται ότι τα νέα έργα που χρηματοδότησε η 
Τράπεζα θα συμβάλουν, όταν ολοκληρωθούν, στη 
μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου 

Χορηγήσεις περιφερειακού ενδιαφέροντος στο εσω
τερικό της Κοινότητας από το 1983 έως το 1987 (ή 

σε εκατομ. ECU  

4400   

1983 1984 1985 1986 1987 

Κατανομή κατά χώρα 

Πορτογαλία 
Ισττανίσ 
Λοιπές 

Κατανομή κατά τομέα 

Βιομηχανία 
Διάφορα έργα υποδομής 
Υδραυλικές υποδομές 

Γαλλία 11 I Τη λεπικοινωνίες 

Ηνωμένο Βασίλειο Μεταφορές 
Ελλάς 1^1 Ενέργεια 

Ιρλανδία Η 
Ιταλία ^ 

(Ί από τις οποίες Ισπανία και Πορτογαλία στα πλαίσια 
της προενταξιακής βοήθειας μέχρι το 1985 

25 



Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

κατά 13,5 εκατομμύρια τιττ το χρόνο, από τα οποία τα 

9,4 εκατομμύρια χάρη στη διαφοροποίηση των εισα

γωγών. Συνολικά, τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί 

την τελευταία πενταετία θα επιτρέψουν τη μείωση της 

εξάρτησης από πς εισαγωγές πετρελαίου κατά 55 εκα

τομμύρια τιπ το χρόνο (από τα οποία τα 12 χάρη στην 

ορθολογική χρήση της ενέργειας) ή κατά το 14%  

περίπου των προβλεπόμενων εισαγωγών της Κοινό

τητας για το 1995 (βλ. διάγραμμα VI, σελ. 116). 

* * * 

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κοινότητας 

στις διεθνείς αγορές επιβάλλει την καταβολή έντονων 

προσπαθειών διαρθρωτικής αναπροσαρμογής, εισα

γωγής καινοτομιών και συνεργασίας της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η Τρά

πεζα ήταν δραστήρια σ' αυτούς τους τομείς, ενι

σχύοντας την εισαγωγή νέας τεχνολογίας ή τον εκσυγ

χρονισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ποσό 1 287,2  

εκατομμυρίων, από τα οποία τα 900,1 εκατομμύρια 

προέρχονταν από τους ιδίους της πόρους (1 005,5 εκα

τομμύρια και 744 εκατομμύρια αντίστοιχα το 1986). 

Οι χρηματοδοτήσεις βιομηχανικών επενδύσεων προηγμένης τεχνολογίας 

Κατά τη συνοδό του της 4ης Ιουνίου 1984, το Συμβούλιο των 
Διοικητών της Τράπεζας έκρινε ότι, εκτός από τους παραδο
σιακούς της στόχους προτεραιότητας, θα έπρεπε η Τράπεζα 
να προσπαθήσει να συμβάλει στη χρηματοδότηση έργων 
που ευνοούν την ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας. 

Στις τρεις οικονομικές χρήσεις που πέρασαν από τότε, οι χρη
ματοδοτήσεις παρόμοιων έργων σημείωσαν σημαντική 
πρόοδο και έφτασαν στα 1 222,8 εκατομμύρια, οπό τα οποία 

τα 128,5 εκατομμύρια χορηγήθηκαν με τη μορφή συνολικών 
δανείων και επέτρεψαν τη διάθεση 35 πιστώσεων για μικρο
μεσαίες επενδυτικές πρωτοβουλίες. 

Τα ατομικά δάνεια σημείωσαν σαφή αύξηση (1 094,3 εκατομ
μύρια) που ήταν, όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα, 
συγκρίσιμη μ' εκείνη των δανείων που διατέθηκαν για βιομη
χανικές επενδύσεις που δεν απαιτούσαν τη χρήση προηγ
μένης τεχνολογίας. 

Ατομικά δάνεια που χορηγήθηκαν στη βιομηχανία από το 1985 έως 
το 1987 

Κλασσικές επενδύσεις: 
1181,4 εκστομ. ECU 

Επενδύσεις προηγμένης 
τεχνολογίας: 

1094,3 εκατομ. ECU 

προϊόντων 
μετάλλου υάλου ^ χάρτου 

υλικού°^°^"^°^ Π °^'^°®ομικώυ υλών || διυλιστήρια 

τροχαίου υλικού • £οωήο • "λαατ,κών υλών 

ειδών 

•
ειδών 
διατροφής 

χημικές ^υφαντικών 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Τσ έργα προηγμένης τεχνολογίας που χρηματοδοτή

θηκαν με ποσό 474,1 εκατομμυρίων εκτελέστηκαν στην 

Ιταλία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και τη Γερ

μανία και αφορούσαν κυρίως τους κλάδους της μικροη

λεκτρονικής, της πληροφορικής, του τηλεπικοινωνιακού 

υλικού και της χημείας, τις βιομηχανίες υάλου, προϊ

όντων από ελαστικό και αυτοκινήτων και εργαστήρια 

ερευνών σε διάφορους τομείς (βλ. ένθετο σελ. 26). 

Στα πλαίσια των κατευθύνσεων που χάραξε το Συμ

βούλιο των Διοικητών της, η Τράπεζα αύξησε τις 

παρεμβάσεις της υπέρ των παραγωγικών επενδύσεων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προωθούσαν τη 

χρήση προηγμένης τεχνολογίας ή την εισαγωγή καινο

τομιών έξω από τις περιοχές κινήτρων. Συνομολόγησε 

έτσι τη χορήγηση δέκα συνολικών δανείων συνολικού 

ύψους 148,5 εκατομμυρίων από τους ιδίους της 

πόρους, πέρα από τα 32 συνολικά δάνεια ύψους 387,1  

εκατομμυρίων που χορήγησε από τους πόρους του 

ΝΚΜ (βλ. σελ. 16 και διάγραμμα VII, σελ. 116). 

Δάνεια τέλος χορηγήθηκαν στην Πορτογαλία και την 

Ιταλία, για επενδύσεις που προωθούν τη συνεργασία 

μεταξύ επιχειρήσεων διάφορων χωρών μελών, και στην 

Ισπανία για τη διευκόλυνση της προσαρμογής των 

MME στην κοινοτική αγορά. 

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου των Διοι

κητών της του 1984, η Τράπεζα αύξησε τις παρεμβάσεις 

της υπέρ της ττροστασίας του περιβάλλοντος, ακο

λουθώντας ένα συντονισμένο σχέδιο δράσης, λόγω του 

πολυκλαδικού και διασυνοριακού χαρακτήρα της 

ρύπανσης της ατμόσφαιρας ή των υδάτων. 

Οι χρηματοδοτήσεις παρόμοιων έργων έφτασαν το 

1987 στα 1 579,2 εκατομμύρια (701,7 εκατομμύρια το 

1986), από τα οποία τα 337,8 εκατομμύρια χορηγή

θηκαν με τη μορφή συνολικών δανείων στην Ιταλία, τη 

Γερμανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία για έργα που 

συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος απο

κλειστικά ή συμβάλλουν ταυτόχρονα και στην επίτευξη 

άλλων στόχων. 

Τα χρηματοδοτηθέντα έργα μπορούν να καταταγούν σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν τα έργα 

καθαρισμού των ακαθάρτων και βελτίωσης της ποιό-

Πίνακας 3; Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας το 1987, το 1986 και από το 1983 έως το 1987 κατά θέση επεν-
δχτηκού σχεδίου 

1987 1966 1963-1967 

Σύνολο 

Απώ 
ιδίους 

πόρους 

Από 
πόρους 

του ΝΚΜ Σύνολο 

Από 
ιδίους 

ττόρους 

Από 
πόρους 

του ΝΚΜ Σύνολο 

Από 
ιδίους 

π^υς 

Από 
πόρους 

του ΝΚΜ 

σε εκατομ. 
ECU % 

σε εκατομ σε εκατ^ 
ECU ECU 

σε εκατομ 
ECU % σε εκατομ 

εα 
σε εκατομ ecu σε εκατομ 

ECU % 
σε εκατΟμ 

ECU 
σε εκατομ. 

ECU 

Βέλγιο 37,1 0.5 37,1 — 46,1 0.7 46.1 — 193,6 0.6 193,6 — 
Δανία 315,3 4,2 283,5 31,8 258.2 3.7 198,3 59.9 1565,1 4.8 1 177,1 386,0 
Γερμανία 276.5 3,7 276,5 — 441.Β 6.2 441,8 — 1096,2 3.4 1096,2 — 
Ελλάς 164,β 2,2 160,2 4,6 253,0 3,6 253,0 — 1635,9 5.0 1 454,7 181,2 
Ισπανία Γ) 707,4 9.5 593.7 113,7 409,3 5,8 340,0 69,2 1 116,7 3.4 933,7 183,0 
Γαλλία 1006,5 13,5 929.8 76,8 623,4 8.8 565,0 58,4 4971.7 15.2 3 906,2 1065,5 
Ιρλανδία 178,6 2.4 178,6 — 262,1 3,7 214,3 47,8 1093,2 3,3 898,1 195,1 
Ιταλία 3112,2 41,8 2 916,0 196,2 3024,0 42,8 2 912,5 111,4 14 760.7 45,2 12 916,3 1844,4 
Λουξεμβούργο 1.6 — 1.6 — 18,2 0.3 18,2 — 36,2 0.1 36,2 — 
Κάτω Χώρες 18,0 0,2 18.0 — 98,2 1.4 98,2 — 185,3 0.6 185,3 — 
Πορτογαλία (') 389,9 5,2 380,0 9,9 190,3 2.7 160,4 29,9 580,2 1.8 540,4 39,8 
Ηνωμένο Βασίλειο 1 133,7 15,2 1119,8 14,0 1371,5 19.4 1355,3 16,3 5 259,2 16.1 5051,2 208,0 
Λοιπές 108,7 1.5 108,7 — 75,0 1.1 75,0 — 183,7 0,6 183,7 — 

Σύνολο 7450,4 100,0 7 003,4 447,0 7071,1 100,0 6 678,1 393,0 32 677,7 100,0 28 572,7 4105,0 

m Χορηγήσεις στην Ισπανία και την Πορτογαλία πριν αττό την προσχώρησή τους στην Κοινότητα: (6λ. πίνακα 13.1), 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοωότητας 

τητας του πόσιμου νερού (730,9 εκατομμύρια) που 
εντάσσονται συχνά στα πλαίσια πολυετών προγραμ
μάτων, τα οποία ενδιαφέρουν ταυτόχρονα πολλές 
περιοχές στην Ιταλία (λεκάνες του Πάδου και του 
Άρνου, Βένετο και ακτές της Λιγυρίας) και το Ηνωμένο 
Βασίλειο ( Ανγκλια, Γιόρκσάιρ και λεκάνες του Σέβερν 
και του Τρεντ). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα έργα 
μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης βιομηχανικού 
χαρακτήρα (6λ. ένθετο σελ. 29), είτε πρόκειται για διυ
λιστήρια πετρελαίου και τσιμεντοβιομηχανίες που βρί
σκονται συχνά σε ττυκνοκατοικημένες περιοχές ή για 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, και ιδιαίτερα ανθρακι
κούς (470,6 εκατομμύρια). 

Κατανομή κατά τομέα των χορηγήσεων στο εσωτερικό 
της Κοινότητας κατά το 1987 

Διάφορα έργα, τέλος, επεξεργασίας των αστικών απο
βλήτων, πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους, ανα
δάσωσης και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
ενισχύθηκαν με ποσό 39,9 εκατομμυρίων. 

Το γεγονός ότι οι περιβαλλοντολογικές θεωρήσεις απο
τελούν αναπόσπαστο τμήμα των ά^ων κοινοτικών 
πολιτικών φαίνεται από το γεγονός ότι τα δύο τρίτα 
περίπου των παραπάνω χορηγήσεων αφορούσαν 
επίσης είτε την περιφερειακή ανάπτυξη, περίπτωση 
έργων αποχέτευσης, είτε την κοινή ενεργειακή πολι
τική. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ
σεων κατάρτισε από κοινού με τη Διεθνή Τράπεζα ένα 
πρόγραμμα αναβάθμισης του περιβάλλοντος στη 
Μεσόγειο, με σκοπό την αξιολόγηση των επιτευ-
χθέντων αποτελεσμάτων, τον εντοπισμό των κρίσιμων 
προβλημάτων και τη λήψη των μέτρων προτεραιό
τητας. 

* * * 

Η ύπαρξη ενός κατάλληλου δικτύου μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη γεωγραφική ενότητα της Κοινότητας και την 
εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς (βλ. σελ. 
11). 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής κοινοτικού ενδια
φέροντος ανήλθαν το 1987 σε 680,8 εκατομμύρια (561,5  
εκατομμύρια το 1986). Πάνω από το 45 % του ποσού 
αυτού διατέθηκε για τις εναέριες μεταφορές (αερολι
μένες, προμήθεια αεροσκαφών, κέντρα ελέγχου της 
εναέριας κυκλοφορίας), ενώ τα υπόλοιπα χορηγή
θηκαν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, για δρόμους 
και αυτοκινητόδρομους (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτο
γαλία και Ηνωμένο Βασίλειο), σιδηροδρομικές συνδέ
σεις (Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα), λιμενικά έργα στη 
βόρεια Ιταλία, ένα δεξαμενόπλοιο στο Λουξεμβούργο, 
σταθμούς συνδυασμένων μεταφορών στη βόρεια Ιταλία 
και την Ισπανία και τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιών 
μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ενέργεια 

Συνολικά δάνεια 

Μεταφορά και διανομή 

Παραγωγή 

Ετιικοινωνίες 

ΒΤηλετηκοινωνίες 

Μεταιρορές 

Λοιπές υποδομές 

Συνολικά δάνεια 

Διάφορες υποδομές 

Υδραυλικές υποδομές 

Βιομηχανία, γεωργία, υπηρεσίες 

Συνολικά δάνεια 

Ατομικά δάνεια 

Ανάλυση κατά τομέα 

Η κατανομή των χορηγήσεων κατά τομέα αφήνει να 
διαφανεί μια νέα άνοδος των πιστώσεων στη βιομη
χανία. τις υπηρεσίες και τη γεωργία, μια ελαφρή 
αύξηση των χρηματοδοτήσεων έργων υποδομής και 
μια σημαντική υποχώρηση των δανείων στον ενερ
γειακό τομέα. 
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Περιβάλλον; μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Η Τράπεζα παρεμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια με όλο και 
εντονότερο ρυθμό υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, 
σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου των Διοικητών 
της (βλ. ετήσια έκθεση 1984). 

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται η εξέλιξη των χορηγη· 
σεών της σ' αυτό τον τομέα, καθώς και η διεύρυνση του 
πεδίου των παρεμβάσεών της τόσο γεωγραφικά — το 1987  
χορηγήθηκαν δάνεια σε οκτώ χώρες μ^η — όσο και κλαδικά. 
Ύστερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στουτγκάρδης του 
Ιουνίου 1983, η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
ήλθε να προστεθεί στον ήδη πολύχρονο αγώνα μείωσης της 
ρύπανσης των υδάτων και αρκετές οδηγίες εγκρίθηκαν για 
την πρόληψη της ρύπανσης των βιομηχανικών μονάδων και 
των αυτοκινήτων, εν αναμονή μιας απόφασης για τη 
ρύπανση των μεγάλων εγκαταστάσεων καύσης. 

Είναι προφανές ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση όχι μόνο δεν 
γνωρίζει σύνορα αλλά πλήττει και άλλα τμήματα του περι
βάλλοντος — καθιστά όξινα τα επιφανειακά ύδατα και το 
έδαφος — και έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στον άνθρωπο και 
τα οικοσυστήματα. 

Οι θεωρήσεις αυτές ώθησαν την Τράπεζα να χορηγήσει την 
τελευταία διετία 718.6 εκατομμύρια με τη μορφή ατομικών 
δανείων για την καταπολέμηση στην πηγή της ατμοσφαι
ρικής ρύπανσης που προκαλείται από σταθμούς ηλεκτροπα

ραγωγής (506,7 εκατομμύρια) και βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
(211,9 εκατομμύρια). 

Η νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση της όξινης βροχής 
που άρχισε να ισχύει στη Γερμανία επέβαλε την πραγματο
ποίηση σημαντικών επενδύσεων σε πολλούς σταθμούς ηλε
κτροπαραγωγής στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, την Κάτω 
Σαξωνίσ και το Σάαρ, είτε για την εγκατάσταση εξοπλισμού 
καθαρισμού των αερίων καύσης ή για την κατασκευή νέων 
λιγότερο ρυπογόνων μονάδων. Τα δάνεια της Τράπεζας βοή
θησαν στην αναπροσαρμογή αυτή. 

Ομοίως στην Ιταλία, χρηματοδοτήθηκαν επενδύσεις πρό
ληψης της ρύπανσης στο νέο μεγάλο σταθμό ηλεκτροπαρα
γωγής του Μπρίντιζι και στο σταθμό της Μπρέσια που θα 
τροφοδοτεί το δίκτυο θέρμανσης της πόλης. Στο βιομηχανικό 
τομέα, χρηματοδοτήθηκαν έργα σε μια τσιμεντοβιομηχανία 
στην Ιταλία και κυρίως εγκαταστάσεις αποθείωσης των 
αερίων καύσης και των άλλων εκπομπών αερίων σε αστικές 
περιοχές στην Ελλάδα (διυλιστήρια Ασπροπύργου και Αγίων 
Θεοδώρων) και την Ιταλία (διυλιστήρια πετρελαίου κοντά στη 
Ρώμη και το Κάλιαρι). Στην Ιταλία επίσης, με πιστώσεις 
ύψους 20,6 εκατομμυρίων από συνολικά δάνεια, χρηματοδο
τήθηκε η εγκατάσταση φίλτρων σε τσιμεντοβιομηχανίες, 
χαλυβουργίες και εργοστάσια χημικών και πετροχημικών 
προϊόντων. 

Δάνεια yia την προστασία του περιβάλλοντος 

Εξέλιξη κατά χώρα 

ΒΔανΙα 
Π Γερμανία •Ελλάς 
• Ισπανία 

^Γαλλία 
•Ιρλανδία 

σε εκατομ. ECU 

1 600 

- 1400 

- 1 200 

Εξέλιξη κατά τύπο δράσης 

I Ατμοσ ιρβιρική ρύπανση 
I Απο χέτευση. 
' υδραυλικές υποδομές 
I Λοιπές δράσης 

•Πορτογαλία 

1 [Ηνωμένο Βα^λειο 

,ΐ;: 

- 1 000 

- 800 

1 200 

- 1000 

- 200 

19Θ3 84 86 87 

σε εκατομ. ECU  
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1400 

29 



Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Στη βιομηχανία, ης υττηρεσίες και τη γεωργία, τα 
δάνειο έφτασαν στα 2 556,4 εκατομμύρια ή στο 34,3 %  
του συνόλου των χορηγήσεων στο εσωτερικό της Κοι
νότητας, έναντι 1915,8 εκατομμυρίων και 27,1 % το 
1986. Τα ατομικά δάνεια (937,1 εκατομμύρια από 
ιδίους πόρους) αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα επενδυ
τικών σχεδίων σε οκτώ χώρες στους τομείς ηλεκτρολο
γικού και ηλεκτρονικού υλικού, εξορυκτικής Βιομηχα
νίας, χημείας, μηχανικής και τροχαίου υλικού, και 
κυρίως σχεδίων προηγμένης τεχνολογίας. Στην κατη
γορία των υπηρεσιών χρηματοδοτήθηκαν έργα στον 
τομέα του τουρισμού και της αναψυχής, εγκαταστάσεις 
συλλογής και επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων, 
εργαστήρια βιομηχανικών ερευνών και συστήματα 
αυτόματης διαχείρισης επιχειρήσεων. Τα συνολικά 
δάνεια, τέλος, σημείωσαν σημαντική αύξηση (1 232,3  
εκατομμύρια από ιδίους πόρους και 387,1 εκατομμύρια 
από πόρους του ΝΚΜ). 

Στον τομέα των έργων υποδομής (2 944,3 εκατομμύρια 
και 39,5% του συνόλου), η συμπίεση των δανείων στις 
μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες αντισταθμίστηκε 
από την πρόοδο των πιστώσεων για έργα συλλογής 
και καθαρισμού των ακαθάρτων και εξοπλισμού 
τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδίως στα πλαίσια σύνθετων 
έργων ή συνολικών δανείων. Τα χρηματοδοτηθέντα 
έργα εκτελούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους σε 
λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. 

Οι χρηματοδοτήσεις ενεργειακών προγραμμάτων 
έφτασαν στα 1 949,7 εκατομμύρια (26,2 % του συνόλου), 
έναντι 2 533,4 εκατομμυρίων και 36% του συνόλου το 
1986. Η κάμψη αυτή οφείλεται στην έντονη μείωση των 
παρεμβάσεων για την εκμετάλλευση ττυρηνικών καυ
σίμων και κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Πρόοδο 
αντίθετα σημείωσαν οι χορηγήσεις για υδροηλεκτρι
κούς, γεωθερμικούς και ανθρακικούς σταθμούς, ενώ τα 
δάνεια για τη μεταφορά και τη διανομή αερίου, ηλε
κτρικού ρεύματος και θερμότητας κινήθηκαν στα ίδια 
επίπεδα. 

Οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας το 1987 που κάλυ
πταν κατά μέσο όρο το ένα τρίτο του κόστους των 
έργων, συντέλεσαν στην πραγματοποίηση επενδύσεων 
ύψους 19,4 δισεκατομμυρίων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν κατά την αξιολό
γηση των έργων, υπολογίζεται ότι οι επενδύσεις αυτές 
θα επιτρέψουν την άμεση δημιουργία 28 000 μόνιμων 
θέσεων εργασίας, τα δύο τρίτα των οποίων σε περιοχές 
κινήτρων, από τις οποίες τις 17 000 θέσεις θα δημιουρ
γήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας επέτρεψαν επίσης 
τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη σταθερο
ποίηση της απασχόλησης σε πολλές επιχειρήσεις. Επι
πλέον, οι εργασίες και οι εξοπλισμός που χρειάζονται 
για την εκτέλεση των έργων συνέβαλαν, κατά την 
περίοδο κατασκευής τους που ήταν μερικές φορές 
αρκετά μεγάλη, στην ενίσχυση της απασχόλησης στην 
Κοινότητα. 

Η μέση διάρκεια των δανειστικών συμβάσεων που υπο
γράφηκαν το 1987 ήταν 13 χρόνια για τα έργα υπο
δομής και τα ενεργειακά προγράμματα και 10 χρόνια 
για τις βιομηχανικές επενδύσεις. 

Το 70% των ατομικών δανείων και το σύνολο των 
πιστώσεων από συνολικά δάνεια που χορηγήθηκαν 
στη βιομηχανία αφορούσαν έργα του ιδιωτικού τομέα, 
ενώ το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών προγραμ
μάτων και των έργων υποδομής που χρηματοδοτή
θηκαν εκτελείται από δημόσιες επιχειρήσεις και οργανι
σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Συνολικά δάνεια και διατεθείσες πιστώσεις 

Το ύψος των συνομολογηθέντων το 1987 συνολικών 
δανείων ήταν σημαντικά αυξημένο, λόγω κυρίως της 
σύσφιξης και της διεύρυνσης των σχέσεων της Τρά
πεζας με τους εξειδικευμένους οργανισμούς παροχής 
μακροπρόθεσμων πιστώσεων. 

Πίνακας 4: Δάνεια που χορηγήθηκαν στη βιομηχανία, τη γεωργία και τις υπηρεσίες από το 1983 έως το 1987 

1983 1984 1985 1986 1987 

Ατομικά δάνεια: 
ύψος (ο) — σε εκατομ. ECU 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια 
ύψος (β) — σε εκατομ. ECU 
αριθμός 

Σύνολο (α + 6 - γ) 

Συμμιετοχή των πιστώσεων από συνολικά 
δάνεια στο σύνολο των χορηγήσεων (6/γ) 
(%) 

431,6 

1 010,9 
3172 

1442,5 

70 

506,2 

1380,9 
4541 

1887,1 

73 

509,0 

1599,3 
5 745 

2108,3 

76 

960,6 

1027,1 
3 548 

1987,7 

52 

937,0 

985,3 
2871 

1922,3 

51 
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Συνολικά, 64 πιστωτικά ιδρύματα από οκτώ χώρες (37  
το 1986) έλαβαν νέο συνολικά δάνεια ύψους 2 010,4  
εκατομμυρίων (27 % του συνόλου των χορηγήσεων στο 
εσωτερικό της Κοινότητας), έναντι 1 234,4 εκατομμυρίων 
και 17 % του συνόλου το 1986 και 1 858,5 εκατομμυρίων 
και 28 % του συνόλου το 1985. 

Τα συνολικά δάνεια από ιδίους πόρους έφτασαν στα 
1601,5 εκατομμύρια (964,3 εκατομμύρια το 1986 και 
1 229,4 εκατομμύρια το 1985) και αφορούσαν: 

— στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, μικρομεσαίες 
επενδυτικές πρωτοβουλίες στους τομείς της βιομηχα
νίας, των υπηρεσιών και του τουρισμού (786,4 εκατομ
μύρια) και έργα υποδομής μικρού και μεσαίου μεγέ
θους (212,5 εκατομμύρια). 

— έξω από τις περιοχές αυτές, επενδύσεις μικρομε
σαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων (148,5 εκατομμύρια), 
σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου των Διοι
κητών σχετικά με την ισχύ του ΝΚΜ IV ( βλ. σελ. 16), και 
τη διαρθρωτική αναπροσαρμογή της ισπανικής βιομη
χανίας (57,6 εκατομμύρια), 

— ανεξάρτητα από γεωγραφική θέση, μικρομεσαίες 
βιομηχανικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην 
εισαγωγή ή την ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας (25  
εκατομμύρια) και βιομηχανικές επενδύσεις και έργα 
υποδομής που ανταποκρίνονται στους κοινοτικούς στό

χους στους τομείς της ενεργείας και της προστασίας 
του περιβάλλοντος (371,5 εκατομμύρια). 

Τα συνολικά δάνεια από πόρους του ΝΚΜ διατέθηκαν 
κατά 387,1 εκατομμύρια, από τα οποία τα 307,5 χορη
γήθηκαν στα πλαίσια του ΝΚΜ IV, για τη χρηματοδό
τηση παραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων επιχει
ρήσεων έξω από τις περιοχές κινήτρων και κατά 21,8  
εκατομμύρια για ενεργειακά προγράμματα (ένανπ 
συνόλου 270,2 εκατομμυρίων το 1986). 

Το μικρότερο ύψος των συνολικών δανείων που είχαν 
συνομολογηθεί το 1986 επηρέασε αρνητικά τόσο τον 
αριθμό των πιστώσεων που διατέθηκαν το 1987 από 
τα εκκρεμή συνολικά δάνεια, ο οποίος υποχώρησε εκ 
νέου (3 035 πιστώσεις έναντι 3 930 πιστώσεων το 1986  
και 6 465 το 1985). όσο και το ύψος τους (1 175,7 εκατομ
μύρια έναντι 1 267,0 εκατομμυρίων το 1986 και 1 877,1  
εκατομμυρίων το 1985). 

Η μείωση αυτή ήταν αισθητή στο σύνολο της δραστη
ριότητας με συνολικά δάνεια, είτε πρόκειται για τις 
πιστώσεις για MME είτε για τις πιστώσεις για έργα υπο
δομής ή ενεργειακά προγράμματα, με δύο ωστόσο 
εξαιρέσεις. Στην Πορτογαλία και, κυρίως, στην Ισπανία 
επιταχύνθηκε ο ρυθμός διάθεσης παρόμοιων πιστώ
σεων, ύστερα από ένα πρώτο χρόνο εφαρμογής του 
συστήματος, όπως σημαντική πρόοδο σημείωσαν και οι 
πιστώσεις για έργα προστασίας του περιβάλλοντος 
στην Ιταλία και τη Γερμανία. 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1987  

Κατανομή κατά χώρα και κατά τομέα 

Ενέργεια 
1 949,7 εκστομ. ECU 

Επικοινωνίες 
1 616,8 εκατομ. ECU 

Λοιπές υποδομές 
1 327,5 εκατομ. ECU 

Βιομηχανία, γεωργία, 
υπηρεσίες 
2 556.4 εκατομ. ECU 

ΣΥΝΟΛΟ 
7 450,4  
εκστομ. ECU 

Βελ, Δαν. Γερμ. Ελλ. Ισπ, Γαλ. Ιρλ, Ιτ. Λουξ. Κ. Πορτ. Ην. Β. 
Χώρες 
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Συνολικά, 2 871 πιστώσεις ύψους 985,3 εκατομμυρίων 
διατέθηκαν για βιομηχανικές επενδύσεις. Η κατανομή 
των πιστώσεων που διατέθηκαν σε MME ανάλογα με 
τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων δείχνει ότι το 
77 % του αριθμού τους και το 56 % του όγκου τους αφο
ρούσε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 50  
άτομα. Η λεπτομερής κατανομή των πιστώσεων 
υπάρχει στον πίνακα 12. 

Μ' αυτό τον τρόπο, η χρηματοδότηση μεγάλων επιχει
ρήσεων που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της διε
θνούς ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής βιομηχανίας, 
λόγω κυρίως των δυνατοτήτων τους σε θέματα 
έρευνας, ανάπτυξης και εξαγωγών, συμπληρώνεται με 
την ενίσχυση επενδύσεων των MME, οι συνέπειες των 
οποίων σε θέματα απασχόλησης είναι πολύ πιο 
θετικές, όσον αφορά τα επενδυόμενα κεφάλαια, από 
εκείνες των μεγάλων, λόγω της ποικιλίας τους και του 
δυναμισμού τους. 

Παρουσίαση των χορηγήσεων κατά χώρα 

Ιταλία 
Τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ιταλία το 1987  
έφτασαν στα 3 112,2 εκατομμύρια, έναντι 3024 εκατομ
μυρίων το 1986, από τα οποία τα 2 916 εκατομμύρια 
προέρχονταν από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 
και τα 196,2 εκατομμύρια από τους πόρους του ΝΚΜ. 

Τα δάνεια που διατέθηκαν για έργα περιφερειακής 
ανάπτυξης αποτελούσαν το 60% του συνόλου των 
παρεμβάσεων στη χώρα (1 868,2 εκατομμύρια) και αφο
ρούσαν στην ουσία βιομηχανικές επενδύσεις (628,2 εκα
τομμύρια, από τα οποία τα 410,8 χορηγήθηκαν με τη 
μορφή συνολικών δανείων), έργα υποδομής των επι
κοινωνιών (587,7 εκατομμύρια) και ενεργειακά προ
γράμματα (518,7 εκατομμύρια). 

Πάνω από τα τέσσερα πέμπτα των δανείων για έργα 
περιφερειακής ανάπτυξης, ή συνολικά 1 622,8 εκατομ
μύρια, κατευθύνθηκαν στη μεσημβρινή Ιταλία (ηπειρω
τική χώρα και νήσοι). Η χωροταξική κατανομή των 
δανείων είναι η εξής : Πούλια (240 εκατομμύρια), Κα-
μπανία (191 εκατομμύρια), Λάτιο, Σικελία και Σαρδηνία 
(123 εκατομμύρια για κάθε περιφέρεια), Καλαβρία (82  
εκατομμύρια), Αβρούζια (57 εκατομμύρια), Βασιλικάτα 
(33 εκατομμύρια), Μολίζε (11 εκατομμύρια) και Μάρκες 
(7 εκατομμύρια). Στην Καμπανία και τα Βασιλικάτα, 
δάνεια ύψους 48,2 εκατομμυρίων χορηγήθηκαν με επι
δότηση επιτοκίου κατά 3 % σε βάρος του γενικού προϋ
πολογισμού των Κοινοτήτων (ή, στα πλαίσια της ήδη 
εξαντληθείσσς έκτακτης βοήθειας ύψους 1 δισεκατομ
μυρίου για την ανασυγκρότηση των περιοχών πς 
οποίες έπληξαν οι σεισμοί του Νοεμβρίου 1980. 

Η Τράπεζα χορήγησε επίσης 632,8 εκατομμύρια για 
έργα που ενδιαφέρουν περισσότερες περιφέρειες 

στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της διανομής 
αερίου και των θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και 
με τη μορφή συνολικών δανείων. 

Στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της βόρειας και 
κεντρικής χώρας, τα δάνεια περιφερειακού ενδιαφέ
ροντος έφταναν στα 245.4 εκατομμύρια, από τα οποία 
τα 153,6 εκατομμύρια διατέθηκαν για MME στα πλαίσια 
συνολικών δανείων. 

* « * 

(t) Αίΐόφαση του Συμβουλίου 81/19/ΕΟΚ της 20. 1. 1961. 

Για έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των κοινο
τικών ενεργειακών στόχων χορηγήθηκαν 846,2 εκα
τομμύρια που αφορούσαν κυρίως την αξιοποίηση του 
υδροηλεκτρικού και γεωθερμικού δυναμικού, την εκμε
τάλλευση κοιτασμάτων αερίου, τη διαφοροποίηση του 
εφοδιασμού και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων ττροστασίας του περιβάλ
λοντος σημείωσαν έντονη αύξηση (691,1 εκατομμύρια 
έναντι 143,3 εκατομμυρίων το 1986). Πρόκειται κυρίως 
για έργα συλλογής και καθαρισμού των ακαθάρτων σε 
διάφορες γεωγραφικές λεκάνες της βόρειας και κε
ντρικής χώρας, αποχετευτικά δίκτυα στη νότια χώρα. 
αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, ένα εθνικό 
δίκτυο παρατηρήσεων για παρεμβάσεις πολιτικής 
άμυνας, έργα διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονο
μιάς (Ανάκτορα των Δόγηδων στη Βενετία και αρχαιο
λογικοί χώροι του Ερκουλάνου, της Πομτπιίας και της 
Στάβισς) και εγκαταστάσεις επεξεργασίας των οικιακών 
αποβλήτων και μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Χρηματοδοτήθηκαν επίσης στη βόρεια και κεντρική 
χώρα έργα υποδομής των μεταφορών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος (152,3 εκατομμύρια); ένας αυτοκινητό
δρομος σης Αλπεις, λιμένες και αερολιμένες, εναέριες 
συνδέσεις και σταθμοί συνδυασμένων (οδικών—σιδηρο
δρομικών) μεταφορών. 
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402,8 εκατομμύρια τέλος διατέθηκαν για επενδύσεις 
εισαγωγής προηγμένης τεχνολογίας στη βιομηχανία 
κι' ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων 
αεροναυπηγικής δύο χωρών. 

* * * 

Στους τομείς της βιομηχανίας και των υττηρεσιών 
κατευθύνθηκαν 1 209,2 εκατομμύρια, από τα οποία τα 
516,5 εκατομμύρια χορηγήθηκαν με τη μορφή ατο
μικών δανείων στη βιομηχανία. 

Το μεγαλύτερο μέρος τους κατευθύνθηκε στους τομείς 
ηλεκτρονικής, πληροφορικής και ηλεκτρολογικού 
υλικού: παραγωγή ηλεκτρονικών γραφομηχανών νέας 
γεννιάς στην Κρέμα, ενίσχυση μιας μονάδας παρα
γωγής εκτυπωτών και μαγνητικών μνημών στο Σαν 
Μπερνάρντο ντΊβρέα, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικών 
στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα 
ψηφιακού ελέγχου στη Γένοβα, μονάδα τηλεπικοινω
νιακού εξοπλισμού στο Μιλάνο και αυτοματοποίηση 
της παραγωγής και της διαχείρισης μιας μονάδας 
παραγωγής ψυγείων στη Σουζεγκάνα και μονάδων 
παραγωγής αντιστάσεων ηλεκτρικής θέρμανσης κοντά 
στο Τρεβίζο. 

Αρκετά δάνεια κατευθύνθηκαν σε χημικές βιομηχανίες: 
παραγωγή φθοριωμένων προϊόντων υψηλής από
δοσης σε μια μονάδα στην Αλεσάντρια, εκσυγχρονισμός 
μονάδων παραγωγής απορρυπαντικών και κολλητικών 
ουσιών στο Λομάτσο, Καζαρίλε και Φερεντίνο, πολυ-
προττυλένιου στο Τέρνι και το Μπρίντιζι και ακρυλικών 
και πολυεστερικών ινών στην Οτάνα και το Πόρτο 
Τόρες, εργαστήρια εφαρμοσμένης έρευνας στην Πομέ-
τσια και μονάδα παραγωγής φαρμάκων στη Σερμονέτα. 
Ενισχύθηκαν επίσης επενδύσεις αύξησης της παρα
γωγής ελαφρών προϊόντων σ' ένα διυλιστήριο κοντά 
στη Ρώμη και εγκαταστάσεις μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας και των εκπομπών θείου του ίδιου διυλιστή-
ριου. 

Τα άλλα βιομηχανικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν 
αφορούσαν: δύο μονάδες αεροναυπηγικής στην Κα-
μπανια και μια άλλη παραγωγής σιδηροδρομικού 
υλικού στη Νεάπολη, την παραγωγή ελαστικών αυτοκι
νήτων στη Μπολάτε και υαλοπινάκων αυτοκινήτων σε 
μια αυτοματοποιημένη μονάδα στο Σαν Σάλβο, την 
παραγωγή χαρτιού στο Αβετσάνο και ειδών διατροφής 
στην Πομέτσια, καθώς και την ορθολογική οργάνωση 
μιας μονάδας αλουμίνας στη Σαρδηνία και μιας τσιμε
ντοβιομηχανίας στο Βίμπο Βαλέντια με ταυτόχρονη 
μείωση των εκπομπών ρύπων. 

24,4 εκατομμύρια τέλος διατέθηκαν για επενδυτικές 
πρωτοβουλίες στον τομέα των υπηρεσιών και αφο
ρούσαν πιο συγκεκριμένα τον τουρισμό, την εφαρμο
σμένη έρευνα, τη διάθεση των οικιακών αποβλήτων και 
μια μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας. 

Τα συνολικά δάνεια που χορηγήθηκαν για τη χρημα
τοδότηση βιομηχανικών επενδύσεων ανήλθαν σε 668,3  
εκατομμύρια και θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση 
MME στη μεσημβρινή χώρα (238,4 εκατομμύρια), τις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της βόρειας και κε
ντρικής χώρας (145,5 εκατομμύρια) και έξω από τις 
περιοχές αυτές (172,1 εκατομμύρια από τους πόρους 
του ΝΚΜ). Συνολικά, 1 446 MME στους τομείς της βιομη
χανίας ιδιαίτερα, αλλά και των υπηρεσιών — ξενοδοχει
ακές πρωτοβουλίες κυρίως — και της γεωργίας χρημα
τοδοτήθηκαν με πιστώσεις ύψους 568 εκατομμυρίων 
από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια (236 πιστώσεις ύψους 
140,9 εκατομμυρίων προέρχονταν από τους πόρους 
του ΝΚΜ). Τα δάνεια αυτά θα επιτρέψουν επίσης τη 
χρηματοδότηση έργων εισαγωγής προηγμένης τεχνο
λογίας (25,1 εκατομμύρια θα διατεθούν για 9 βιομηχα
νικές πρωτοβουλίες) και έργων προστασίας του περι
βάλλοντος και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας (87,3  
εκατομμύρια). 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής (1 080,9 εκατομ
μύρια) αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα έργων στο σύνολο 
της χώρας, και ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών 
(387,1 εκατομμύρια). 

Χρηματοδοτήθηκαν έτσι η ενίσχυση δύο σιδηροδρο
μικών γραμμών στη Ρώμη και το Μιλάνο, για την καλύ
τερη εξυπηρέτηση των διεθνών αερολιμένων των δύο 
πόλεων, η πρώτη γραμμή του μετρό της Νεάπολης και 
η αποκατάσταση των εγκαταστάσεων στην Καμπανία 
και τα Βασιλικάτα που είχαν υποστεί ζημιές από τους 
σεισμούς του 1980. 

Ενισχύθηκαν επίσης η κατασκευή των τελευταίων τμη
μάτων του αυτοκινητόδρομου των σηράγγων που συν
δέει το Πεδεμόντιο με την Ελβετία, η ολοκλήρωση της 
παράκαμψης της Ρώμης που θα συνδέει τους αυτοκι
νητόδρομους προς το Μιλάνο και τη Νεάπολη, η δια
πλάτυνση του οδικού άξονα Ρώμης-Νεάπολης, η ανα
κατασκευή κοιλαδογεφυρών στον αυτοκινητόδρομο 
Νεάπολης-Μπάρι και η κατασκευή υπόγειας οδικής διά
βασης στην Καζέρτα και σταθμών συνδυασμένων μετα
φορών στο Τουρίνο, τη Βερόνα και την Πάρμα. 

Δάνεια τέλος χορηγήθηκαν για τη βελτίωση των συν
θηκών παραβολής των ανθρακοφόρων στο λιμένα του 
Μπρίντιζι, των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβω
τίων στους λιμένες της Τεργέστης, της Λα Σπέτσια και 
της Ραβένα και των αλιευτικών, εμπορικών και σκαφών 
αναψυχής στους λιμένες της Ορτόνα, Μπανιάρα, 
Καράτι, Πεσκάρα και Τζιουλιανόβα, καθώς και για την 
αύξηση της χωρητικότητας και τη βελτίωση των υπηρε
σιών των πορθμείων που εξυπηρετούν τη Σικελία και 
τη Σαρδηνία και την ανάπτυξη της εναέριας κυκλοφο
ρίας: εκσυγχρονισμός του αερολιμένα του Τουρίνο και 
κυρίως προμήθεια αεροσκαφών για δρομολόγηση σε 
εσωτερικές και ενδοκοινοτικές γραμμές. 
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Ol χορηγήσεις της Τράπεζας στη βιομηχανία το 1987 (2,5 δισεκατομμύρια ECU)  

κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα κλάδων, από τις εξορυκτικές βιομηχανίες (πρώτη 
φωτογραφία: ορυχείο χαλκού) έως τις βιομηχανίες ξύλου (δεύτερη φωτογραφία). 
Για έργα προηγμένης τεχνολογίας (τρίτη φωτογραφία) διατέθηκαν 500  

εκατομμύρια ECU περίπου. 2 800 μικρομεσαίες βιομηχανικές πρωτοβουλίες τέλος, 
χρηματοδοτήθηκαν με ποσό 870 εκατομμυρίων ECU μέσω συνολικών δανείων 
(τέταρτη φωτογραφία). 



Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Στον τομέα των τηλεττικοινωνιών (343,1 εκατομμύρια), 
οι χορηγήσεις της Τράττεζας συνέ6αλαν στη συνέχιση 
της ενίσχυσης του δικτύου που καλύπτει τη μεσημ
βρινή χώρα και την εγκατάσταση ενός εθνικού δικτύου 
παρατηρήσεων με τη χρήση δορυφορικών τηλεπικοι
νωνιών για παρεμβάσεις πολιτικής άμυνας σε περί
πτωση φυσικών καταστροφών. 

Όσον αφορά τα υδρειυλικά έργα, ενισχύθηκαν κυρίως 
έργα αποχέτευσης και ορισμένα έργα ύδρευσης με 
ποσό 286,7 εκατομμυρίων. Τα έργα αυτά που εκτε
λούνται κατά βάση στη βόρεια και κεντρική χώρα, αφο
ρούσαν κατά κύριο λόγο τη λεκάνη του Πάδου, στα 
πλαίσια του σχετικού προγράμματος που εκτελείται 
εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς και τη λεκάνη του Τίβερη 
(βλ. ετήσια έκθεση 1965, σελ. 29), τη διαμόρφωση της 
κοίτης του Άρνου και έργα αποχέτευσης σε διάφορα 
τμήματα της Βένετο και ιδιαίτερα στη λεκάνη του Γκορ-
τζόνε. Αφορούσαν επίσης τη συλλογή και τον καθα
ρισμό των ακαθάρτων, κυρίως στην πόλη της Ρώμης 
και την περιοχή της Φεράρας και των λιγυρικών ακτών, 
καθώς και τη βελτίωση δικτύων αποχέτευσης στο 
Λάτιο, τα Αβρούζια και τη Σαρδηνία. 

Στις Μάρκες, το Μολίζε, τη Βάλλε ντΆόστα, την Ού-
μπρια και τη Λομβαρδία χρηματοδοτήθηκαν έργα πρό
ληψης της διάβρωσης και των κατολισθήσεων του εδά
φους και αντιπλημμυρικά έργα. Ενισχύθηκαν επίσης 
έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου του Μπάρι, η 
κατασκευή κτιρίων για τη στέγαση ενός επιστημονικού 
και τεχνολογικού πάρκου στην Τεργέστη, η επέκταση 
της γεωπονικής σχολής του Βιτέρμπο, βιομηχανικές 
περιοχές στην Καμπανία και τα Βσσιλικστα, έργα ανα
δάσωσης στο Πεδεμόντιο και τα Βασιλικάτα και αρδευ
τικά έργα στο Λάτιο. 

Οι χρηματοδοτήσεις στον ενεργειακό τομέα (822,1 εκα
τομμύρια) αφορούσαν κυρίως επενδύσεις για τη 
μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο :  
ανθρακικοί σταθμοί στο Μπρίντιζι, υδροηλεκτρικοί στη 
βόρεια χώρα και την Καλαβρία και γεωθερμικοί στην 
Τοσκάνη, καθώς και τη συνέχιση των εργασιών εκμε
τάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου στην 
Αδριατική, τον πορθμό της Σικελίας και την Αιμι-
λία-Ρομσνία. 

Χρηματοδοτήθηκαν επίσης αποθηκευτικοί χώροι και 
δίκτυα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου, 
κυρίως στο Μιλάνο και το Τουρίνο, η ενίσχυση του 
δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 

στη μεσημβρινή χώρα και δίκτυα αστικής θέρμανσης 
στη Μπρέσια και το Ρέτζιο Εμίλια. Συνολικά δάνεια 
τέλος χορηγήθηκαν για τη χρηματοδότηση έργων εξοι
κονόμησης ενέργειας. 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Τα δάνεια που χορηγήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
έφτασαν στα 1 133,7 εκατομμύρια, από τα οποία τα 14  
προέρχονταν από τους πόρους του ΝΚΜ, έναντι 1 371,5  
εκατομμυρίων το 1986, 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής αυξήθηκαν 
σημαντικά (756.7 εκατομμύρια) και αφορούσαν κυρίως 
έργα προστασίας του περιβάλλοντος, σε αντίθεση με 
τις χορηγήσεις στον ενεργειακό τομέα που υποχώ
ρησαν από 866,4 εκατομμύρια το 1986 σε 344,8 εκατομ
μύρια και τα δάνεια στη βιομηχανία που παρέμειναν σε 
πολύ χαμηλό επίπεδο (32,2 εκατομμύρια). 

Στον τομέα των έργων υποδομής, ενισχύθηκαν κυρίως 
έργα βελτίωσης των συγκοινωνιών, και ιδιαίτερα των 
εναέριων συνδέσεων με τις άλλες χώρες της Κοινό
τητας: κατασκευή νέου αεροδρομίου στη θέση των 
παλαιών εγκαταστάσεων του λιμένα του Λονδίνου, επέ
κταση των αερολιμένων του Γκάτγουικ, του Μάντσεστερ 
και του Νόρουιτς, ενίσχυση των εγκαταστάσεων 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και διάφορα έργα οδο
ποιίας στο Κεντ και το Έσσεξ (242.6 εκατομμύρια). 

Ενισχύθηκαν επίσης αρκετά έργα συλλογής και καθαρι
σμού των ακαθάρτων (321,6 εκατομμύρια) για την ανα
βάθμιση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιό
τητας του πόσιμου νερού σε διάφορες κομητείες και 
περιφέρειες της χώρας (βορειοδυτική και νοτιοδυτική 
χώρα, Ουαλλία, Ανγκ,αα, Γιόρκσάιρ, Τρεντ, Νορθού-
μπρια, Λόδιαν και Ουέσσεξ). 

Οι χορηγήσεις στις περιοχές κινήτρων, εκτός από 
εκείνες που διατέθηκαν για την ηλεκτροδότηση του 
σιδηροδρομικού δικτύου στη Σκωτία και για έργα οδο
ποιίας στο Ντέβον και την Ουαλλία, αφορούσαν διά
φορα σύνθετα έργα που περιλάμβαναν έργα οδο
ποιίας, διαμόρφωση βιομηχανικών περιοχών, έργα 
αποχέτευσης και κοινωφελή έργα. Οι χορηγήσεις αυτές 
συνολικού ύψους 162,2 εκατομμυρίων κατευθύνθηκαν 
κυρίως στη Σκωτία, τα Μίντλαντς, τη βόρεια και βορειο
δυτική χώρα και την Ουαλλία. 

Ορισμένα από τα έργα αυτά περιλαμβάνουν εγκατα
στάσεις επεξεργασίας των οικιακών αποβλήτων, συμ
βάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος 
(Τσέσαϊρ, Λάνκασάιρ), άλλα αφορούν κτίρια επαγγελ
ματικής και τεχνικής εκπαίδευσης (Ντάιφντ, Μάντσε
στερ, Στάφορντ, Λάνκασάιρ) και άλλα τέλος συμβάλ
λουν στην αστική ανάπλαση (Κάρντιφ, Πλύμουθ). 
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Το κύριο μέρος των δανείων στον ενεργειακό τομέα 
αφορούσε την αξιοποίηση της ττυρηνικής ενέργειας: 
180,9 εκατομμύρια διατέθηκαν για το σταθμό του 
Τόρνες Πόιντ στη Σκωτία και τις εγκαταστάσεις υαλο
ποίησης και επανεπεξεργασίας των πυρηνικών απο
βλήτων στο Σέλαφηλντ, Τα άλλα δάνεια διατέθηκαν για 
τη μετατροπή ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής σε 
σταθμό μικτής καύσης άνθρακα/πετρελαίου στη Βόρεια 
Ιρλανδία, την αξιοποίηση ενός κοιτάσματος πετρελαίου 
στα ανοικτά της Σκωτιας και για εγκαταστάσεις ανακύ
κλησης των αστικών αποβλήτων και παραγωγής καύ
σιμων υλών. 

Η Τράπεζα τέλος χορήγησε δάνεια για τον εκσυγχρο
νισμό εγκαταστάσεων παραγωγής και ελασματοποί-
ησης αλουμινίου στη Νορθούμπερλαντ και τη Γκουέντ, 
την αυτοματοποίηση της διαχείρισης μιας αλυσίδας 
καταστημάτων ενός συνεταιρισμού και την αποτέ
φρωση των οικιακών αποβλήτων στο Μάντσεστερ. 

Λε Μαν-Ανζέ του αυτοκινητόδρομου All, βελτίωση του 
οδικού δικτύου στη Βρετάνη), την κεντρική (τμήματα 
του αυτοκινητόδρομου Μπουρζ-Κλερμόν Φεράν) και τη 
νοτιοδυτική (ανατολικό τμήμα του περιφερειακού αυτο
κινητόδρομου της Τουλούζης), καθώς και την περιοχή 
Ροδανού-'Αλπεων (ανατολικό τμήμα του περιφερειακού 
της Λυών, τμήμα Μακόν-Σατιγιόν του αυτοκινητό
δρομου Α40 και οδικοί άξονες προς την Ελβετία και την 
Ιταλία). Στην ανατολική χώρα, τα δάνεια αφορούσαν 
την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στα Βόσγια και τη 
Λωρραίνη, καθώς και διάφορα έργα υποδομής, όπως 
αντιπλημμυρικά έργα στο Νανσύ. Στη νότια χώρα, χρη
ματοδοτήθηκε η κατασκευή ενός δεύτερου αερο-
σταθμού στο διεθνή αερολιμένα της Νίκαιας κι' ενός 
σταθμού καθαρισμού των ακαθάρτων στη Μασσαλία. Ο 
σταθμός αυτός περιλαμβάνει μια υπόγεια μονάδα επε
ξεργασίας της κατακαθήμενης λάσπης κι' έναν υπο
βρύχιο αγωγό έξι χιλιομέτρων για την έκχυση των απο
βλήτων στη θάλασσα. 

Γαλλία 
Οι χορηγήσεις στη Γαλλία ανήλθαν στα 1 006,5 εκατομ
μύρια, από τα οποία τα 76,8 προέρχονταν από τους 
πόρους του ΝΚΜ, έναντι 623,4 εκατομμυρίων το 1986.  
Τα δύο τρίτα των πιστώσεων διατέθηκαν για έργα περι
φερειακής ανάπτυξης, και κυρίως έργα υποδομής των 
μεταφορών και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

Στον τταραγωγικό τομέα κατευθύνθηκαν 433,2 εκατομ
μύρια. από τα οποία τα 51 εκατομμύρια χορηγήθηκαν 
με τη μορφή ατομικών δανείων. Τα δάνεια αυτά αφο
ρούσαν την εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας (γενί
κευση της χρήσης πληροφορικής και ρομποτικής σ' ένα 
εργαστήριο βαφής αυτοκινήτων μιας αυτοκινητοβιομη
χανίας στη Σοσώ, παραγωγή εξοπλισμού σχεδιασμού 
και κατασκευής με υπολογιστή στο Μπορντώ) και την 
ενίσχυση και τη διαφοροποίηση του βιομηχανικού και 
αγροτοβιομηχανικού ιστού στη Βρετάνη και τη Λουάρ. 

Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων συνομολογήθηκαν μ' ένα μεγάλο αριθμό 
φορέων που παρεμβαίνουν, με τη μέθοδο κυρίως των 
χρηματοδοτικών μισθώσεων, σ' ένα ευρύ φάσμα 
τομέων τόσο στις περιοχές κινήτρων (240,3 εκατομ
μύρια) όσο και έξω από τις περιοχές αυτές (141,8 εκα
τομμύρια). Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια διατέθηκαν 
260 πιστώσεις ύψους 72,3 εκατομμυρίων σε περιοχές 
κινήτρων και 505 πιστώσεις ύψους 79,8 εκατομμυρίων, 
κυρίως από τους πόρους του ΝΚΜ, έξω από τις 
περιοχές αυτές. 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής (450,7 εκατομ
μύρια) αφορούσαν κυρίως τη βελτίωση των επικοινω
νιών στη δυτική χώρα (γραμμή TGV-Ατλαντικού, τμήμα 

Τέσσερα συνολικά δάνεια τέλος θα τεθούν στη διάθεση 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για τη χρηματοδό
τηση έργων υποδομής μικρού και μεσαίου μεγέθους, 
Μέσα στο χρόνο διατέθηκαν 80 πιστώσεις ύψους 58,5  
εκατομμυρίων για οδικά κυρίως έργα. 

Στον ενεργειακό τομέα, τέσσερα δάνεια (122,7 εκατομ
μύρια) χορηγήθηκαν για ένα πυρηνικό σταθμό στη 
Φλαμανβίλ (Νορμανδία), πιν διασύνδεση με υποβρύχια 
καλώδια του γαλλικού και του βρετανικού ηλεκτρικού 
δικτύου υψηλής τάσης, την παραγωγή ηλεκτρισμού και 
ζεστού νερού από την εκλυόμενη θερμότητα μιας 
μονάδας αποτέφρωσης των οικιακών αποβλήτων στη 
Λυών και για έργα μικρού και μεσαίου μεγέθους που 
ανταποκρίνονται στους ενεργειακούς στόχους π^ς Κοι
νότητας. 

Ισπανία 

Στην Ισπανία χορηγήθηκαν το 1987 707,4 εκατομμύρια, 
από τα οποία τα 113,7 προέρχονταν από τους πόρους 
του ΝΚΜ, έναντι 409,3 εκατομμυρίων το 1986, πρώτο 
χρόνο ένταξης της χώρας στην Κοινότητα. 

Η εξέλιξη αυτή είναι άμεση συνέπεια της έντονης προ
όδου των συνολικών δανείων που συνομολογήθηκαν 
με δεκατέσσερεις μεσολαβούντες φορείς, για τη χρημα
τοδότηση κυρίως επενδυτικών πρωτοβουλιών στους 
τομείς της βιομηχανίας, της αγροτοβιομηχανίας, των 
υττηρεσιών και του τουρισμού. 

Στους τομείς αυτούς χορηγήθηκαν συνολικά 416,5 εκα
τομμύρια, έναντι 161,9 εκατομμυρίων το 1986, με τη 
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μορφή συνολικών δανείων για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις λιγότερο αναπτυγ
μένες περιοχές (183,5 εκατομμύρια), έξω από τις 
περιοχές αυτές, τόσο από τους πόρους του ΝΚΜ (92  
εκατομμύρια) όσο και από τους ιδίους πόρους της Τρά
πεζας σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου των 
Διοικητών της (βλ. σελ. 16) (83,4 εκατομμύρια), ή στο 
σύνολο της χώρας (57,6 εκατομμύρια), ώστε να διευκο
λυνθεί η προσαρμογή της οικονομίας στις νέες συν
θήκες που δημιούργησε η ένταξη. Από τα εκκρεμή 
συνολικά δάνεια διατέθηκαν 321 πιστώσεις ύψους 89,5  
εκατομμυρίων, από τις οποίες οι 175 (62,7 εκατομμύρια) 
προέρχονταν από τους πόρους του ΝΚΜ. 

Στον τομέα των έργων υποδομής, οι χρηματοδοτήσεις 
συνολικού ύψους 218,4 εκατομμυρίων αφορούσαν 
κυρίως τη βελτίωση των οδικών και των σιδηροδρο
μικών συνδέσεων (157,8 εκατομμύρια): δρόμοι σε διά
φορες περιφέρειες της χώρας (οδικοί άξονες στην 
Ανδαλουσία, εθνική οδός που συνδέει την Ανδαλουσία 
με τη Μαδρίτη και γέφυρα στον ποταμό Γκουαδιάνα 
στον άξονα Σεβίλλης-Φάρο στα σύνορα με την Πορτο
γαλία), τμήματα του δικτύου αυτοκινητόδρομων, κέντρο 
οδικής διαμετακόμισης κοντά στο Μπιλμπάο και βελ
τίωση της σιδηροδρομικής γραμμής Λα Κορούνια-Πορτ 
Μπόου. 

Επιπλέον, ένα δάνειο ύψους 24,3 εκατομμυρίων χορη
γήθηκε για την κατασκευή υδατοφρακτών στη λεκάνη 
του Γκουαδιάνα, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
υδροδότησης και άρδευσης και την αντιπλημμυρική 
προστασία στη δυτική Εστρεμαδούρα και συνομολογή
θηκε η παροχή ενός συνολικού δανείου για μικρά έργα 
υποδομής που εκτελούνται από οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

Στον ενεργειακό τομέα τέλος, 50,8 εκατομμύρια χορη
γήθηκαν για ένα σημαντικό υδροηλεκτρικό συγκρότημα 
νοτιοδυτικά της Βαλένθια, ενώ ένα συνολικό δάνειο θα 
διατεθεί για τη χρηματοδότηση έργων ορθολογικής 
χρήσης της ενέργειας. 

Πορτογοίλία 

Τα δάνεια στην Πορτογαλία υπερδιπλασιάστηκαν 
έναντι εκείνων του προηγούμενου χρόνου (389,9 εκα
τομμύρια έναντι 190,3 εκατομμυρίων), από τα οποία τα 
9,9 εκατομμύρια προέρχονταν από τους πόρους του 
ΝΚΜ. Η αύξηση αυτή ήταν ουσιαστικά συνέπεια της 
έντονης προόδου των χορηγήσεων στη βιομηχανία, τη 
γεωργία και τις υπηρεσίες (281,3 εκατομμύρια), ενώ οι 
χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής διαμορφώθηκαν 
στο ύψος των 102,3 εκατομμυρίων και οι πιστώσεις 
στον ενεργειακό τομέα ανήλθαν σε 6,3 εκατομμύρια. 
Όλα τα δάνεια από ιδίους πόρους αφορούσαν έργα 
περιφερειακής ανάπτυξης. 

Στον παραγωγικό τομέα, πρέπει καταρχάς να ανα
φερθεί ένα δάνειο 180 εκατομμυρίων που χορηγήθηκε 
για την αξιοποίηση ενός ορυχείου χαλκού και την κατα
σκευή μιας μονάδας παραγωγής συμττυκνωμάτων 
χαλκού στο Αλεντέζο. Η παραγωγή του κοιτάσματος 
αυτού, ενός από τα πλουσιότερα του κόσμου με μέση 
περιεκτικότητα σε χαλκό 8 %, θα πρέπει να φτάσει στα 
1,3 εκατομμύρια τόνους το χρόνο και να επιτρέψει την 
αξιοποίηση ενός σημαντικού πλουτοπαραγωγικού 
πόρου σε μια μειονεκτική περιοχή. Τα άλλα ατομικά 
δάνεια αφορούσαν μια μονάδα παραγωγής ινοπλακών 
στην κεντρική χώρα κΓ ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα 
στην Αλγκάρβε. 

Πέντε συνολικά δάνεια ύψους 79,9 εκατομμυρίων, από 
τα οποία τα 9,9 εκατομμύρια προέρχονταν από τους 
πόρους του ΝΚΜ, συνομολογήθηκαν με τραπεζικά 
ιδρύματα της χώρας για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών, τουριστικών και γεωργικών πρω
τοβουλιών. Τα δάνεια αυτά θα επιτρέψουν τον εκσυγ
χρονισμό των εγκαταστάσεων των ενδιαφερόμενων 
επιχειρήσεων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη μείωση 
της ενεργειακής τους κατανάλωσης και την προστασία 
του περιβάλλοντος. Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια, 
διατέθηκαν μέσα στο χρόνο 59 πιστώσεις ύψους 29,2  
εκατομμυρίων. 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής κατευθύνθηκαν 
κυρίως στην αναβάθμιση του εθνικού οδικού δικτύου, 
την κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Γκουαδιάνα για 
τη σύνδεση της Αλγκάρβε με την Ανδαλουσία και τη 
βελτίωση της προσπέλασης στον αερολιμένα του 
Φουνσάλ στη Μαδέρα (86,8 εκατομμύρια). Η Τράπεζα 
ενίσχυσε επίσης έργα ύδρευσης στο Πόρτο και τη 
Μαδέρα, δίκτυα διανομής ηλεκτρισμού και εγκαταστά
σεις συλλογής και καθαρισμού των ακαθάρτων. 

Δανία 
Οι χορηγήσεις στη Δανία έφτασαν στα 315,3 εκατομ
μύρια (258,1 εκατομμύρια το 1986), από τα οποία τα 
31,8 προέρχονταν από τους πόρους του ΝΚΜ. 279 εκα
τομμύρια κατευθύνθηκαν στον ενεργειακό τομέα. 

Τα δάνεια ύψους 48,6 εκατομμυρίων που διατέθηκαν 
για την ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς και διανομής 
του φυσικού αερίου από το δανικό τομέα της Βόρειας 
Θάλασσας σε διάφορα τμήματα της χώρας και για την 
αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας αερίου θα συμ
βάλουν στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της 
χώρας. 

Η εγκατάσταση του δικτύου αυτού επέτρεψε, εκτός από 
τη σύνδεση επιχειρήσεων και κατοικιών, την ανάπτυξη 
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της αστικής θέρμανσης με τη χρήση λεβήτων καύσης 
αερίου. Τα δάνεια της Τράπεζας για την αστική θέρ
μανση (230,5 εκατομμύρια) συντελούν έτσι τόσο στην 
ορθολογική χρήση της ενέργειας όσο και στη μείωση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις 
κλασσικές εγκαταστάσεις καύσης (ευρύτερη περιοχή 
Κοπεγχάγης, Ώρχους, Φρεντερίσια και αρκετοί δήμοι 
και κοινότητες του Μικρού Βελτ). 

Επιπλέον, μέσα στο χρόνο συνομολογήθηκαν συνολικά 
δάνεια ύψους 36,3 εκατομμυρίων, το μεγαλύτερο μέρος 
τους προερχόταν από τους πόρους του ΝΚΜ, για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από τα 
εκκρεμή συνολικά δάνεια, τέλος, διατέθηκαν 46 πιστώ
σεις ύψους 5,2 εκατομμυρίων. 

Γερμανία 

Οι χορηγήσεις στη Γερμανία διαμορφώθηκαν στο ύψος 
των 276,5 εκατομμυρίων, το οποίο ήταν χαμηλότερο 
από το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο του 1986 (441,8 εκα
τομμύρια) αλλά υψηλότερο από εκείνα των προηγού
μενων χρόνων. Εκτός από μια μονάδα παραγωγής ηλεκ
τρονικού υλικού στο Κίελο, όλα τα χρηματοδοτηθέντα 
έργα συνέβαλαν στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Κοινό
τητας. 

Μεγάλο μέρος των πιστώσεων κατευθύνθηκε σε σταθ
μούς συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέρ
γειας, οι οποίοι θα έπρεπε να προσαρμοστούν στις 
επιταγές της νέας γερμανικής νομοθεσίας σε θέματα 
ρύπανσης (εγκαταστάσεις αποθείωσης σε ανθρακικούς 
σταθμούς και αντικατάσταση παλιών ρυπογόνων 
μονάδων με άλλες πιο αποτελεσματικές σε δύο 
άλλους), 

Διευρύνοντας τη συνεργασία της τέλος με τραπεζικά 
ιδρύματα της χώρας, η Τράπεζα χορήγησε συνολικά 
δάνεια ύψους 96,3 εκατομμυρίων για τη χρηματοδό
τηση έργων μείωσης της ρύπανσης ή εξοικονόμησης 
ενέργειας, ενώ μέσα στο χρόνο διατέθηκαν από 
εκκρεμή συνολικά δάνεια 64.7 εκατομμύρια για 20 έργα 
μικρού και μεσαίου μεγέθους. Ένα δάνειο τέλος ύψους 
17,8 εκατομμυρίων χορηγήθηκε για την ομαλοποίηση 
της ροής του ποταμού Βούπερ με την κατασκευή ενός 
υδατοφράκτη μήκους 320 μέτρων. 

Ιρλανδία 
Τα δάνεια στην Ιρλανδία έφτασαν στα 178,6 εκατομ
μύρια, έναντι 262,1 εκατομμυρίων το 1986, και κατευ
θύνθηκαν ουσιαστικά σε έργα υποδομής. 

Το μεγαλύτερο μέρος των χορηγήσεων (90,1 εκατομ
μύρια) διατέθηκε για τη βελτίωση των επικοινωνιών 
μεταξύ των διάφορων περιοχών της χώρας και με το 
εξωτερικό : βελτίωση του εθνικού και του δευτε
ρεύοντος οδικού δικτύου γύρω από το Δουβλίνο, το 
Κορκ, το Γουότερφορντ, το Λίμερικ και το Τιπερέρι (34,3  
εκατομμύρια), εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των τηλε
πικοινωνιών — σύνδεση κυρίως με τη Μεγάλη Βρετανία 
με καλώδια οπτικών ινών και ραδιοσυνδέσεις μεταξύ 
Δουβλίνου και Γκάλγουέι (25,8 εκατομμύρια) και αγορά 
δύο αεροσκαφών για τις συνδέσεις με το Λονδίνο και 
τις άλλες χώρες της Κοινότητας (30 εκατομμύρια). 

Τα υπόλοιπα δάνεια αφορούσαν έργα υδροδότησης 
και έργα συλλογής και καθαρισμού των ακαθάρτων 
(36,4 εκατομμύρια), έργα αναδάσωσης και δασικής ανά-
πτυξης σε έκταση 30 000 εκταρίων (36 εκατομμύρια), 
καθώς και την αναστήλωση του κάστρου του Δου
βλίνου και τη δημιουργία σ' αυτό διεθνούς συνεδριακού 
κέντρου (9,7 εκατομμύρια). Ένα συνολικό δάνειο, τέλος, 
ύψους 6.5 εκατομμυρίων χορηγήθηκε για επενδύσεις 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ από τα εκκρεμή συνο
λικά δάνεια διατέθηκαν μέσα στο χρόνο 62 πιστώσεις 
ύψους 7,1 εκατομμυρίων. 

Ελλάδα 
Οι χορηγήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 164,8 εκατομ
μύρια, από τα οποία τα 4,6 προέρχονταν από τους 
πόρους του ΝΚΜ, έναντι 253 εκατομμυρίων το 1986.  
61,8 εκατομμύρια διατέθηκαν για έργα προστασίας του 
περιβάλλοντος, 44.9 για έργα παραγωγής και διανομής 
ενέργειας, 28,3 για έργα υποδομής στον τομέα κυρίως 
των μεταφορών, ενώ 29,8 εκατομμύρια χορηγήθηκαν 
με τη μορφή συνολικών δανείων. 

Για τη μείωση της ιδιαίτερα ανησυχητικής ρύπανσης 
της ατμόσφαιρας και των υδάτων της περιοχής της 
Αθήνας, η Τράπεζα εξακολούθησε να ενισχύει τις επεν
δύσεις εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων Ασπρο-
ττύργου και τις εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργα
σίας των λυμάτων της Ψυττάλειας. Στη Θεσσαλονίκη 
επίσης ενισχύθηκε το δίκτυο ύδρευσης της πόλης. 

Χρηματοδοτήθηκαν επίσης έργα εκμετάλλευσης ενός 
υπαίθριου λιγνιτωρυχείου στο Αμύνταιο, η κατασκευή 
των υδροηλεκτρικών μονάδων Στράτου και Γκιώνας και 
η εγκατάσταση γραμμών υψηλής τάσης μεταξύ των 
υποσταθμών Καρδιάς και Αγίου Στεφάνου. 

Τα χρηματοδοτηθέντα έργα υποδομής αφορούσαν το 
οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιφέρειας πρωτευούσης 

40 



Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

και την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό σιδηρο
δρομικού υλικού (αμαξοστοιχίες, αυτοκινητάμαξες, 
βαγόνια). Στην Κρήτη, εκτός αττό τα αρδευτικά εργα 
στην περιοχή Ιεράπετρας, ενισχύθηκαν, στα πλαίσια 
του ΜΟΠ Κρήτης, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και 
οδοποιίας μικρού και μεσαίου μεγέθους. 

Τρία συνολικά δάνεια τέλος, από τα οποία το ένα 
ύψους 4,6 εκατομμυρίων προερχόταν από τους πόρους 
του ΝΚΜ, θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών, τουριστικών, γεωργικών και αγρο
τοβιομηχανικών πρωτοβουλιών. Μέσα στο χρόνο διατέ
θηκαν 100 πιστώσεις ύψους 38,3 εκατομμυρίων, κυρίως 
για MME αλλά και για μικρά έργα υποδομής. 

Βέλγιο 
Η Τ ράπεζα χορήγησε στη χώρα δάνεια ύψους 37,1 εκα
τομμυρίων για δύο έργα εισαγωγής προηγμένης τεχνο
λογίας. Το πρώτο, στο Χάσελτ, συνίσταται στην επέ
κταση και τον αυτοματισμό μιας μονάδας παραγωγής 
συσκευών ανάγνωσης δίσκων λέιζερ, ενώ το δεύτερο, 
κοντά στην Αμβέρσα, αφορά μια μονάδα παραγωγής 
λεπτών και εξαιρετικά λεπτών υαλοπινάκων. Και οι δύο 
μονάδες βρίσκονται σε περιοχές κινήτρων, οι οποίες 
έχουν πληγεί ιδιαίτερα από το κλείσιμο των ανθρακω
ρυχείων και των κλωστοϋφαντουργικών και μεταλλουρ
γικών μονάδων. 

Κάτω Χώρες 
Στις Κάτω Χώρες, τα δάνεια της Τράπεζας ύψους 18  
εκατομμυρίων συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του 
βιομηχανικού ιστού των παλαιών ανθρακοφόρων 
περιοχών του Λιμβούργου. Πρόκειται για μια μονάδα 
παραγωγής ενός συμπηκνωμένου γλυκαντικού στο 
Χέλεεν και για την προμήθεια και την εγκατάσταση 
ενός προσομειωτή πτήσεων για αεροσκάφη FOKKER  
F-50 στον αερολιμένα του Μάαστριχτ. 

Λουξεμβούργο 

Το δάνειο που χορηγήθηκε στη χώρα (1,6 εκατομμύρια) 
συντέλεσε στην προμήθεια ενός δεξαμενόπλοιου μετα
φοράς χημικών και πετροχημικών προϊόντων στη 
Βόρεια Θάλασσα, το Ρήνο και το Μοζέλα. 

Λοιπές 
108,7 εκατομμύρια χορηγήθηκαν για το διπλασιασμό 
του υπεραυστριακού αγωγού αερίου που μεταφέρει 
στην Κοινότητα το σοβιετικό φυσικό αέριο. Ήδη το 1973  
και το 1977 είχε χρηματοδοτηθεί η εγκατάσταση μιας 
πρώτης σύνδεσης που επέτρεψε να αυξηθεί η διαφο
ροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κοινότητας. 
Η χορήγηση του δανείου εγκρίθηκε από το Συμβούλιο 
των Διοικητών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστα-
πκού της Τράπεζας, λόγω του ενδιαφέροντος που 
παρουσιάζει το έργο για την Κοινότητα. 
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Δάνεια που χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας (') 

Α. Δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 
Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1987 

Το συνολικό υψος των δανείων που χορήγησε η Τράπεζα από τους ιδίους πις πόρους για επενδυτικά σχέδια στο 
εσωτερικό της Κοινότητας έφτασε στα 7003,4 εκατομμύρια. Η Τράπεζα έχει την οικονομική ευθύνη των πράξεων 
αυτών και τις καταχωρεί στον ισολογισμό της. Οι οικονομικοί στόχοι, για την επίτευξη των οποίων χορηγήθηκαν τα εν 
λόγω δάνεια, υπάρχουν στον πίνακα 10. 

Κοινοπκές υποδομές 

Περιβάλλον-πολιτιστική κληρονομιά 

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων 

Ενεργειακοί στόχοι 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΒΕΛΓΙΟ (1 600 εκατομμύρια βελγικά φράγκα) 

σε εκστομ. ECU  

37,1 

Κατασκευή μονάδας παραγωγής λεπτών και εξαιρετικά λεπτών υαλοπινάκων σε αντικατάσταση μιας 
άλλης απαξιωμένης κοντά στην Αμβέρσα — Giaverbel Services N.V. για τη Glaverbel N.V. μέσω 
του Caisse Générale d'Épargne et de Retraite 
600 εκατομμύρια βελγικά φράγκα 14,0 

Επέκταση και αυτοματισμός μιας μονάδας παραγωγής συσκευών ανάγνωσης δίσκων λέιζερ στο 
Χάσελτ (Λιμβούργο) — Philips N.V. μέσω της Société Nationale de Crédit à l'industrie  
1 000 εκατομμύρια βελγικά φράγκα 23.1 

ΔΑΝΙΑ (2 232,3 εκατομμύρια δανικές κορόνες) 

Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου σε 43 από τους 53 δήμους και κ οινότητες των κομητειών Βάιλε, Ρίμπε 
και Sonderjulland (νότια Γιουτλάνδη) — Naturgas Syd i/S — NGS μέσω της Kongerlget Danmarks  
Hypotekbank og Finansforvaltning 
1()0 εκατομμύρια δανικές κορόνες 

Δίκτυο μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου σε 27 δήμους και κοινότητες της νήσου Φυν — Na 
turgas Fyn I/S μέσω της Kongerlget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning 
85 εκατομμύρια δανικές κορόνες 

Σύνδεση του τοπικού δικτύου αστικής θέρμανσης του Χόρνσλετ με το περιφερειακό δίκτυο του Όρχους 
— Homsiet FJemvarmeselskab a.m.b.a. 
10 εκατομμύρια δανικές κορόνες 

Δίκτυο αστικής θέρμανσης σε πέντε κοινότητες του Μικρού Βελτ — Trekantomrédets Varmetrans- 
mlssìonsselskab ί/S 
100 εκατομμύρια δανικές κορόνες 
90 εκατομμύρια δανικές κορόνες 

Αγωγοί μεταφοράς ζεστού νερού σε διάφορα δίκτυα ασπκής θέρμανσης στα δυτικά προάστεια της 
Κοπεγχάγης — Vastagnens Kraftvarmasaiskab I/S 
215 εκατομμύρια δανικές κορόνες 
780 εκατομμύρια δανικές κορόνες 

Επέκταση του δικτύου οστικής θέρμανσης της ευρύτερης περιφέρειας Κοπεγχάγης — Cantral- 
kommunernes Transmissionsseiskab I/S 
500 εκατομμύρια δανικές κορόνες 

Δίκτυο αστικής θέρμανσης (68 χλμ.) για την εξυπηρέτηση δημόσιων κτιρίων, βιομηχανικών μονάδων 
και κατοικιών του δήμου Γκεντόφτε (Κοπεγχάγη) — Gentofte Kommune  
50 εκατομμύρια δανικές κορόνες 

Σύνδεση του τοπικού δικτύου αστικής θέρμανσης της Φρεντερίσια με το περιφερειακό δίκτυο μετα
φοράς θερμότητας — Fradaricia Fjemvarmacantral a.m.b.a. 
17,3 εκατομμύρια δανικές κορόνες 

283,5 

Υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στο Λιλ Τόρουπ και επέκταση του δικτύου 
αερίου μέχρι το Ολμποργκ (Βόρεια Γιουτλάνδη) — Dansk Naturgas A/S  
200 εκατομμύρια δανικές κορόνες 25,0 

12,9 

10,6 

1,3 

12.7 
11.3 

27,3 
99,2 

63,9 

6,4 

2,2 

(η Τα ανοίγματα πιστώσεων εκφράζονται κατά κανόνα στο ισόποσο του αντίστοιχου εθνικού νομίι^στος. 
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Κοινοτικές υποδομές 

Περιόάλλον-πολιπστική κληρονομιά 

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων 

Ενεργειακοί στόχοι 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκστομ. ECU 

Επέκταση του δικτύου ασπκής θέρμανσης του Ώρχους — Aarhus Kommune  

50 εκατομμύριο δανικές κορόνες 

Συνολικό δάνειο στο Δημόσιο {Συμβούλιο Περιφερειακής Ανάπτυξης) για τη χρηματοδότηση μικρο
μεσαίων βιομηχανικών και τουριστικών επενδυτικών πρωτοβουλιών σε περιοχές κινήτρων 

35 εκατομμύρια δανικές κορόνες 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (573,8 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα) 

Ανθρακικός σταθμός συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στα περίχωρα του Ανοβέρου, 
σε αντικατάσταση των παλιών ρυπογόνων μονάδων — GKH-Gemelnechaftskraftwerk Hannover  

GmbH 
100 εκατομμύριο γερμανικά μάρκα 
70 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα 
30 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση ενός σταθμού συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στο 
Σάαρ — Stadtwerke Saarbrücken AG μέσω της Westdeutsche Landesbank Girozentrale γιο τη 
Heizkraftwerk Römerbrücke M GmbH & Co Betriebs-OHG 
68 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα 

Εγκαταστάσεις αποθείωσης σ' έναν ανθρακικό σταθμό στο Ντούισμπουργκ — Stadtwerke Duisburg  
AG μέσω της Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
20 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα 

Φράγμα-ταμιευτήρας στην κάτω κοιλάδα του ποταμού Βούπερ για την ομαλοποίηση της ροής του, 
υδροηλεκτρική μονάδα 1,2 MW και συναφή έργα (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία) — Wupperverband  
μέσω της Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
36.8 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα 

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρονικού υλικού, εξειδικευμένη στην παραγωγή υβριδικών ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων και λειτουργικών διατάξεων σύνδεσης εν παραλλήλω (SMT) στο Σλέσβιχ-Χολστάιν —  
Saizgltter Elektronik GmbH und Co Grundstücksvermietung OHG 
16.9 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα 
12,1 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα 

Συνολικά δάνεια στη Westdeutsche Landesbank Girozentrale για τη χρηματοδότηση έργων υπο
δομής μικρού και μεσαίου μεγέθους που συμβάλουν στην προστασία του περιβόιλλοντος και/ή στην 
ορθολογική χρήση της ενέργειας 
50 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα 
50 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα 
100 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα 

ΕΛΛΑΔΑ (24 888,2 εκατομμύρια δραχμές) 

6,3 

4,5 

276.5 

Εγκαταστάσεις αποθείωσης σ' έναν ανθρακικό σταθμό στο Σάαρ — Saarländische Kraftwerksge·  

Seilschaft mbH 
20 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα 9,6 

48,2 
33,8 
14,5 

32,8 

9.6 

17,8 

8.1 
5,8 

24,1 
24.1 
48,1 

160,2 

Μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες στο σταθμό Στράτου (6 MW) και τη Γκιώνα (8.5 MW) — ΔΕΗ 
400 εκατομμύρια δραχμές 2,5 

Υδροηλεκτρικός σταθμός Στράτου (150 MW) — ΔΕΗ 
2 700 εκατομμύρια δpα)üiες "•8-2 

Εγκατάσταση γραμμών υψηλής τάσης (400 kV) μεταξύ των υποσταθμών Καρδιάς και Αγίου Στεφάνου 

-ΔΕΗ 
1 000 εκατομμύρια δραχμές 6.3 

Εκμετάλλευση υπαίθριου λιγνιτωρυχείου στο Αμύνταιο για την τροφοδοσία του παρακείμενου λιγνι-
τικού σταθμού — ΔΕΗ 
2 850 εκατομμύρια δραχμές 17.9 

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός απαξιωμένου τροχαίου υλικού στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας-

Θεσσαλονίκης — ΟΣΕ 
1 500 εκατομμύρια δραχμές 9,4 
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Κοινοτικές υποδομές 

Περιβάλλον-πολιτιστική κληρονομιά 

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων 

Ενεργειακοί στόχοι 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

Βελτίωση του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιφέρειας πρωτευούσης — Ελληνικό Δημόσιο (Υπουρ
γείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων) 
1 000 εκατομμύρια δραχμές 6.6 

Ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης της θεσσαλονίκης — Οργανισμός Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης μέσω 
του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) 
1 000 εκατομμύρια δραχμές 6,7 

Εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων στην Ψυττάλεια — Ελληνικό Δημόσιο 
(Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων) 
1 500 εκατομμύρια δραχμές 9.4 

Δίκτυο άρδευσης 22 000 στρεμμάτων στην περιοχή Ιεράπετρας — Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας) 
350 εκατομμύρια δραχμές 2,3 

Χρηματοδότηση έργων υποδομής μικρού και μεσαίου μεγέθους στα πλαίσια του ΜΟΠ Κρήτης — Ελλη
νικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) 
1 5Ô8.2 εκατομμύρια δραχμές 10.0 

Εκσυγχρονισμός των διυλιστηρίων Ασπροπύργου — Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου Α.Ε. 
4 500 εκατομμύρια δραχμές 29,5 
2 500 εκατομμύρια δραχμές 16,1 

Συνολικό δάνειο στην ΑΤΕ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μικρομε
σαίων αγροτοβιομηχανικών επιχειρήσεων, βιομηχανικών μονάδων που εγκαθίστανται σε αγροπκές 
περιοχές και μικρών συλλογικών αρδευτικών έργων 
2 500 εκατομμύρια δραχμές 15,7 

Συνολικό δάνειο στην ΕΤΒΑ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στους 
τομείς της βιομηχανίας, των συναφών υπηρεσιών και του τουρισμού 
1 500 εκατομμύρια δραχμές 9.4 

ΙΣΠΑΝΙΑ (82 750 εκατομμύρια πεσέτες) 593,7 

Υδροηλεκτρικό συγκρότημα με τρεις υδατοφράκτες και δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στον ποταμό 
Χούκαρ, 50 χλμ, νοτιοδυτικά της Βαλένθια — HIdroeléctrIca Espaftola S.A. μέσω της Banco de  
Crédito Industrial  
7 000 εκατομμύρια πεσέτες 

Έργα βελτίωσης σε τμήμα μήκους 300 χλμ. της σιδηροδρομικής γραμμής Λα Κορούνια (Γαλικία)-Πορτ 
Μπόου (Καταλονία) — RENFE  
6 000 εκατομμύρια πεσέτες 

Κατασκευή τεσσάρων τμημάτων μήκους 15,5 χλμ. του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου του 
Μπιλμπάο — DIputaciön Forai de Vlzcaya 
4 000 εκατομμύρια πεσέτες 

Διαπλάτυνση και διαμόρφωση δέκα τμημάτων μήκους 180 χλμ. της εθνικής οδού IV που συνδέει τη 
Μαδρίτη με την Ανδαλουσία — Ισπανικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) για το Υπουργείο Δημό
σιων Έργων και Χωροταξίας 
1 500 εκατομμύρια πεσέτες 

Κατασκευή, διαπλάτυνση ή διαμόρφωση δώδεκα τμημάτων μήκους 215 χλμ, των εθνικών οδών I κα ι II 
που συνδέουν τη Μαδρίτη με το Μπούργκος και τη Σαραγόσα και του άξονα Ν 620 που συνδέει τη 
Βιλάρ Φορμόζο (πορτογαλικά σύνορα) με το Μπούργκος και προεκτείνεται προς τη Γαλλία — Ισπα
νικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) για το Υπουργείο Δημόσιων Έργων και Χωροταξίας 
1 500 εκατομμύρια πεσέτες 

Έργα σε τμήματα μήκους 265 χλμ. των οδικών αξόνων Σεβίλλης-Γρανάδας-Μπάζσς, Χερέθ-Αντεκέρα 
και Κοδίξ-Αλμερίας (Ανδαλουσία) — Communldad Autònoma de Andalucia 
5 (X)0 εκατομμύρια πεσέτες 

Κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Γκουαδιάνα μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας για την αντικατά
σταση της υφιστάμενης πορθμειακής σύνδεσης, δρόμων προσπέλασης και δευτερευόντων αξόνων και 
έργα στον αυτοκινητόδρομο Ουέλβας-Σεβίλλης (57 χλμ.) — Ισπανικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο
μικών) για το Υπουργείο Δημόσιων Εργων και Χωροταξίας 
2 000 εκατομμύρια πεσέτες 

50,8 

41,8 

29,0 

10,9 

10,9 

36.3 

14,5 
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Κοινοτικές υττοδομές 

Περιβσλλον-πολιτιστική κληρονομιά 

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων 
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Κέντρο οδικής διαμετακόμισης κοντά στο Μπιλμπάο — Aparcamiento Disuasorio de Camiones de  
VIzcaya S.A. 
2 000 εκατομμύρια πεσέτες 14,5 

Κατασκευή πέντε υδατοφρακτών στη λεκάνη του Γκουαδιάνα για τη βελτίωση των συνθηκών υδροδό
τησης και άρδευσης και την αντιπλημμυρική προστασία (Εστρεμαδούρα) — Ισπανικό Δημόσιο 
(Υπουργείο Οικονομικών) για το Υπουργείο Δημόσιων Έργων και Χωροταξίας 
3 350 εκατομμύρια πεσέτες 24,3 

Συνολικό δάνειο στη Banco de Crédito Local de Espana για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής 
μικρού και μιεσσίου μεγέθους που εκτελούν οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης σε λιγότερο αναπτυγ
μένες περιοχές 
5 000 εκατομμύρια πεσέτες 36.3 
Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και 
τον τουρισμό στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές 
Banco de Bilbao 
5 000 εκατομμύρια πεσέτες 34,8 
Banco de Crédito Industrial S.A. 
2 500 εκατομμύρια πεσέτες 18,1 
Banco Hispano-Amerlcano S.A. και Banco HIspano-lndustiial S.A. 
4 000 εκατομμύρια πεσέτες 29,0 
Banco Popular Espafìol S.A. και Banco Popular Industrial S.A. 
2 500 εκατομμύρια πεσέτες 18,1 
Banco de VIzcaya S.A. και Banco de FInancìaclòn Industrial S.A 
2 500 εκατομμύρια πεσέτες 18,1 
Banco Espaàol de Crédito S.A. και Banco de Desarrollo Econòmico Espaòol S.A. 
2 500 εκατομμύρια πεσέτες 18,1 

Συνολικό δάνειο στο Caja General de Ahorros de Canaries για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών και τουριστικών πρωτοβουλιών στις Καναρίους Νήσους 
4 000 εκατομμύρια πεσέτες 29,0 

Συνολικό δάνειο στη Banco de Crédito Agricola S.A. για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων αγροτο
βιομηχανικών πρωτοβουλιών 
— στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές 
2 500 εκατομμύρια πεσέτες 18,1 
— έξω από τις περιοχές αυτές 
2 500 εκατομμύρια πεσέτες 18,1 

Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση, με την τεχνική της χρηματοδοτικής μίσθωσης, μικρών επενδυ
τικών πρωτοβουλιών στη βιομηχανία, πς υπηρεσίες και τον τουρισμό σης λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές και παραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (βιομηχανία και υπηρεσίες) έξω 
από τις περιοχές αυτές 
USBAN S.A. 
2 800 εκατομμύρια πεσέτες 19,2 
UNINTEfl-LEASING S.A. 
2 800 εκατομμύρια πεσέτες 19.2 
Banco de VIzcaya S.A. και Leasing Bancaya S.A. 
2 800 εκατομμύρια πεσέτες 19,2 

Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων έξω 
από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές 
Banco de Crédito Industrial S.A. 
2 500 εκατομμύρια πεσέτες 18,1 
Banco Hispano-Amerlcano S.A. και Banco HIspano-lndustrlal S.A. 
4 000 εκατομμύρια πεσέτες 29,0 
Banco Popular EspaÒol S.A. και Banco Popular Industrial S.A. 
2 500 εκατομιμύρια πεσέτες 18,1 

ΓΑΛΛΙΑ (6 422,5 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα) 

σε εκατομ. ECU  

929,8 

Πυρηνικός σταθμός στη Φλαμανβίλ (Κάτω Νορμανδία), 1η και 2η μονάδα ισχύος 1 3(Χ) MW η καθεμία 
— EDF 
230,5 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 

Διασύνδεση του γαλλικού και του βρετανικού ηλεκτρικού δικτύου υψηλής τάσης με την πόντιση τεσ
σάρων ζευγών καλωδίων στη Μάγχη — EOF  
440 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 

33,5 

63,8 
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Κατασκευή μονάδας αποτέφρωσης οικιακών αποβλήτων και ανάκτηση της θερμότητας για την παρα
γωγή ηλεκτρισμού και ζεστού νερού για το δίκτυο αστικής θέρμανσης της Λυών — Communauté  
Urbaine de Lyon 
25 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 3,6 

TGV-Ατλαντικού: κατασκευή ηλεκτροδοτημένης διπλής γραμμής μήκους 273 χλμ. στις διαδρομές 
Παρίσι-Αε Μαν και Παρίσι-Τουρ που εξυπηρετούν αντίστοιχα τη Βρετάνη και τη νοτιοδυτική Γαλλία και 
δρομολόγηση 95 νέων αμαξοστοιχιών — SNCF 
200 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 29.0 

Κατασκευή τμήματος μήκους 182 χλμ. μεταξύ Μπουρζ και Κλερμόν Φεράν του αυτοκινητόδρομου Α 71 
Ορλεάνης-Κλερμόν Φεράν — Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône μέσω της CNA 
400 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 57,9 

Κατασκευή τμήματος μήκους 81,5 χλμ. μεταξύ Λε Μαν και Ανζέ του αυτοκινητόδρομου Α 11 Παρισιού— 
Νάντης — Société des Autoroutes du Sud de la France μέσω της CNA 
200 εκατομμύρια γαλλικά φρέτγκα 29.0 

Κατασκευή του ανατολικού τμήματος του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου της Λυών — Commu 
nauté Urbaine de Lyon μέσω του CAECL 
8 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 1,2 

Κατασκευή του ανατολικού τμήματος του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου της Τουλούζης που θα 
συνδέει τους αυτοκινητόδρομους Α 81 και Α 62 — Région Midi-Pyrénées, Département de Haute- 
Garonne και Ville de Toulouse μέσω του CAECL 
150 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 21,7 

Τμήμα μήκους 96 χλμ. του αυτοκινητόδρομου Α 40. ο οποίος συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Παρισιού-
Λυών με τη σήραγγα του Λευκού Όρους — Société des Autoroutes Parls-Rhln-Rhône μέσω της CNA  
300 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 43,4 

Έργα σε εννιά τμήματα δρόμων και αυτοκινητόδρομων στη Λωρραίνη — Région Lorraine, Départe 
ment de Meurthe-et-Moselle και Département des Vosges μέσω του CAECL 
259,4 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 37,5 

Βελτίωση τμημάτων οδικού δικτύου μήκους άνω των 100 χλμ. στους άξονες Ρεν-Νάντης και St. Brieuc- 
Ouimper — Région και Départements de Bretagne, Région des Pays de la Loire και Départe
ment de Loire-Atlantique μέσω του CAECL 
208,4 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 30.1 

Κατασκευή δεύτερου αεροσταθμού στο διεθνή αερολιμένα της Νίκαιας — Chambre de Commerce et  
d'Industrie de Nice et des Alpes Maritimes 
59,3 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 8,6 

Σταθμός επεξεργασίας των λυμάτων στη Μασσαλία για τον καθαρισμό των ακαθάρτων μεγάλου τμή
ματος της περιοχής και μονάδα επεξεργασίας της κατακαθήμενης λάσπης — Δήμος Μασσαλίας μέσω 
του CAECL 
140 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 20,2 

Διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Μερθ, έργα αποχέτευσης και κατασκευή δεξαμενής πόσιμου 
νερού και οδικού άξονα προσπέλασης στο Νανσύ — District Uriiain de Nancy μέσω του CAECL  
40 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 5.Θ 

Ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας και των δυνατοτήτων έρευνας και ανάπτυξης μιας επιχείρησης 
παραγωγής εξοπλισμού σχεδιασμού και κατασκευής με υπολογιστή στην Ακουιτσνίσ — Lectra  
Systèmes S.A. 
12 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 1,7 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός μιας μονάδας παραγωγής υλικού διαμόρφωσης των προϊόντων με εξώ
θηση για τη βιομηχανία τροφίμων και τη χημική βιομηχανία στη Λουάρ — CLEXTRAL S.A. 
10 εκατομμύρια γονικά φράγκα 1.4 

Γενίκευση της χρήσης πληροφορικής και ρομποτικής σ' ένα εργαστήριο βαφής αυτοκινήτων μιας αυτο
κινητοβιομηχανίας στη Σοσώ — Automobiles Peugeot S.A. 
300 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 43,5 
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Δάνειο στην Εταφία Περιφερειακής Ανάπτυξης θρετάνης για 
— την αυτοματοποίηση ενός σφαγείου πουλερικών στη Βαν — Ets Guyomarch 
5 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 0,7 
— τον εκσυγχρονισμό τριών μονάδων παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού — Matra Communi 
cations 
10 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 1,4 

— την ενίσχυση των εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης λιπασμάτων στο Σαν Μαλό — 

TIMAC S.A. 
5 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 0,7 
— διάφορες εγκαταστάσεις μεταποίησης και συσκευασίας γεωργικών προϊόντων — COOPAQRI και 

GELAGRI 
10 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 1.4 

30 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 4,3 

Συνολικά δάνεια στο CAECL 
— για την εκτέλεση από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημόσιους φορείς έργα υποδομής 
μικρού μεγέθους που ανταποκρίνονται στους ενεργειακούς στόχους της Κοινότητας 
150 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 21,8 
— για την εκτέλεση από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης έργων υποδομής μικρού και μεσαίου 
μεγέθους σε περιοχές κινήτρων 

Ακουιτανία 
250 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 36,2 

Λανγκντόκ-Ρουσιγιόν 
250 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 36.2 

Μιντί-Πυρηναία 
250 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 36,2 

Προβηγκία-'Αλπεις-Κυανή Ακτή 
400 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 57,8 
Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στη βιομηχανία, τον 
τουρισμό και τις υπηρεσίες σε περιοχές κινήτρων — Banque de Financement des Équipements  
75 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 10,8 
ΕταφΙες Περιφερειακής Ανάπτυξης: 
SDR Νορμανδίας 
50 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 7.3 
SDR Πικαρδίας 
50 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 7.3 
SDR Κσμπανίας-Αρδεννών 
25 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 3,6 

SDR Λωρρσίνης 
20 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 2,9 
SDR Βορρά-Πσ ντε Καλαί 
55 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 8,0 
SDR ανατολικής κεντρικής Γαλλίας 
75 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 10,9 
SDR κεντρικής και δυτικής κεντρικής Γαλλίας 
75 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 10,9 
SDR Βρετάνης 

100 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 14,5 
SDR νοτιοδυτικής Γαλλίας 
75 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 10,8 
SDR Toulousaine Financière et Industrielle du Sud-Ouest (TOFINSO) 
75 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 10,8 

Συνολικά δάνεια στο Caisse Centrale de Crédit Coopératif για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επενδυτικών πρωτοβουλιών 

— στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας στις παράκτιες περιοχές κινήτρων 
100 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 14.5 
250 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 36,1 

— στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και των υπηρεσιών, κυρίως με την τεχνική της χρημα
τοδοτικής μίσθωσης, στις περιοχές κινήτρων 

100 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 14,5 

Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση, εν μέρει με την τεχνική της χρηματοδοτικής μίσθωσης, μικρο
μεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και των υττηρεσιών 
(στις περιοχές κινήτρων) και έργων εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος (σ' 
ολόκληρη τη χώρα) 

Banque Populaire de Lorraine 
110 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 15,9 
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Banque Populaire du Nord 
150 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 
Banque Populaire du Haut-Rhin  
25 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 
FRUCTiCOMI 
50 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 
FRUCTIBAIL 
50 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 
BAIL-ÉNERGIE 
75 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 
MURABAIL 
75 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 

σε εκατομ. ECU 

21.7 

3,6 

7.2 

7.2 

10.8 

10,8 

Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση, εν μέρει με την τεχνική της χρηματοδοτικής μίσθωσης, παρα
γωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
Banque Populaire du Nord 
100 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 14,5 
Banque Populaire du Haut-Rhin 
75 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 10,8 
Banque Populaire de La Région Économique de Strasbourg 
100 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 14.5 
FRUCTICOMI 
50 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 7,2 
FRUCTIBAIL 
50 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 7,2 
Banque de Financement des Équipements 
75 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 10.8 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ (138,2 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες) 178,6 

Οδική παράκαμψη Δουβλίνου (τμήμα μήκους 9 χλμ.) — Dublin County Council μέσω του Ιρλανδικού 
Δημοσίου (Υπουργείο Οικονομυιών) 
7,5 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 9,7 

Εργα σε διάφορα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου — Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο

μικών) 
5 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 6.5 
6,5 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 8,4 
7.5 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 9.7 

Προμήθεια δύο αεροσκαφών Μπόινγκ 737-300 για το δρομολόγιο Δουβλίνου-Λονδίνου — Aer Lingua  

μέσω της Aer Lingua pic 
11,6 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 16.0 
11,6 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 15,0 

Επέκταση, εκσυγχρονισμός και μετατροπή σε ψηφιακά αστικών και υπεραστικών τηλεφωνικών 
κέντρων, ενίσχυση του δικτύου μετάδοσης δεδομένων, υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών για τη σύν
δεση με τη Μεγάλη Βρετανία και ασύρματες συνδέσεις μεταξύ Δουβλίνου και Γκάλγουει — Board  
Telecom EIreann μέσω της Irish Telecommunications Investments pic 
20 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 25,8 

Ενίσχυση δύο δικτύων ύδρευσης στις κομητείες Λουθ και Γουέστμιθ και δύο αποχετευτικών δικτύων 

στις κομητείες Κορκ και Κέρυ — Ιρλεχνδικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) 
6.2 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 8.0 

Εργα ύδρευσης και εγκαταστάσεις καθαρισμού των ακαθάρτων — Ιρλίχνδυιό Δημόσιο (Υπουργείο 
Οικονομικών) 
5.2 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 6,7 

Έργα ύδρευσης και εγκαταστάσεις καθαρισμού των ακαθάρτων στο Δουβλίνο, Ρόσκομον, Σκίμπερην, 
Κορκ και Μίντλετον — Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) 
13,3 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 17,2 

Εργα ύδρευσης και εγκαταστάσεις καθαρισμού των ακαθάρτων στην περιοχή του Δουβλίνου — Dublin  
County Council και Dublin City Corporation μέσω του Ιρλανδικού Δημοσίου (Υπουργείο Οικονο
μικών) 
3.5 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 4.5 
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Εργα δασικής ανάπτυξης και αναδάσωσης — Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) 
5 εκατομμύριο ιρλανδικές λίρες 
22,6 εκατομμύριο ιρλανδικές λίρες 

Αναστήλωση του κάστρου του Δουβλίνου και δημιουργία σ' αυτό διεθνούς συνεδριακού κέντρου —  
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) 
7,5 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 

Συνολικό δάνειο στην Τράπεζα της Ιρλανδίας για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρω
τοβουλιών στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του τουρισμού 
5.0 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 

ΙΤΑΛΙΑ (4 325 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες) 

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί συνολικής ισχύος 114 MW περίπου στην Καλαβρία — ENEL  
24,5 δισεκατο^μιύρια ιταλικές λιρέτες 
10,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί συνολικής ισχύος 70 MW περίπου στο Φριούλι, την Αιμιλία- Ρομανία και τη 
Λομβαρδία — ENEL  
50 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο νάμα του ύδατος (22 MW) στο Πεδεμόντιο — ENEL  
15 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 

Τρεις γεωθερμικοί σταθμοί συνολικής ισχύος 300 MW στην Τοσκάνη, σε αντικατάσταση εννιά απαξιω
μένων μονάδων — ENEL  
14 δισεκατομμύριο ιταλικές λιρέτες 
6 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Προσθήκη ατμογεννήτρισς καύσης άνθρακα στο σταθμό συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέρ
γειας της Μπρέσια και εγκαταστάσεις αποθείωσης των απαερίων — Azienda Servizi Municipalizzati  
μέσω της BNL-SAFOP 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Αξιοποίηση τριών κοιτασμάτων φυσικού αερίου ανοιχτά των Μαρκών και της Αιμιλίας-Ρομανίας —  
AGIP S.p.A. 
49 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
21 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Αξιοποίηση τριών εξωχώριων κοιτασμάτων αερίου στα ανοιχτά της Αγκώνας και του Φάνο (Μάρκες) 
κι ενός ενδοχώριου βόρεια της Ραβένας (Αιμιλία-Ρομανία) — AGIP S.p.A. 
42 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
18 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Αξιοποίηση του μεγαλύτερου κοιτάσματος πετρελαίου της Ιταλίας (Βέγκα) στον πορθμό της Σικελίας, 
ανοιχτά της επαρχίας Ραγούζα — AGIP S.p.A. μέσω του ENI 
31,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
13,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
56 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
24 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Αξιοποίηση ενός υποθαλάσσιου κοιτάσματος πετρελαίου (Πέρλα) στον πορθμό της Σικελίας, ανοιχτά 
της επαρχίας Αγκριζέντε — AGIP S.p.A. μέσω του ENI  
45 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

6.5 
29,5 

9.7 

6,5 

2 916,0 

Ανθρακικός σταθμός Μπρίντιζι (4 μονάδες ισχύος 614 MW η καθεμία), ο οποίος μπορεί να λειτουρ
γήσει και με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, και εγκαταστάσεις αποθείωσης — ENEL  
70 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
91 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
30 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
39 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
70 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
10 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
20 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
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Κοινοτικές υποδομιές 

Περιβσλλον-ττολιτιστική κληρονομιά 

Εκσυγχρονισμός επιχεφήσεων 

Ενεργειακοί στόχοι 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

Αγωγός αερίου που συνδέει την υπόγεια δεξαμενή του Μινέρμπιο (Αιμιλία-Ρομανία) με την Αλεσσντρια 
(Πεδεμόντιο) και μετατροπή εξαντληθέντων ευ μέρει κοιτασμάτων αερίου σε αποθηκευτικούς χώρους 
αερίου στη Λομβαρδία — SNAM S.p.A. 
56 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 38,7 

24 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 16.6 

Ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στην Κομπανία, την Καλαβρία, τα 
Βασιλικάτα και τη Σαρδηνία — ENEL 
70 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 48,4 
30 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 20,7 
70 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 47,4 
30 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 20,3 

Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου 
— σε εκατό περίπου δήμους και κοινότητες της περιοχής κυρίως του Τουρίνο — ITALGAS 
35 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 24,2 
15 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 10,4 
— σε εκατό περίπου δήμους και κοινότητες στη Λομβαρδία, το Βένετο και το Πεδεμόντιο — ITALGAS 
24,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 16,6 
10,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 7.1 
— σε 30 δήμους και κοινότητες στο Λάτιο, την Καλαβρία, την Πούλια, την Καμπανία και το Μολίζε — 

ITALGAS Sud S.p.A. μέσω του ENI 
10.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 7.0 
4.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3.0 
15 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 10,0 

Μετατροπή του δικτύου βιομηχανικού αερίου της περιοχής του Μιλάνου σε δίκτυο φυσικού αερίου και 
επέκτασή του (πρώτη φάση) — Δήμος Μιλάνου, Azienda Energetica Municipale μέσω της BNL  
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4.7 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2.0 

Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου σε 20 δήμους και κοινότητες της επαρχίας Ούντινε — Αυτόνομη Περι
φέρεια Φριουλι-Βενέτσια Τζούλια 
10.3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 6,9 

Δίκτυο αστικής θέρμανσης στο Ρέτζιο Εμίλια και σταθμός συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Αιμιλία-Ρομανία — Azienda Gas Acqua Consorziale μέσω της BNL-SAFOP  
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4,7 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2.0 

Διπλασιασμός της σιδηροδρομικής γραμμής Μακαρέζε-Ρώμης σε μήκος 21 χλμ. — Ferrovie dello  
Stato μέσω του Υπουργείου Μεταφορών 
20 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 13,8 

Διπλασιασμός της σιδηροδρομικής γραμμής Μιλάνο-Σαρόνο. ώστε να επιτραπεί στο μέλλον η τακτική 
εξυττηρέτηση του διεθνούς αεροδρομίου της Μαλπένσα (Μιλάνο) — Ferrovie Nord Milano Esercizio  
S.p.A. μέσω του Υπουργείου Μεταφορών 
30 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 20,0 

Διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου Α 2 Ρώμης-Νεάπολης (176 χλμ.), ώστε να έχει τρεις λωρίδες 
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση — AUTOSTRADE 
50 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 34.6 

Αποκατάσταση έξι κοιλαδογεφυρών του αυτοκινητόδρομου Νεάπολης-Μπάρι που είχαν υποστεί 
ζημιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 1980 — AUTOSTRADE 
6.3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4,2 

Ολοκλήρωση της οδικής παράκαμψης της Ρώμης (46,9 χλμ.), η οποία θα συνδέει τους αυτοκινητόδρο
μους Α 1 προς το Μιλάνο και Α 2 προς τη Νεάπολη — AUTOSTRADE μέσω του IRI  
75 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 50,8 

Αυτοκινητόδρομος των σηράγγων: τελευταία τμήματα μήκους 57 χλμ. προς τα ελβετικά σύνορα —  
AUTOSTRADE μέσω του IRI 
35 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 23,3 
15 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 10,0 

Εξάλειψη ενός σημείου κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Καζέρτα με την κατασκευή υπόγειας οδικής 
διάβασης — Περιφέρεια Καμπανίας 
2 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 1.4 
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Κοινοτικές υποδομές 

Περιβάλλον-πολιτιστική κληρονομιά 

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων 

Ενεργειακοί στόχοι 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

Αύξηση της μεταφορικής ικανότητας και διαμόρφωση χώρων για τους επιβάτες των πορθμείων που 
εξυπηρετούν τη Σικελία (Γένοβσ-Παλέρμο και Νεάπολη-Παλέρμο) και τη Σαρδηνία (Γένοβα-Πόρτο 
Τάρες) — Tirrenia di Navigazione μέσω του IRI  
65 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Τερματικός σταθμός για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και οριζόντιας φορτοεκφόρτωσης 
στον εμπορικό λιμένα της Λα Σπέτσια (Αιγυρία) — Ιταλικό Δημόσιο (Υπουργείο Δημόσιων Έργων) 
8 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Κατασκευή μαρίνας στην Πεσκάρο (Αβρούζια) — Περιφέρεια Αβρουζια 
8 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Κατασκευή δύο λιμενίσκων για τον ελλιμενισμό αλιευτικών σκαφών και θαλαμηγών στη Μπανιάρα και 
το Καριάτι (Καλαβρία) — Περιφέρεια Καλαβρίας 
5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση ενός αλιευτικού κι ενός εμπορικού λιμένα στα Αβρούζια — Περιφέρεια 
Αβρουζια 
8 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Επέκταση του προβλήτα VII του λιμένα της Τεργέστης, στον οποίο παραβάλλουν πλοία μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων και οριζόντιας φορτοεκφόρτωσης — Ιταλικό Δημόσιο (Υπουργείο Δημόσιων 
Έργων) 
5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Ενίσχυση της προστασίας του εξωτερικού λιμένα του Μπρίντιζι, και ιδιαίτερα των γεφυρών δεσίματος 
των ανθρακοφόρων — Ιταλικό Δημόσιο (Υπουργείο Δημόσιων Έργων) 
6 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Αποπεράτωση του τερματικού σταθμού για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα της 
Ραβένας (Αιμιλία-Ρομανία) — Π^ιq>έpεια Αιμιλίας'Ρομανίας 
15 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 

Αγορά αεροσκαφών MD 82 για δρομολόγηση σε περιφερειακές γραμμές — Aero Trasporti Itaüanl  
μέσω του IRI 
40,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Αγορά 10 αεροσκαφών MD 82 για δρομολόγηση σε γραμμές προς τις άλλες χώρες της Κοινότητας —  
ALITALIA μέσω του IRI  
40 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Αγορά ενός αεροσκάφους MD 82 για δρομολόγηση στις γραμμές της Σαρδηνίας με την ηπειρωτική 
Ιταλία και την υπόλοιπη Κοινότητα — ALISARDA S.p.A. μέσω του CIS 
9,8 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
4,2 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
3,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
1.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Αγορά τριών αεροσκαφών ATR 42-300 από τη νέα εταιρία Avianova για δρομολόγηση σης γραμμές 
της μεσημβρινής Ιταλίας με την υπόλοιττη Κοινότητα — Avianova S.p.A. μέσω του CIS 
5.6 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
2.4 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση του αερολιμένα του Τουρίνο-Καζέλε — Società Azionarla Gestione 
Aeroporto "Città di Torino" S.p.A. μέσω του istituto Bancario San Paolo di Torino - Sezione 
di Opere Pubbliche 
3.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
1.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Πρώτη γραμμή του μετρό της Νεάπολης : τμήμα μήκους 9 χλμ. μεταξύ του Σεκοντιλιάνο, στα βόρεια 
προάστια, και του κέντρου της πόλης — Δήμος Νεάπολης μέσω της Περιφέρειας Κομπανίας 
25 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 

Βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του σταθμού συνδυασμένων μεταφορών 
Βερόνα — Ente Autonomo Magazzini Generali di Verona μέσω του Venefondiarlo 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
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Κοινοτικές υποδομές 

Περιβάλλον-πολιτιστική κληρονομιά 

Εκσυγχρονιι^ός επιχειρήσεων 

Ενεργειακοί στόχοι 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

Σταθμός συνδυασμένων μεταφορών (oôucéç- σιδηροδρομικές) στην Πάρμα — Centro Padano Inter- 
acambio Merci μέσω του IMI 
5.3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3.5 

2.2 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 1,5 
5.3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3.5  
2,2 δισεκατομμύριο ιταλικές λιρέτες 1,5 

Σταθμός συνδυασμένων μεταφορών (οδικές σιδηροδρομικές) κοντά στο Τουρίνο (πρώτη φάση) —  
Περιφέρεια Πεδεμόντιου 
20 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 13,3 

βελτίωση του τηλεφωνικού δικτύου στα Αβρούζια. το Μολίζε. το Λάπο. την Καμπανίσ, τα Βασιλικάτα. 
την Πούλια, την Καλαβρία, τη Σικελία και τη Σαρδηνία — SIP μέσω του IRI 
400 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 266,4 
70 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 46,7 
30 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 20,0 

Εγκατάσταση εθνικού δικτύου παρατηρήσεων με τη χρήση δορυφορικών τηλεπικοινωνιών για την 
παροχή βοήθειας σε περίπτωση σεισμών ή άλλων φυσικών καταστροφών — Ιταλικό Δημόσιο - 
Υπουργείο Πολιτικής Αμυνας 
15 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 10.0 

Επέκταση της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βιτερμπο (Λάτιο) — Université degli Studi  
della Tuscia μέσω του Υπουργείου Παιδείας 
5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3.3 

Ανακαίνιση τεσσάρων κτιρίων του ιστορικού κέντρου του Μπάρι για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών 
— Ιταλικό Δημόσιο (Υπουργείο Δημόσιων Εργων) 
1.9 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 1.3 
6 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4.0 

Διαμόρφωση υφιστάμενων κτιρίων και κατασκευή νέων για τη στέγαση ενός "επιστημονικού και τεχνο
λογικού πάρκου" στα περίχωρα της Τεργέστης — AREA (Consorzio per la ricerca scientifica e  
tecnologica) μέσω του Ιταλικού Δημοσίου (Υπουργείο Θησαυροφυλακίου) 
5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3,5 

Διαμόρφωση και εξοπλισμός τεσσάρων βιομηχανικών περιοχών στην Κομπανία που είχαν υποστεί 
ζημιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 1980 — Ιταλικό Δημόσιο 
23 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 15.9 

Διαμόρφωση και εξοπλισμός τεσσάρων βιομηχανικών περιοχών στην Κομπανία που είχαν υποστεί 
ζημιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 1980 — Ιταλικό Δημόσιο 
10 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 6.7 

Άρδευση 6 800 εκταρίων στην παράκτια περιοχή της Ταρκουίνια (Λάπο) — Consorzio di Bonifica  
della Maremma Etrusca μέσω της Περιφέρειας Λατίου 
7,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 5.1 

Αναδάσωση και διαμόρφωση 3 200 εκταρίων και κατασκευή 80 χλμ. οδικού δικτύου στην επαρχία 
Κούνεο — Περιφέρεια Πεδεμόντιου 
2.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 1.7 

Κατασκευή και αποκατάσταση δασικών οδών 53 χλμ. και διαμόρφωση μονοπσπών 30 χλμ. σης επαρ
χίες Ποτέντσα και Ματέρα — Περιφέρεια Βασιλικάτα 
3.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2.4 

Ενίσχυση του δικτύου υδροδότησης άνω των πενήντα δήμων και κοινοτήτων (380 000 κάτοικοι) και 
βιομηχανικών περιοχών — Περιφέρεια Λατίου 
5,9 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4.1 

Αύξηση και ορθολογική οργάνωση της παροχής πόσιμου νερού σε 67 δήμους και κοινότητες των επαρ
χιών Ακουίλα και Τέρομο — Περιφέρεια Αβρούζια 
8 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 5,3 

Έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και αποκομιδής των απορριμμάτων κατά μήκος του ποταμού Μετάουρο 
σης επαρχίες Πέζαρο και Ούρμπινο — Περιφέρεια Μάρκες 
10 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 6.7 

Ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης του Καμπομπάσο και αντιδιαβρωπκά έργα για τη σταθεροποίηση μιας 
κοιλαδογέφυρας στο Ριπαλιμοζάνι — Περιφέρεια Μολίζε 
11 δισεκατομμιύρια ιταλικές λιρέτες 7,3 
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Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού στη βορειοανατολική Σαρδηνία — Ente Sardo Acquedotti β 
Forgnature μέσω της Αυτόνομης Περιφέρειας Σαρδηνίας 
2.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 1,7 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού στη Ρώμη και τα περίχωρα της. έργα συλλογής και καθαρισμού 
των ακαθάρτων στην τουριστική περιοχή της λίμνης της Μπολσένα και αντιδιοθρωτικά έργα στα νότια 
παράλια της Ρώμης — Περιφέρεια Λατίου 
20 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 13,3 

Έργα συλλογής, καθαρισμού και έκχυσης στη θάλασσα των ακαθάρτων της παράκτιας περιοχής Σαν 
Ρέμο-Βεντιμίλια — Περιφέρεια Λιγυρίος 
8 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 5.3 

Σταθμοί καθαρισμού των άκαθάρτων στην Πεσκάρα και το Σκάνο και βελτίωση της υδροδότησης του 
Τέραμο — Περιφέρεια Αβρούζια 
4.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3,0 

Έργα συλλογής και καθαρισμού των ακαθάρτων για τη μείωση της ρύπανσης του Πάδου και των 
παραποτάμων του σε μια περιοχή όπου κατοικούν 3.5 εκατομμύρια άτομα — Περιφέρεια Πεδεμό-
ντιου 
16 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 11,1 
9 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 6.1  
40 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 26.7  
Περιφέρεια Λομβαρδίας 
35 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 23.4 
30 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 20.0 
Περιφέρεια Αιμιλίας·Ρομανίας 
15 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 10,0 
40 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 26.7 

Έργα βελτίωσης της ποιότητας του νερού της λιμνοθάλασσας του Βόλι ντι Κομάτσιο (επαρχία 
Φεράρας) — Περιφέρεια Αιμιλίας-Ρομανίας 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2.1 

Κατασκευή μεγάλων συλλεκτήριων αγωγών για το σταθμό βιολογικού καθαρισμού της νότιας Ρώμης 
και επέκταση του σταθμού καθαρισμού της Ρώμης-Όσπος — Δήμος Ρώμης μέσω του Istituto Ban 
cario San Paolo di Torino 
14.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 9.8 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού σε 28 δήμους και κοινότητες (44 000 κάτοικοι) στην περιοχή 
Νοβάρας και Αλεσάντριας — Περιφέρεια Πεδεμόνηου 
5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3.4 

Δίκτυο συλλογής και σταθμοί καθαρισμού των οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων που χύνονται στη 
λεκάνη του Γκορτζόνε — Περιφέρεια Βένετο 
10 δισεκατομμύρια λιρέτες 6,7 

Έργα ομαλοποίησης της ροής του Αρνου για την αντιπλημμυρική προστασία της κοΛάδσς του. και 
ιδιαίτερα της Φλωρεντίας και της Πίζας, μείωση της ρύπανσης των υδάτων και ενίσχυση της υδροδό
τησης — Περιφέρεια Τοσκάνης 
30 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 20,0 

Έργα συλλογής και καθαρισμού των ακαθάρτων για τη μείωση της ρύπανσης του Αρνου — Περιφέ
ρεια Τοσκάνης 
20 δισεκατομφύρια ιταλικές λιρέτες 13.3 

Έργα συλλογής και καθαρισμού των ακαθάρτων για τη μείωση της ρύπανσης των παράκτιων 
περιοχών — Περιφέρεια Μάρκες 
10 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 67 

Έργα συλλογής και καθαρισμού των ακαθάρτων γύρω από τη λίμνη του Ομοντέο, κοντά στο Σάσσρι, 
και στο Πόρτο Τόρες, του οποίου θα βελπωθεί η ύδρευση — Αυτόνομη Περιφέρεια Σαρδηνίας 

5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3.3 

Δίκτυο συλλογής ακαθάρτων (52 χλμ.), σταθμός καθαρισμού στη Σαβόνα και αγωγός αποχέτευσης των 
οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων μιας ευρείας ζώνης της επαρχίας Σαβόνας — Περιφέρεια Λιγυ-

ρίας μέσω του Ιταλικού Δημοσίου 
8 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 5.3 

Έργα πρόληψης της διάβρωσης και των κατολισθήσεων του εδάφους σε ορεινές περιοχές του Μολίζε 
— Ιταλικό Δημόσιο (Υπουργείο Δημόσιων Εργων) και Περιφέρεια Μολίζε 
5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3.4 
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Έργα ομαλοποίησης της ροής του ποταμού Ντόρα Βάλτεο και των παραποτάμων του και έργα πρό
ληψης των κατολισθήσεων του εδάφους και των χιονοσπβάδων — Αυτόνομη Περιφέρεια Βάλλε 
ντΆόστο 
12 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Ανππλημμυρικά έργα σε 32 παραποτάμους του Τίβερη και του Καΐνα στην επαρχία Περούτζια 
(Ούμπριο) — Ιταλικό Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας και Δασών) 
4 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Έργα πρόληψης των πλημμύρων της κοιλάδας του Πάδου στις επαρχίες Ροβίγκο (Βένετο). Μάντοβας 
(Λομβαρδία) και Φεράρας (Αιμιλία-Ρομανία) — Ιταλικό Δημόσιο (Υπουργείο Δημόσιων Έργων) 
16 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Έργα πρόληψης της διάβρωσης και των κατολισθήσεων του εδάφους και εγκαταστάσεις συλλογής και 
επεξεργασίας των ακαθάρτων και των στερεών αποβλήτων διάφορων δήμων και κοινοτήτων (32 000  
κάτοικοι) στην επαρχία Ποτέντζας — Περιφέρεια Βασιλικάτα 
8 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Αντιδισβρωπκά έργα και έργα ομαλοποίησης της ροής τριών ρυακιών στα βόρεια της Βενετίας, καθώς 
και έργα συλλογής και καθαρισμού των ακαθάρτων στις λεκάνες Μπρέντας και Μπασιλιόνε — Περιφέ
ρεια Βένετο 
8 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, συλλογής των όμβριων υδάτων και πρόληψης των κατολισθή
σεων του εδάφους στην επαρχία Αγκώνας — Περιφέρεια Μάρκες 
4 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Αντιδιαβρωπκά και αντιπλημμυρικά έργα στην επαρχία Παβίας — Περιφέρεια Λομβαρδίας 
11 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Ορθολογική οργάνωση μιας μονάδας παραγωγής αλουμίνας στο Κάλιαρι — EuraHumlna S.p.A. μέσω 
του EFIM 
5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Εκσυγχρονισμός μιας τσιμεντοβιομηχανίας στο Βίμπο Βαλέντια (Καλαβρία) και μείωση των εκπομπών 
τέφρας — Cementerie Italiane del Sud S.p.A. μέσω του IMI  
30.7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
13,1 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Εκσυγχρονισμός των σειρών παραγωγής υαλοπινάκων αυτοκινήτων και κτιρίων μιας μονάδας στο Σαν 
Σάλβο (Αβρούζια) — Società Italiana Vetro S.p.A. μέσω του EFIM  
15 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Μεταβολή της παραγωγικής διαδικασίας σ' ένα διυλιστήριο δυτικά της Ρώμης για την αύξηση της 
παραγωγής ελαφρών προϊόντων και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών θείου 
— Raffineria dl Roma S.p.A. μέσω της MEDIOBANCA  
14 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
6 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Νέες εγκαταστάσεις παραγωγής φθοριωμένων χημικών προϊόντων υψηλής απόδοσης σε μια μονάδα 
στο Πεδεμόνπο — AUSIMONT S.p.A. και MONTEFLUOS S.p.A. μέσω του IMI  
10.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
4.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας — Εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής πολυπροπυλενίου 
ΗΙΜΟΝΤ Italiana S.p.A. μέσω του IMI 
— Τέρνι (Ούμπρια) 
6.3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
2.7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
— Μπρίντιζι (Πούλια) 
11,2 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
4.8 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων 
— Κέντρο ερευνών της Πομέτσια (νευρολογία, ανοσιολογία. βιοχημία και βιολογική μηχανική), παρα
γωγή φαρμάκων με βάση την ουσία L-Carnitine σε δύο μονάδες στο Λάτιο 
PRASSIS S.p.A., BIOSINT S.p.A. και AXIS S.p.A. μέσω του ISVEIMER  
9,8 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
4.2 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
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— ενίσχυση των σειρών παραγωγής και διαμόρφωση των αποθηκευτικών χώρων μιας μονάδας στην 
Πομέτσια (Λάτιο) 
SIGMA TAU S.p.A. μέσω της BNL 
16,8 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 11,2 
7,2 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4.8 

Εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας για την παρασκευή απορρυπαντικών και κολλητικών ουσιών σε 
τρεις μονάδες στο 
— Λομάτσο και Καζαρίλε (Λομβαρδία) — Henkel Chimica S.p.A. και Chemplast S.p.A. μέσω του IMI 
4.6 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3,1 
2 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 1.3 
— Φερεντίνο (Λάτιο) — Henkel Sud S.p.A. μέσω του IMI 
3,8 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2,7 
1.6 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 1,1 

Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής συνθετικών ινών στην Οτάνα και το Πόρτο 
Τάρες (Σαρδηνία) — ENICHEM FIBRE μέσω του ENI 
21 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 14,0 
9 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 6,0 

Ανάπτυξη μονάδας εξειδικευμένης στην παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε 
συστήματα ψηφιακού ελέγχου για εργαλειομηχανές, αναγνώρισης εικόνων, ηλεκτρονικής διαλογής 
επιστολών και αναγνώρισης ομιλίας — Elettronica San Giorgio · ELSAG S.p.A. μέσω του IRl  
30 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 20,7 

Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας μιας μονάδας παραγωγής περιφερειακών (εκτυπωτές και 
μονάδες μαγνηπκών μνημών) στο Πεδεμόνπο — Olivetti Peripheral Equipments S.p.A. μέσω του 
CREDIOP 
28 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 19,4 
12 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 8,3 

Εκσυγχρονισμός, με την εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας, μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρονικών 
γραφομηχανών νέας γεννιάς στην Κρέμα (Λομβαρδία) — Olivetti & Co S.p.A. μέσω του IMI  
63 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 42,0 
27 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 18,0 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση μιας μονάδας παραγωγής σιδηροδρομυιού υλικού στη Νεάπολη —  
ANSALDO TRASPORTI S.p.A. μέσω του ISVEIMER 
3.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2,4 
1,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 1.0 

Ανάπτυξη και παραγωγή του γαλλο-ιταλικού αεροσκάφους μυιρών αποστάσεων ATR 72 σε δύο 
μονάδες στην Καμπανία — AERITALIA S.p.A. μέσω του IRI 
60 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 40.0 

Ανάπτυξη και παραγωγή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας σε μια μονάδα στο 
Μιλάνο — Itaitel SIT — Società Italiana Telecomunicazioni S.p.A. μέσω του IRI  
75 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 51.9 
45 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 30.5 

Εισαγωγή συστημάτων αυτόματης παραγωγής σε τρεις μονάδες παραγωγής αντιστάσεων ηλεκτρικής 
θέρμανσης και κατασκευή ενός νέου κέντρου ερευνών και παραγωγής συστημάτων αυτόματης διαχεί
ρισης της παραγωγής στην επαρχία Τρεβίζο (Βένετο) — UNIFIN-Unione Finanziaria S.p.A. και θυγα
τρικές της IRSA S.p.A., SIPA S.p.A. και RICA S.p.A. μέσω του IMI 
17,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 12,1 
7,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 5.2 

Αναδιάρθρωση, με την εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας, της παραγωγής και της διαχείρισης μιας 
μονάδος παραγωγής ψυγείων και καταψυκτών στο Βένετο — Industrie ZanussI S.p.A. μέσω του IMI  
52,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 35,0 
22.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 15,0 

55 



Κοινοπκές υττοδομιές 

Περιβάλλον-ττολιτιστυοη κληρονομιά 

Εκσυγχρονισμός επιχεφήσεων 

Ενεργειακοί στόχοι 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

Επέκταση ενός αλαντοποιείου στην Πομέτσια (Λάτιο) — Salumificio Cesare FloruccI S.p.A. μέσω 

του ISVEIMER 
14,3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 9,6 
6.2 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4.1 

Εκσυγχρονισμός της παραγωγής χαρτιού με επιχρίσεις υψηλής ττυκνότητας σε μια χαρτοποιία στα 
Αβρούζια — Cartiere Bürge S.p.A. μέσω του ISVEIMER 
28,7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 19.2 
12.3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 8.2 

Αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής ελαστικών αυτοκινήτων στη Λομβαρδία — Società Pirelli  

Pneumatici S.p.A. μέσω του IMI 
35 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 23.7 
15 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 10,2 

Εργαστήρια ερευνών στο Μιλάνο στους τομείς της ττυρηνικής φυσικής, της υπεραγωγιμότητας και της 
μηχανικής ψύχους με βιομηχανικές και ιατρικές εφαρμογές — Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  

μέσω του Ιταλικού Δημοσίου 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2,0 

Διαπεριφερειακό εργαστήριο κτηνιατρικών αναλύσεων και ερευνών στην Πάδουα (Βένετο) — Istituto  
Zooprofiiattico Sperimentale delie Venezie μέσω του Υπουργείου Υγείας 
10 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 6.7 

Έργα αναστήλωσης και διατήρησης των Ανακτόρων των Δόγηδων στη Βενετία και των έργων τέχνης 
που περιέχουν — Δήμος Βενετίας μέσω του istituto Bancario San Paolo di Torino 
5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3,4 

Αναστήλωση και προστασία των αρχαιολογικών χώρων της Πομπηίας, του Ερκουλάνου και της Στά-
βισς — Ιταλικό Δημόσιο (Υπουργείο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος) 
9.4 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 6,3 

Διαμόρφωση χώρων απόρριψης απορριμμιάτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μετατροπής σε 
λίπασμα στερεών αποβλήτων στο Ρήγιο, το Καταντζάρο και το Ροσσνο (Καλαβρία) — Περιφέρεια 

Καλαβρίας 
5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3,3 

Ανάπτυξη της ιχθυοτροφίσς στις λιμνοθάλασσες των δυτικών ακτών της Σαρδηνίας, κοντά στο Ορι-

στάνο — Αυτόνομη Περιφέρεια Σαρδηνίας 
4 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 2,7 

Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της βόρειας και κε

ντρικής χώρας; 
— μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στους τομείς της βιομηχανίας και των υττηρεσιών 
BNL · Sezione Speciale per il Credito Industriale 
10.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 7.3 
4.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3.1  
VENEFONDIARIO 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4,7 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2,0 
— μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και των 

υπηρεσιών 

Mediocredito Centrale για τα περιφερειακά Mediocrediti 
23.6 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 16.3 
3.3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2,3  
22,3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 15,1  
15,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 10,3  

19,3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 12,9  
17 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 11.3  
IMI 
21 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 14.2 
9 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 6,1 
21 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 14,0 
9 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 6.0 

CREDiOP 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4.7 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2.0 
Banco di Napoli 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4.7 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2,0 2.0 
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— μικρομεσαίων ξενοδοχειακών και τουριστικών πρωτοβουλιών 
BNL - SACAT 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

σε εκατομ. ECU 

4,7 
2,0 

Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση στη μεσημβρινή χώρα; 
— μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στους τομείς της βιομηχανίας και των υττηρεσιών 
CREDIOP 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4,8 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2,1 
Mediocredito Centrale 
5.1 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3.6 
2,7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 1,8 
4,1 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2,7 
4,9 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3,2 
ISVEIMER 
50.6 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 34.3 
21.7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 14,6  
27,3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 18,2  
11,7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 7,8  
EFIBANCA 
14 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 9,3 
6 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4,0 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4,7  
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2,0  
Banco di Napoli - Sezione di Credito Industriale 
10,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 7,0 
4,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3,0 
INTERBANCA 
20 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 13,3 
IMI 
30 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 20,0 
— μικρομεσαίων ξενοδοχειακών και τουρισπκών πρωτοβουλιών 
Monte dei Paschi di Siena - Sezione di Credito Fondarlo 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4,8 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 2,1 
BNL - SACAT 
10,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 7,0 
4,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3,0 
Istituto Bancario San Paolo di Torino 
10,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 7,0 
4,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3,0 
— επενδύσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μακρομεσαίων αγροτοβιο
μηχανικών πρωτοβουλιών και μικρών έργων άρδευσης, δασικής ανάπτυξης και υποδομής 
Consorzio Nazionale per II Credito Agrario di Miglioramento 
6 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 4,1 

Συνολικά δάνεια στο CIS για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στους 
τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών στη Σαρδηνία 
24,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 16,9 
10,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 7,3 
21 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 14,0 
9 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 6,0 

Συνολικά δάνεια στο IRFiS για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στους 
τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών στη Σικελία 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4.7 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2.0 

Συνολικά δάνεια στο IMI για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών πρωτοβουλιών προηγ
μένης τεχνολογίας στη βόρεια και κεντρική χώρα 
8,1 δισεκατο^φύρια ιταλικές λιρέτες 5,6 
14,4 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 9,6 
14,8 δισεκατομμύρια ιταλικές λφέτες 9.9 
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Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών που ανταποκρί
νονται στους ενεργειακούς στόχους της Κοινότητας στη βόρεια και κεντρική χώρα 
BNL 
10.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
4,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λφετες 
Mediocredito Centrale για τα περιφερειακά Mediocrediti 
2.1 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών πρωτοβουλιών μικρού και μεσαίου μεγέθους που 
ανταποκρίνονται στους κοινοτικούς στόχους σε θέματα ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος 
— στη βόρεια και κεντρική χώρα 
BNL 
28 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
12 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
24,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
10.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
Mediocredito Lombardo  
10,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
4,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
IMI 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
Istituto Bancario San Paolo di Torino 
10.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
4.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
VENEFONDiARiO 
10,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
4,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
Cassa di Risparmio delie Provincie Lombarde 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
— στη μεσημβρινή χώρα 
BNL 
14 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
6 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (68 εκατομμύρια φράγκα Λουξεμβούργου) 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (42,3 εκατομμύρια ολλανδικά φιορίνια) 

Κατασκευή μονάδας παραγωγής άσπαρταμ (συμπηκνωμένου γλυκαντικού) στο Αιμβούργο — Holland  
Sweetener Company v.o.f. 
35,0 εκατομμύριο ολλανδικά φιορίνια 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (61 897,4 εκατομμύρια εσκούδος) 

Κατασκευή τριών τμημάτων αυτοκινητοδρόμου γύρω από το Πόρτο, δύο μήκους 35,5 χλμ. στον Α 3  
κι' ένα μήκους 12 χλμ. στον Α 4 — Brisa - Auto Estradas de Portugal, Sari μέσω του Πορτογαλικού 
Δημοσίου 
1 640 εκατομμύρια εσκούδος 

7.3 
3,1 

1.4 

19,0 
8,1 

16,3 
7,0 

7,0 
3,0 

4,7 
2.0 

7.1 
3,0 

7,0 
3,0 

4,7 
2,0 

9,5 
4,1 
4,7 
2,0 

1,6 

Προμήθεια δεξαμενόπλοιου μεταφοράς χημικών προϊόντων και παραγώγων πετρελαίου — Euroiease  
Factor S.A. μέσω της Banque Générale du Luxembourg S.A. 
68,0 εκατομμύρια φράγκα Λουξεμβούργου 1,6 

18,0 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός προσομειωτή πτήσεων για αεροσκάφη FOKKER F-50 στο Μάαστριχτ 
— Friendship Simulation Company v.o.f. 
7.3 εκατομμύρια ολλανδικά φιορίνια 3.1 

14,9 

380,0 

Ενίσχυση δύο δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος σης Αζόρες — Empresa de  
Electricidade dos Açores, E.P. 
1 037 εκατομμύρια εσκούδος 6,3 

10,0 
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Αναβάθμιση του κύριου οδικού άξονα που συνδέει τον αερολιμένα της Μαδέρας με την πρωτεύουσα 
Φουνσάλ και των δρόμων προσπέλασης στις τουριστικές περιοχές — Ατ^νομη Περιφέρεια Μαδέρας 
1 916 εκατομμύρια εσκούδος 

Εργα αναβάθμισης του εθνικού οδικού δικτύου — Πορτογαλικό Δημόσιο (Junta Autònoma de  
Estradas) 
— στο σύνολο της χώρας 
6 500 εκατομμύρια ει^ούδος 
— σε πέντε τμήματα στη βόρεια και ανατολική χώρα 
1 640 εκατομμύρια εσκούδος 
— σ'ένα τμήμα μήκους 13 χλμ, στον άξονα Λισσαβώνας-Κοίμπρας κι' ένα άλλο. μήκους 19,1 χλμ. στη 

βόρεια χώρα 
1950 εκατομμύρια εσκούδος 

Κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Γκουαδιάνα, στα σύνορα με την Ισπανία, για την ανπκατάσταση μιας 
πορθμειακής σύνδεσης, δρόμοι προσπέλασης και δευτερεύουσες οδοί, τελωνειακή ζώνη και βελτίωση 
του διεθνούς οδικού άξονα Φάρο-Σεβίλλης — Πορτογαλικό Δημόσιο (Junta Autònoma de  
Estradas) 
500 εκατομμύρια εσκούδος 

Βελτίωση της υδροδότησης του Πόρτο και πέντε γειτονικών δήμων — Serviços Municipalizados de  
Agua e Saneamento μέσω του Πορτογαλικού Δημοσίου (Υπουργείο Οικονομικών) 
1 080 εκατομμύρια εσκούδος 

Έργα συλλογής και καθαρισμού των ακαθάρτων, μονάδα επεξεργασίας και μετατροπής σε λίπασμα 
των στερεών αποβλήτων στο Φουνσάλ (Μαδέρα) — Περιφερειακή Γραμματεία Κοινωνικού Εξοπλι
σμού μέσω της Αυτόνομης Περιφέρειας Μαδέρας 
1 450 εκατομμύρια εσκούδος 

Αξιοποίηση ενός υπόγειου ορυχείου χαλκού στο Αλεντέζου και κατασκευή μονάδας παραγωγής συμ-
πηκνωμάτων χαλκού — Sociedade Mineira de Neves Corvo, Sari (SOMINCOR) 
29 249.5 εκατομμύρια εσκούδος 

Μονάδα παραγωγής ινοπλακών μέσης πυκνότητας στην κεντρική χώρα — Madiberia, Lda 
1 000 εκατομμύρια εσκούδος 

Κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήματος δυναμικότητας 215 δωματίων και διαμόρφωση χώρων 
ψυχαγωγίας στην Αλγκάρβε — United Investments — Empreendimentos Turistlcos, Lda 
2 500 εκατομμύρια εσκούδος 

Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στους τομιείς της 
βιομηχανίας, του τουρισμού και των υττηρεσιών. καθώς και έργων εξοικονόμησης ενέργειας ή προστα
σίας του περιβάλλοντος 
— Banco Portuguès de Investimento  
2 415 εκατομμύρια εσκούδος 
— Πορτογαλικό Δημόσιο 
6 500 εκατομμύρια εσκούδος 
1 700 εκατομμύρια εσκούδος 

Συνολικό δάνειο στη Banco Pinto & Sotto Mayor για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων γεωργικών, 
αλιευτικών και αγροτοβιομηχανικών πρωτοβουλιών 
820 εκατομμύρια εσκούδος 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (791,3 εκατομμύρια στερλίνες) 

Εγκαταστάσεις υαλοποίησης και αποθήκευσης των -πυρηνικών αποβλήτων στο Σέλαφηλντ (βόρεια 
Αγγλία) — British Nuclear Fuels pic  
16 εκατομμύρια στερλίνες 
34 εκατομμύρια στερλίνες 

Κατασκευή μονάδας επανεπεξεργασίας του -πυρηνικού καυσίμου στο Σέλαφηλντ (βόρεια Αγγλία) —  
British Nuclear Fuels pic 
60 εκατομμύρια στερλίνες 

11.8 

40,0 

10,0 

11.9 

3.1 

6,6 

8,9 

180,0 

6,1 

15.3 

14,9 

39,7 
10.4 

5.0 

1 119,8 

Πυρηνικός σταθμός Τόρνες Πόιντ (Σκωτία). 1η και 2η μονάδα ισχύος 611 MW η καθεμία — South of  
Scotland Electricity Board  
19 εκατομμύρια στερλίνες 26,5 

22,3 
43,6 

88,5 
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Μετατροπή ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 600 MW σε σταθμό μικτής καύσης 
άνθρακα/πετρελαίου και εκσυγχρονισμός και επέκταση του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλε
κτρικού ρεύματος — Northern Ireland Electricity Service 
30 εκατομμύρια στερλίνες 43.2 
33 εκατομμύρια στερλίνες 47,6 

Αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρελαίου στο βρετανικό τομέα της Βόρειας Θάλασσας — Enterprise  
Petroleum Ltd 
50 εκατομμύρια στερλίνες 72.1 

Κατασκευή στο Χάστινγκς μιας δημοπκής μονάδας ανακύκλησης των αποβλήτων και παραγωγής 
δισκίων καύσης (νοποανατολική Αγγλία) — East Sussex Enterprises Ltd 
0,7 εκατομμύρια στερλίνες 1.0 

Βελτίωση της κυκλοφορίας στο Πλύμουθ, διαμόρφωση παρακαμπτηρίων, κόμβων και διαβάσεων 
πεζών — Devon County Council και City of Plymouth District Council 
8 εκατομμύρια στερλίνες 11.0 

Δρόμος προσπέλασης στο λιμένα του Ράμσγκέιτ και εσωτερική περιφερειακή οδός στο Χάθ^αμ για τη 
σύνδεση της αποβάθρας με την εθνική οδό (νοτιοανατολική Αγγλία) — Kent County Council 
3 εκατομμύρια στερλίνες 4.2 

Κατασκευή τμήματος του οδικού άξονα Α 120 για την παράκαμψη του Μπρέιντρι και του Ράιν (νοποα
νατολική Αγγλία) — Essex County Council 
4 εκατομμύρια στερλίνες 5.6 

Διαμόρφωση πέντε δρόμων στη Κομητεία Πόουις (Ουαλλία) — Powys County Council  
1,2 εκατομμύρια στερλίνες 1.7 

Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας σε τρεις από τους κυριότερους άξονες εισόδου στη Σουώνση 
(Ουαλλία) — West Glamorgan County Council 
2.5 εκατομμύρια στερλίνες 3.6 

Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας κατά την προσέγγιση και την προσγείωση αεροσκαφών σε αρκετά 
αεροδρόμια της χώρας και βελτίωση των συνθηκών πτήσης στον εθνικό εναέριο χώρο — Civil Avia 
tion Authority 
5 εκατομμύρια στερλίνες 6.9 

Δεύτερος σταθμός επιβατών στο διεθνή αερολιμένα του Γκάτγουικ — Gatwick Αίφοιΐ Ltd 
1Κ) εκατομμύρια στερλίνες 209,5 

Κατασκευή νέου αεροδρομίου για αεροσκάφη ταχείας προσγείωσης και απογείωσης στη θέση των 
παλαιών εγκαταστάσεων του λιμένα του Λονδίνου — London City Airport Ltd 
4 εκατομμύρια στερλίνες 5,6  

Νέος τερματικός σταθμός στον αερολιμένα του Νόρουιτς — Norwich City Council 
2.6 εκατομμύρια στερλίνες 3,6 

Βελτίωση του διαδρόμου προσγειώσεων-απογειώσεων και επέκταση των εγκαταστάσεων επιβατών και 
εμπορευμάτων του διεθνούς αερολιμένα του Μάντσεστερ — Manchester Airport pic μέσω του City  
of Manchester Metropolitan District Council 
5 εκατομμύρια στερλίνες 7,2 

Βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής του Εδιμβούργου — Lothian  
Regional Council 
8 εκατομμύρια στερλίνες 11.5 

Έργα ύδρευσης, συλλογής και καθαρισμού των ακαθάρτων στη λεκάνη του Μέρσυ — North West  
Water Authority 
20 εκατομμύρια στερλίνες 27.6 
18 εκατομμύρια στερλίνες 25,9 

Επέκταση και βελτίωση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ουαλλία — Welsh Water Authority  
8 εκατομμύρια στερλίνες 11.5 

Κατασκευή φράγματος-ταμιευτήρα στο Ρόντοφορντ και βελτίωση της υδροδότησης στο Ντέβον (νοπο-
δυτική χώρα) — South West Water Authority 
10 εκατομμύρια στερλίνες 14,4 

Δίκτυο συλλογής και εγκαταστάσεις καθαρισμού των ακαθάρτων στην περιοχή του Μπίρμιγχαμ και 
ομαλοποίηση της ροής του ποταμού Τέιμ — Severn Trent Water Authority 
20 εκατομμύρια στερλίνες 28.0 

Έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και καθαρισμού των ακαθάρτων στο Χάμπερσάιντ, την ανατολική 
Άνγκλια, τα ανατολικά Μίντλαντς και τη νοτιοανατολική Αγγλία — Anglian Water Authority  
45 εκατομμύρια στερλίνες 62,1 
20 εκατομμύρια στερλίνες 31.9 
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Κοιυοπκες υποδομές 
Περιβάλλον-πολιτισηκή κληρονομίά 

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων 

Ενεργειακοί στόχοι 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή του Γιορκ. του Μπράντφορντ και του Σέφηλντ —  
Yorkshire Water Authority 
10 εκατομμύρια στερλίνες 13.9  

20 εκατομμύρια στερλίνες 27.9  
20 εκατομμύρια στερλίνες 28,8 

Βελτίωση των αποχετευτικών δικτύων και των εγκαταστάσεων καθαρισμού των ακαθάρτων στα ανατο
λικά Λόδιαν — Lothian Regional Councli 
5 εκατομμύρια στερλίνες 7.0 

Έργα συλλογής και καθαρισμού των ακαθάρτων στις παραθαλάσσιες περιοχές της βορειοανατολικής 
χώρας —Northumbrian Water Authority 
10,5 εκατομμύρια στερλίνες 15,1 

Έργα συλλογής και καθαρισμού των ακαθάρτων και κατασκευή υποθαλάσσιων αποχετευτήριων 
αγωγών για τη μείωση της ρύπανσης στη νοτιοδυτική χώρα — Wessex Water Authority 
11 εκατομμύρια στερλίνες 15,9 

Ανάπλαση των νότιων συνοικιών του Κάρντιφ: κατασκευή ακτινωτής οδού μήκους 1,5 χλμ., διαμόρ
φωση βιομηχανικών περιοχών και κατασκευή βιομηχανοστασίων και εργαστηρίων — South Gla 
morgan County Council 
6 εκατομμύρια στερλίνες 8.3  
5 εκατομμύρια στερλίνες 7.0  
6,5 εκατομμύρια στερλίνες 9.4 

Έργα οδοποιίας, διαμόρφωση χώρου απόρριψης απορριμμάτων και έργα υποδομής για βιομηχανικές 
περιοχές στο Λάνκασάφ — Lancashire County Councli 
1 εκατομμύριο στερλίνες 1.4 

Έργα οδοποιίας, ύδρευσης και αποχέτευσης στην ανατολική Σκωτία — Tayslde Regional Council  
5 εκατομμύρια στερλίνες 6,9 

Διαμόρφωση τριών βιομηχανικών περιοχών, τουριστικές εγκαταστάσεις και βελτίωση του αερολιμένα 
του Ρόμποροου κοντά στο Πλύμουθ — City of Plymouth District Council 
6,3 εκατομμύρια στερλίνες 8.8 

Έργα οδοποιίας, ύδρευσης και αποχέτευσης, στραγγιστικά έργα και επέκταση ενός κέντρου γεωργικής 
εκπαίδευσης στη Σκωτία — Dumfries and Galloway Regional Councli 
4 εκατομμύρια στερλίνες 5.6 

Διαμόρφωση έξι βιομηχανικών περιοχών, κατασκευή δύο κτιρίων για μικρές επιχειρήσεις και δύο 
άλλων για τη στέγαση ενός τεχνικού ιδρύματος, βελτίωση του κτιρίου του Μουσείου οδικών μετα
φορών και διάφορα έργα οδοποιίας στην ευρύτερη περιφέρεια Κόβεντρι — City of Coventry Metro 
politan District Councli 
5 εκατομμύρια στερλίνες 7,0 

Οδικά έργα και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης σης περιοχές του Ντάνφερμλάιν και του Κιρκάλντι 
(Σκωτία) — Fife Regional Council 
5 εκατομμύρια στερλίνες 7.0 

Οδικά έργα και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή του Στράθκλάιντ στη Σκωτία — Stra- 
thciyde Regional Council 
13 εκατομμύρια στερλίνες 18,2 

Βελτίωση του οδικού δικτύου και σταθμός καθαρισμού στην κομητεία Ντούραμ (βόρεια χώρα) — 
Durham County Council 
3,3 εκατομμύρια στερλίνες 4,6 

Επέκταση μιας βιομηχανικής περιοχής στη βορειοδυτική χώρα — Burnley Borough Council 
0,1 εκατομμύριο στερλίνες 0,1 

Έργα οδοποιίας (25 χλμ.), εγκατάσταση έξι γερανογεφυρών και διαμόρφωση έξι λιμενικών εγκαταστά
σεων, έργα σε δεκατέσσερα βιομηχανικά γήπεδα και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης σης νήσους 
Σέτλαντ — Shetland Islands Council 
10 εκατομμύρια στερλίνες 14,0 

Έργα υποδομής στο Νιούκασλ-απόν-Τάιν (βόρεια χώρα), οδικές παρακάμψεις, βιομηχανικό κέντρο και 
κτίριο για το Πολυτεχνείο — City of Newcastle-upon-Tyne Metropolitan District Council εν μέρει 
για την Tyne and Wear Passenger Transport Authority 
11,5 εκατομμύρια στερλίνες 16,1 

Γέφυρα στον ποταμό Λούγκορ και δρόμος προσπέλασης, καθώς και νέα κτίρια για ένα ίδρυμα τεχνικής 
εκπαίδευσης στην Ουαλλία — Dyfed County Councli 
2,5 εκατομμύρια στερλίνες 3,5 

Διαμόρφωση του οδικού δικτύου, βιομηχανικών και εμπορικών περιοχών και χώρων απόρριψης απορ
ριμμάτων στο βόρειο Τσέσάιρ — Cheshire County Councli 
10 εκατομμύρια στερλίνες 14,0 
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Κοινοτικές υποδομές 

Περιβάλλον-πολιτιοΓτική κληρονομιά 

Εκουγχρονισμός επιχειρήσεων 

Ενεργειακοί στόχοι 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

Επέκταση μιας βιομηχανικής περιοχής στην κομητεία Ντούραμ (βόρεια χώρα) — Chester Street  
District Council 
0,2 εκατομμύρια στερλίνες 0,3 

Έργα οδοποιίας, επέκταση ενός τεχνολογικού ινστιτούτου και έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε 
δημόσια κτίρια στο Στάφορντσάιρ — Staffordshire County Council 
2 εκατομμύρια στερλίνες 2.9 

Τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής οδού, βιομηχανοστάσια, επέκταση του Ανώτατου Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου και εξάλειψη του αμιάντου από σχολεία και δημόσια κτίρια στο Μάντσεστερ — City of  
Manchester Metropolitan District Council 
5 εκατομμύρια στερλίνες 7,2 

Έργα οδοποιίας, βιομηχανικές περιοχές και έργα προστασίας των ακτών στο Λάνκασάιρ — Lanca
shire County Council, Blackpool Borough Council και Blackburn Borough Council μέσω του  
Lancashire County Council 
2 εκατομμύρια στερλίνες 2.9 

Νέο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Μ 65 και δρόμοι προσπέλασης, βιομηχανική περιοχή, κέντρα επαγ
γελματικής κατάρτισης και διαμόρφωση χώρου απόρριψης απορριμμάτων στο Λάνκασάιρ — Lanca 
shire County Council και Blackburn Borough Council 
3 εκατομμύρια στερλίνες 4,3 

Δημιουργία ή διαμόρφωση βιομηχανικών περιοχών και βιομηχανοστασίων στο Όλνταμ, νοποδυπκά 
του Μάντσεστερ — Oldham Metropolitan Borough Council 
4 εκατομμύρια στερλίνες 5.8 

Έργα διαμόρφωσης δρόμων και αυτοκινητόδρομων στην ευρύτερη περιφέρεια Μάντσεστερ και βελ
τίωση των εγκαταστάσεων ενός θαλάσσιου πάρκου ^ Trafford Metropolitan Borough Council 
5 εκατομμύρια στερλίνες 7,2 

Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων παραγωγής και ελασματοποίησης αλουμινίου στη βορειοανατολική 
Αγγλία, τα Μίντλαντς και την Ουαλλία — British Alcan Aluminium pic μέσω της British Alcan  
Finance Ltd 
20 εκατομμύρια στερλίνες 28.8 

Τελειοποίηση και εγκατάσταση ενός νέου συστήματος αυτοματοποιημένης διαχείρισης μιας αλυσίδας 
καταστημάτων ενός συνεταιρισμού — Co-operative Wholesale Society Ltd 
1,4 εκατομμύρια στερλίνες 2,0 

Χώρος απόρριψης απορριμμάτων και μονάδες αποτέφρωσης και ανακύκλησης οικιακών κυρίως απο
βλήτων της ευρύτερης περιφέρειας Μάντσεστερ — Greater Manchester Waste Disposal  
1 εκατομμύριο στερλίνες 1A 

ΛΟΙΠΑ (1) 108.7 

Διπλασιασμός του υπεραυστριακού αγωγού αερίου (TAG) από τα τσεχοσλοβακικά σύνορα (Μπάουμ-
γκάρντεν) ως τα ιταλικά (Ταρβίζιο) για τη μεταφορά του σοβιετικού αερίου στην Κοινότητα και ενί
σχυση του σταθμού συμπίεσης του Μπάουμγκάρντεν — Trans-Austria Gasline Finance Company  
Ltd μέσω του ENI 52,0 

56,7 

(1) Δάνειο εξομοιούμενα με τα δάνειο ττου χορηγούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας (8λ . σελ 8 και σελ. 97). 
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Β. Δάνεια από τους πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και χορήγησης δανείων 
(ΝΚΜ) 
Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1987 

Το συνολικό ύψος των συμβάσεων χορήγησης δανείων από τους πόρους του ΝΚΜ που υπογράφηκαν από κοινού 
από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την Τράπεζα για επενδυτικά προγράμματα στο εσωτερικό της 
Κοινότητας φτάνει στα 447 εκατομμύρια, Οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται από την Τράπεζα με εντολή, εξ ονό
ματος, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα, 
εκτός ισολογισμού. Η ευθύνη της Τράπεζας για τα δάνεια αυτά περιορίζεται στην καλή εκτέλεση της εντολής που της 
έχει ανατεθεί. Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων MME εκτός από πέντε 
που συνέβαλαν στην επίτευξη των κοινοτικών στόχων σε θέματα: 

* ενέργειας 
" περιφερειακής ανάπτυξης 

υποδομής 

σε εκστομ. ECU 

ΔΑΝΙΑ (250 εκατομμύρια δανικές κορόνες) 31,8 

Συνολικό δάνειο στο FInansierIngsInstituttet for industri og Hàndvœrfc A/S για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επεν
δύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών 
250 εκατομμύρια δανικές κορόνες 31,8 

ΕΛΛΑΔΑ (700 εκατομμύρια δραχμές) 4,6 

Συνολικό δάνειο στον ΕΟΜΜΕΧ για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
700 εκατομμύρια δραχμές 4,6 

ΙΣΠΑΝΙΑ (16 000 εκατομμύρια πεσέτες) 113,7 

Συνολικό δάνειο στη Banco Atlàntico S.A. για τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας μικρού και μεσαίου μεγέ
θους 
3 000 εκατομμύρια πεσέτες 21,8* 

Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων έξω από πς λιγότερο ανα
πτυγμένες περιοχές 
Banco de Bilbao S.A. 
5 000 εκατομμύρια πεσέτες 34,8 
Banco de Santander S.A. 
3 ODO εκατομμύρια πεσέτες 20,9 
Banco de Vizcaya S.A. και Banco Flnanclaclón Industriai S.A. 
2 500 εκατομμύρια πεσέτες 18.1 
Banco EspaAol de Crédito S.A. και Banco de Desarrollo Econòmico EspaAol S.A. 
2 500 εκατομμύρια πεσέτες 18,1 

ΓΑΛΛΙΑ (530 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα) 76,6 

Συνολικό δάνειο στο CEPME για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
530 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 76.8 

ΙΤΑΛΙΑ (293,1 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες) 196,2 

Αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου που είχε υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 1980 — Azienda  
Autonoma delle Ferrovie delio Stato 
31 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 21,4** 

Σταθμός συνδυασμένων μεταφορών (οδικές- σιδηροδρομικές) στη Βερόνα — Consorzio Zona Agricolo-industiiale dl  
Verona μέσω του VENEFONDIARiO 
2,8 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 1,9*** 
1,2 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 0,8*** 
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Συνολικά δάνεια για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βόρεια και κεντρική 
χώρα, έξω από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές 
EFIBANCA 
10,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 7,0 
4.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 3.0 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4.7 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2.0 
IMI 
56 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 37,3 
24 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 16.0 
Mediocredito Centrale για τα περιφερειακά mediocrediti 
9,3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 6,2 
8,8 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 5.9 
Istituto Regionaie di Credito Agrario 
3,5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2,3 
1.5 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 1,0 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4,7 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2.0 
INTERBANCA 
14 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 9.3 
6 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4.0 
BNL 
28 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 16.7 
12 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 8.0 
Istituto Bancario San Paolo dl Torino - Sezione di Credito Agrario 
20 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 13,3 
CENTROBANCA 
14 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 9,3 
6 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4.0  
Banco di NapoiI 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4.7  
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2.0  
CREDIOP 
7 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 4.7 
3 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες 2.0 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (1 610 εκατομμύρια εσκούδος) 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (10 εκατομμύρια στερλίνες) 

9.9 

Συνολικό δάνειο στη Banco Portugués de Investimento για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών και έργων εξοικονόμησης ενέργειας ή προστασίας του περι
βάλλοντος 
1 610 εκατομμύρια εσκούδος 9.9 

14,0 

Ηλεκτροδότηση τ ης σιδηροδρομικής γρ αμμής Γλασκώβης-'Αιρ που εξυττηρετεί την περιοχή νοποδυτικά της Γλασκώβης και 
προμήθεια τροχαίου υλικού (Σκωτία) — Strathclyde Regional Council 
10 εκατομμύρια στερλίνες 14,0** 

Χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες 
Ισπανία BENFE: Red Nacional de los Ferrocamles Espahoies  

Ελλάδα ATE: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
ΔΕΗ: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
ΕΟΜΜΕΧ: Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μετα
ποιητικών Επιχεφήσεων και Χεψοτεχνίας 
ΕΤΒΑ: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως 
ΟΣΕ: Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος 

Γαλλία CAECL: Caisse d'Aide à ('Équipement des Collectivités 
Locales 
CEPME: Crédit d'Équipement des Petites et Moyennes 
Entreprises 
CNA : Caisse Nationale des Autoroutes 
EDF: Eiectricité de France 
SNCF: Société Nationale des Chemins de fer Français 

Ιταλία AGIP: Azienda Generale Industria Petroli 
AUTOSTRADE: Autostrade-Concessioni e Costruzioni 
Autostrade S.p.A. 
BNL : Banca Nazionale de! Lavoro 
BNL-SACA Τ : Sezione Autonoma per l'Esercizio del Credito 
Alberghiero e Turistico della BNL 
BNL-SAFOP: Sezione Autonoma per il Finanziamento di 
Opere Pubbliche e di Impianti di Pubblica Utilità della BNL 
CENTROBANCA: Banca Centrale di Credito Popolare 

CIS: Credito Industriale Sardo 
CREDIOP: Consorzio de Credito per le Opere Pu bbliche 
EFIBANCA: Ente Finanziario Interbancario 
EFIM: Ente Partecipazione e Finanziamento Industria Mani
fatturiera 
ENEL: Ente Nazionale per lEnergia Elettrica S.p.A. 
ENI: Ente Nazionale Idrocarburi 
IMI: Istituto Mobiliare Italiano 
INTERBANCA: Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo 
Termine 
IRFIS: Istituto Regionale per II Finanzia mento alle Industrie 
in Sicilia 
IRI: Istituto per la Ricostruzione Industriale 
ISVEIMER: Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
ITALGAS: Società Italiana perii Gas p.A. 
MEDIOBANCA: Banca di Credito Finanziario S.p.A, 
MEDIOCREDITO CENTRALE: Istituto Centrale per il C re
dito a Medio Terme 
SIP: Società Italiana per l Esercizio delle Telecomunicazioni 
P.A. 
SNAM: Società Nazionale Metanodotti p.A. 
VENEFONDIARIO: Istituto di Credito Fondiario delle 
Venezie 
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Χορηγήσεις έξω αττό την Κοινότητα 

Οι χορηγήσεις έξω από την Κοινότητα έφτασαν στα 188,8 εκατομμύρια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 
και στα 203,3 εκατομμύρια από τους πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας ή των κρατών μελών, ή συνολικά 
στα 392,1 εκατομμύρια. 

Στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, όλα σχεδόν τα δάνεια χορηγήθηκαν στα πλαίσια 
της τρίτης σύμβασης του Αομέ, ενώ στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη στα πλαίσια της σχετικής απόφασης 
του Συμβουλίου των Κοινοτήτων. Τα δάνεια αυτά ανήλθαν σε 349,4 εκατομμύρια (209,7 εκατομμύρια το 1986),  
από τα οποία τα 161,2 εκατομμύρια χορηγήθηκαν από ιδίους πόρους με επιδότηση επιτοκίου και τα 188,2  
εκατομμύρια με τη μορφή επισφαλών κεφαλαίων από πόρους προϋπολογισμού. 

Η Τράπεζα ήταν παρούσα σε έξι μεσογειακές χώρες, όπου χορήγησε τα αδιάθετα υπόλοιπα των χρηματοδο
τικών πρωτοκόλλων που έχουν υπογράψει οι χώρες αυτές με την Κοινότητα ; 27,7 εκατομμύρια από ιδίους 
πόρους και 15,1 από πόρους προϋπολογισμού, ή συνολικά 42,8 εκατομμύρια έναντι 264 εκατομμυρίων το 1986. 

Χρηματοδοτήσεις στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ 

Παρά τις παρατεινόμενες δυσχέρειες, οι προσπάθειες 
εντοπισμού επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν 
στην οικονομική ανάπτυξη απέδωσαν και επέτρεψαν τη 
χρηματοδότηση περισσότερων σχεδίων με ποσό ανώ
τερο κατά 66 % από εκείνο του 1986. 

Η Τράπεζα ήταν παρούσα το 1987 σε 33 κράτη της 
Αφρικής (πρώτες παρεμβάσεις στην Αγκόλα και τη 
Μοζαμβίκη), της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και σε 
δύο ΥΧΕ, τη Γαλλική Πολυνησία και τις Βρετανικές Παρ
θένες Νήσους. 

Σε έξι χώρες και εδάφη χορηγήθηκαν δάνεια ύψους 
97,7 εκατομμυρίων αποκλειστικά από ιδίους πόρους, ή 
το 28 % του συνόλου. Στις 29 άλλες χορηγήθηκαν είτε 
συνδρομές με επισφαλή κεφάλαια (147,2 εκατομμύρια 
σε 23 χώρες, 42 % του συνόλου) είτε δάνεια από ιδίους 
πόρους και πόρους προϋπολογισμού (77,5 εκατομ
μύρια, 22 % του συνόλου), ενώ χορηγήθηκαν και 27 εκα
τομμύρια για δύο περιφερειακά προγράμματα που 
ενδιαφέρουν περισσότερες χώρες. 

Πάνω από το 50 % του όγκου των συνδρομών με επι
σφαλή κεφάλαια κατευθύνθηκε στα λιγότερο αναπτυγ
μένα κράτη ΑΚΕ (άρθρο 257 της τρίτης σύμβασης του 
Λομέ), ενώ το 85 % των δανείων από ιδίους πόρους 
διατέθηκε για έργα που εκτελούνται σε άλλα κράτη 
ΑΚΕ. 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της τρίτης σύμβασης του 
Λομέ, προτεραιότητα δόθηκε στη χρηματοδότηση βιο
μηχανικών και αγροτοβιομηχανικών πρωτοβουλιών 
που έλαβαν 201 εκατομμύρια, ή 60 % του συνόλου, από 
τα οποία τα 31 αφορούσαν τις εξορυκτικές βιομηχανίες, 
τα 60 τη μεταποίηση και τα 110 μικρομεσαίες επενδυ
τικές πρωτοβουλίες, μέσω τραπεζών ανάπτυξης. Από 
τα εκκρεμή συνολικά δάνεια διατέθηκαν μέσα στο 
χρόνο 31,9 εκατομμύρια για 115 μικρομεσαίες επιχειρή
σεις στους τομείς κυρίως της χημείας και των πλα

στικών υλών (36%), των ειδών διατροφής (20,5%) και 
του τουρισμού (16%). Χρηματοδοτήθηκαν επίσης έργα 
βελτίωσης των επικοινωνιών (44,3 εκατομμύρια), ενερ
γειακά προγράμματα (78,1 εκατομμύρια), καθώς και 
έργα ύδρευσης και συλλογής των ακαθάρτων (25 εκα
τομμύρια — βλ. ένθετο σελ. 67) που συμβάλλουν στην 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι χρηματοδοτήσεις 
έργων ανασυγκρότησης επιχειρήσεων, αποκατάστασης 
υποδομών και κατάρτισης μελετών αποτελούσαν το 
25 % του συνόλου. 

Η Τράπεζα ήταν παρούσα το 1987 σε 25 κράτη της 
Αφρικής (13 το 1986), όπου χορήγησε 314,3 εκατομ
μύρια, από τα οποία τα 177,5 με τη μορφή επισφαλών 
κεφαλαίων. 

Στη δυτική Αφρική, οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 123,6  
εκατομμύρια. Στη Νιγηρία, ένα συνολικό δάνειο ύψους 
30 εκατομμυρίων θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση 
MME, κυρίως στη βόρεια χώρα. Στην Ακτή Ελεφαντο
στού, οι χορηγήσεις αφορούσαν εκοκκιστήρια βάμ
βακος και τον εκσυγχρονισμό ενός καθετοποιημένου 
κλωστοϋφαντουργικού συγκροτήματος (16,9 εκατομ
μύρια). Στη Μαυριτανία, τα δάνεια διατέθηκαν για τη 
βελτίωση της λειτουργίας μιας μονάδας εμπλουτισμού 
σιδηρομεταλεύματος και της μεταφοράς του κοντά στη 
Ζουεράρτε και για την αναβάθμιση της παραγωγής και 
της διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στη Νουαντίμπου 
(15 εκατομμύρια). Στο Νίγηρα, οι γραμμές που επιτρέ
πουν τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος από τη 
Νιγηρία χρηματοδοτήθηκαν με ποσό 14,3 εκατομμυ
ρίων. Ένα δάνειο αφορούσε τη βελτίωση του εσωτε
ρικού δικτύου τηλεπικοινωνιών της Σενεγάλης (12 εκα
τομμύρια) και ένα άλλο ύψους 21 εκατομμυρίων πς 
περιφερειακές και διεθνείς τηλεπικοινωνιακές συνδέ
σεις της Γουινέας, Γουινέας-Μπισάου, Μαλί και Μαυρι
τανίας που είναι μέλη της Οικονομικής Κοινότητας των 
Κρατών Δυτικής Αφρικής (CEDEAO). Χρηματοδοτή
θηκαν επίσης η ανασυγκρότηση του διυλιστηρίου της 
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Χρηματοδοτηθέντα προγράμματα στις μεσογειακές χώρες, τα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ κατά το 1987 
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Τεμσ στη Γκάνα (7 εκατομμύρια), η βελτίωση της υδρο

δότησης δύο πόλεων στο Μττενίν (6,5 εκατομμύρια) 

και η κατάρτιση μελετών σκοπιμότητας για την 

εκμετάλλευση κοιτασμάτων σιδηρομεταλλεύ-

ματος στη Γουινέα και τη Λιβερία (συνολικά ενα εκα

τομμύριο, στα πλαίσια της Λομε II). 

Στη μεσημβρινή Αφρική, η Τράπεζα χορήγησε 105,2  

εκατομμύρια : στη Ζιμπάμπουε για την υδροδότηση 

της πρωτεύουσας Χαράρε, την κατασκευή σφαγείων 

κι' ενός κέντρου επεξεργασίας και διανομής κρεάτων 

και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων πρωτοβουλιών 

μέσω ενός συνολικού δανείου (32 εκατομμύρια), στη 

Μαδαγασκάρη για την αποκατάσταση σταθμών ηλε

κτροπαραγωγής και του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού 

ρεύματος (15,5 εκατομμύρια), στο Μαλάουι για την 

υδροδότηση της πρωτεύουσας Λιλόνγκουε (6,5 εκατομ

μύρια), στη Μοζαμβίκη για ένα εκκοκιστήριο βάμβακος 

κι" ένα κονσερβοποιείο (3 εκατομμύρια), στη Μπο-

τσουάνα, όπου το 80 % του πληθυσμού ζει από την 

Η υδροδότηση των μεγοίλων αφρικανικών πόλεων 

Η μετακίνηση πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα είναι ένα 

από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα που πρέπει να αντιμετω
πίσουν οι υπεύθυνοι αρκετών αφρικανικών χωρών. Ο πληθυ
σμός μιας πόλης, όπως το Λόγος π.χ.. έχει δεκαπλασιαστεί 
από το 1963 (675 000} μέχρι σήμερα (6.5 ως 7 εκατομμύρια) 
και είναι πιθανόν να ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια το 2 000. Ο 
πληθυσμός της νέας πρωτεύουσας του Μαλάουι της Λιλόν
γκουε επίσης πέρασε από 20 000 το 1960 σε 170 000 το 1986  
και αναμένεται να φτάσει στις 500 000 το 2 000. Αυτός ο εικο-
σαπλασιασμός ή εικοσιπενταπλασιασμός του πληθυσμού 
ορισμένων πόλεων σε 40 χρόνια επιβάλλει τη βελτίωση και 
την ενίσχυση των βασικών υποδομών, με πολύ υψηλό κόστος 
για τις ενδιαφερόμενες χώρες που συγκαταλέγονται συχνά 
μεταξύ των πιο φτωχών. 

Γι" αυτό η Τράπεζα, σε συνεργασία εν γένει με άλλους διμε
ρείς ή πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, έχει 
παρέμβει αρκετές φορές στις χώρες αυτές για να ενισχύσει 
πς βασικές υποδομές των πόλεων, και πιο συγκεκριμένα τα 
ηλεκτρικά δίκτυα, τις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα ύδρευσης. 
Στο άρθρο 190 της τρίτης σύμβασης του Λομέ, άλλωστε, ανα
φέρονται σαφώς τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος και 
ύδρευσης. Έτσι, χρηματοδότησε το 1986 και κυρίως το 1987  
αρκετά έργα βελτίωσης της υδροδότησης με δάνεια από τους 
ιδίους της πόρους (16 εκατομμύρια) και επισφαλή κεφάλαια 
από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (19 εκατομ
μύρια). Τα έργα πραγματοποιήθηκαν στη Μπραζαβίλ και την 

Πουάντ Νουάρ στο Κογκό, τη Λιλόνγκουε στο Μαλάουι, τη 
Χαράρε στη Ζιμπάμπουε και τις Κοτόνου και Πόρτο Νόβο στο 
Μπενίν. όπου κατοικούν συνολικά 3,5 εκατομμύρια άτομα. 

Αν και κοντά σπς πόλεις αυτές υπάρχουν εν γένει σημαντικοί 
υδάτινοι πόροι, ένα τμήμα μόνο του πληθυσμού υδρεύεται 
ικανοποιητικά. Οι αιτίες γι' αυτό είναι πολλές. Καταρχάς, οι 

εγκαταστάσεις υδροληψίας και μεταφοράς του νερού των 
ποταμών και των υπόγειων ρευμάτων δεν μπόρεσαν να 
εκσυγχρονιστούν και να παρακολουθήσουν την έκρηξη της 

αστυφιλίας, ενώ η απαξίωση των δικτύων προκαλεί απώλειες 
της τάξης του 20 και του 30%. Το ίδιο συμβαίνει και με τις 
εγκαταστάσεις καθαρισμού, με συνέπεια η υδροδότηση να 
συμπληρώνεται με ακατάλληλο προς πόση νερό ποταμών. 

βάλτων ή φρεάτων με πς γνωστές επιπτώσεις για τη δημόσια 
υγεία. 
Η διανομή του νερού γίνεται με διάφορους τρόπους ; άμεση 
σύνδεση, με την εγκατάσταση ενός μετρητή για τον υπολο
γισμό της κατανάλωσης, δημόσιες βρύσες για την ύδρευση 

του πληθυσμού που δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και, 
σε ορισμένες πόλεις, πωλητές νερού που μοιράζουν το νερό. 
με υψηλό συχνά κόστος, στα σπίτια. Η υδροδότηση των βιο
μηχανικών μονάδων και των επιχειρήσεων του τριτογενούς 
τομιέσ που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο εξαρτάται από τη 
διαθεσιμότητα του δικτύου, ιδιαίτερα σε ορισμένες εποχές. 
Υπό πς συνθήκες αυτές, είναι προφανές όπ η κατανάλωση 
των νοικοκυριών που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο διαφέρει 

σημαντικά από συνοικία σε συνοικία της ίδιας πόλης. Με 
μέση ημερήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση 25 λίτρων νερού 
στην Κοτόνου, 50 στο Λάγος και 90 στη Γιαουντέ είμαστε 
πολύ μακριά από τη μέση κατανάλωση νερού σε πόλεις 
όπως η Λιλόνγκουε (140 λίτρα) και το Αμπιτζάν (190 λίτρα), η 
οποία με τη σειρά της απέχει πολύ από τη μέση κατανάλωση 
των πόλεων της νότιας Ευρώπης (250 — 400 λίτρα). Ακόμη 
και στην περίπτωση που τα ποιοπκά και ποσοτικά στά-
νταρντς είναι ικανοποιητικά, όπως στη Χαράρε (250 λίτρα), 
χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις για να αποφευχθεί η γρή
γορη επιδείνωση της κατάστασης. 

Η βελτίωση της υδροδότησης, ωστόσο, θέτει επιτακτικά το 
πρόβλημα της αποχέτευσης των ακαθάρτων, λαμβανομένης 
υπόψη της αδυναμίας ή της ανυπαρξίας συλλογικών ή ατο
μικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης. Γι' αυτό η Τράπεζα χρη

ματοδοτεί και έργα συλλογής και καθαρισμού των ακα
θάρτων, ώστε να μειωθεί η ρύπανση και οι επιβλαβείς της 

επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 

Οι πιστώσεις που χορηγεί η Τράπεζα με ευνοϊκούς όρους - 
επιδοτούμενα δάνεια από ιδίους πόρους και επισφαλή κεφά

λαια — συμπληρώνονται εν γένει με χρηματοδοτήσεις άλλων 
πηγών. Η ανάγκη για παρόμοιες πιστώσεις γίνεται ακόμη πιο 
επιτακτική, από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις ύδρευσης δεν 

διαθέτουν τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους για την 
πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων, εφόσον τα 
τιμολόγιά τους είναι τόσο χαμηλά, ώστε δεν επαρκούν να 
καλύψουν ούτε πς δαπάνες λειτουργίας. 
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κτηνοτροφία, για την κατασκευή ενός βιομηχανικού 

σφαγείου και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων πρωτο

βουλιών (16 εκατομμύρια) και στο Μαυρίκιο για την ενί

σχυση της παραγωγής και της μεταφοράς ηλεκτρικού 

ρεύματος (13 εκατομμύρια). Επιπλέον, διάφορα συνο

λικά δάνεια συνομολογήθηκαν με τράπεζες ανάπτυξης 

στη Ζάμπια (10,2 εκατομμύρια), την Αγκόλα (4 εκατομ

μύρια), τη Ιουαζιλάνδη (3 εκατομμύρια) και τις 

Καμόρες (2 εκατομμύρια). 

Στην ανατολική και κεντρική Αφρική, οι πιστώσεις 

έφτασαν στα 85,6 εκατομμύρια. Χρηματοδοτήθηκαν 

έτσι η αξιοποίηση ενός χρυσωρυχείου στη νότια 

Αιθιοπία (21 εκατομμύρια), η βελτίωση των εγκαταστά

σεων του λιμένα της Μομπάσα και η επέκταση 

μονάδων κατεργασίας φύλλων τσαγιού στην Κένυα 

(19,5 εκατομμύρια), η αποκατάσταση των εγκαταστά

σεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 

σπιν πρωτεύουσα της Σομαλίας Μογκαντίσιο (13 εκα

τομμύρια), ένα φοινικελαιοτριβείο στο Σάο Τομέ και 

Πρίνσιπε (2,1 εκατομμύρια) και διάφορες εθνικές και 

περιφερειακές τράπεζες ανάπτυξης με δάνεια ύψους 

30 εκατομμυρίων για επενδυτικά σχέδια στην Τανζανία, 

την Κένυα και την Ουγκάντα. 

Στην Καραϊβική, 25 εκατομμύρια διατέθηκαν για την 

αύξηση της παραγωγής ηλεκτρισμού σε δέκα νήσους 

των Μπαχάμας (9,1 εκατομμύρια) και στη Δομινίκα 

(3,8 εκατομμύρια), για την επέκταση των λιμενικών 

εγκαταστάσεων του Μοντέγκο Μπέι στην Ιαμαϊκή (5,3  

εκατομμύρια) και σε διάφορες τράπεζες ανάπτυξης στο 

Μπελίζ (3,5 εκατομμύρια), τη Γρενάδα (1,8 εκατομ

μύρια) και τον Αγιο Χριστόφορο-Νεβις (1,5 εκατομ

μύρια). 

Δάνεια τέλος χορηγήθηκαν και στην περιοχή του Ειρη

νικού για μικρομεσαίες πρωτοβουλίες στην Τόνγκα (1,5  

εκατομμύρια) και για μια μελέτη σχετικά με τις δυνατό

τητες αποθήκευσης πετρελαίου στις Νήσους Σολο-

Πίνακας 5: Ύψος της οικονομικής βοήθειας της Κοινότητας που προβλέπεται στις Συμβάσεις, τα Χρηματοδοτι
κά Πρωτόκολλα και τις Αποφάσεις που ισχύουν ή είναι υπό διαπραγμάτευση στις 30 Απριλίου 1988 

(σεοιατομ ECU) 

Παρεμβάσεις από πόρους προύπολο^σμού 

Δάνεια από 

Είδος συμφωνίας 
Περίοδος 

εφαρμογής 

τους ιδίους 
πόρους της 

Τράπεζας(ή 

Πράξεις με 
επισφαλή 

κεφάλαια 
Δωρεάν 

βοήθεια (<) 

Δάνεια με 
ειδικούς 

όρους Σύνολο 

Μεσογειακές Χώρες 
Γιουγκοσλαβία F χρημβτοδοτικρ ηρντΡκολλο 1988-1991 550 550 
Τουρκία 4« χρηματοδοπκύ τιρυτόκολλο ανυπόγραφο 225 50 325 (ή 600 
Μαγκρέμπ 465 21 301 787 
Μασράκ 
Ισραήλ 

9° ΐφημβταδοτκ« ιτρωτ6«ολλο 1988-1991 475 
63 

16 277 788 
63 

Μάλτα 2° χρηματοδοτικό ττρυτΑκολλο 1. 10. 1986-
31. 10. 1 988 16 10,5 3 (ή 29,5 

Κύπρος F χρηματοδοπκδ πρωτόκολλο 1. 5. 1984-
31. 12. 1988 28 10 6 (ή 44 

Λίβανος έκτακτη βοήδαο 50 

Κράτη ΑΚΕ/ΥΧΕ 
ΑΚΕ ΤρΙπι ονμβαση του Λομέ 1986-1990 1100 600 4860 600 7160 

ΥΧΕ Αττόφαοη του Ινμβουλίου 1986-1990 20 15 55 25 115 

Σύνολο ΑΚΕ^Ε (S) 1120 615 4 915 6250 7275 

(1) Δάνειο που χορηγούνται με επιδότηση επιτοκίου αττό τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για έργο στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ. καθώς και από τους πόρους του 
γενικού προϋπολογισμού της Κοινότητας για έργο σε ορισμένες μεσογειακές χώρες. Τα αναγκαία για πς επιδοτήσεις επιτοκίου ποσά καταλογίζονται στη δωρεάν βοήθεια. 

(2) Δάνεια που χορηγεί και διαχειρίζεται η Τράπεζα. 

(') Ενισχύσεις που χορηγεί και διαχειρίζεται η Επιτροτπί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(') Δάνεια που χορηγεί και διαχειρίζεται η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(5) Δεν περιλαμβάνονται τα ποσό για τη σταθεροποίηση των εξαγωγικών εσόδων των κρατών W(E (925 εκατομμύρια) και των ΥΧΕ (5 εκατομμύρια) και το ποσό της ειδ«ής διευκό
λυνσης για τα μεταλλευτικά προϊόντα των κρατών ΑΚΕ (415 εκατομμύρια) Χορηγήσεις της Επιτροπής. 
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μώντος (0,1 εκατομμύριο, στα πλαίσια της Λομέ II), 
καθώς και στις ΥΧΕ για ένα θερμοηλεκτρικό σταθμό και 
γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος σπς Bpera- 
νικές Παρθένες Νήσους (4,4 εκατομμύρια) και για 
μικρομεσαίες πρωτοθουλίες στη Γαλλική Πολυνησία (4  
εκατομμύρια). 

Το σύνολο σχεδόν των επενδυτικών σχεδίων στα κράτη 
ΑΚΕ αποτέλεσε αντικείμενο συγχρηματοδότησης με 
διμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς των κρατών 
μιελών, την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τη 
Διεθνή Τράπεζα και άλλους οργανισμούς παροχής 
αναπτυξιακών ενισχύσεων, 

Χρηματοδοτήσεις σε μεσογειακές χώρες 

Τα τρίτα χρηματοδοπκά πρωτόκολλα με πς μεσογει
ακές χώρες δεν μπόρεσαν να υπογραφούν πριν από 
τα μέσα 1987, με συνέπεια να αρχίσουν να ισχύουν το 
1988 (βλ. ένθετο σελ. 70). Αυτό περιόρισε τη δραστηριό
τητα της Τράπεζας στη χρήση των αδιάθετων υπο
λοίπων των δεύτερων χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων 
με τις χώρες του Μσγκρέμπ και του Μασράκ που είχαν 
λήξει στο τέλος Οκτωβρίου 1986 και με την Κύπρο και 
τη Μάλτα που λήγουν το 1988, καθώς και στη χορή
γηση ενός δανείου στην Τουρκία, στα πλαίσια του συμ
πληρωματικού πρωτοκόλλου του 1973. 

Μιχγκρέμπ 
Στην Αλγερία, η Τράπεζα χορήγησε 22 εκατομμύρια για 
την επέκταση του σταθμού καύσης ντήζελ της Μπεσάρ 
στη νοτιοδυτική χώρα, ενώ στην Τυνησία, δύο συνο
λικά δάνεια (1,5 εκατομμύρια) συνομολογήθηκαν με την 
εθνική τράπεζα γεωργικής ανάπτυξης για τη χρηματο
δότηση μικρομεσαίων γεωργικών και αγροτοβιομηχα
νικών πρωτοβουλιών και από τα εκκρεμή συνολικά 
δάνεια, διατέθηκαν μέσα στο χρόνο 270 πιστώσεις 
ύψους 5,2 εκατομμυρίων. 

Πίνακας 6; Χορηγήσεις σης μεσογειακές χώρες και τα κράτη ΑΚΕ-ΥΧΕ κατά το 1987 
τομ ECU) 

Τομείς 

Βιομηχανία, Γεωργία, Υπηρεσίες 

Πόροι Ατομικά Συνολικά 
Σύνολο Ιδιοι πόροι προϋπολογισμού Ενέργεια Υποδομές δάνειο δάνειο 

Αλγερία 22,0 22,0 — 22.0 — — — 
Τυνησία 1.5 1.1 0.4 — _ — 1.5 
Ιορδανία 3,1 3.1 — _ — 3.1 — 
Μάλτα 3.0 — 3.0 — — 3.0 — 
Κύπρος 2.6 1.5 1.1 2.6 — — — 
Τουρκία 10,6 — 10,6 10,6 — — — 

Σύνολο μεσογειακών χωρών 42,8 27.7 15,1 35.2 — 6,1 1.5 

Αφρική 314,4 136,9 177,5 60,8 64,0 102,3 87,3 
Καραϊβική 25,0 16,9 8,1 12,9 5,3 0,9 5,9 
Ειρηνικός 1.6 — 1.6 — — 0.4 1,2 
ΥΧΕ 8.4 7,4 1.0 4.4 — — 4.0 

Σύνολο κρατών ΑΚΕ-ΥΧΕ 349,4 161,1 188,2 78,1 69,3 103,6 98,4 

Γενικό σύνολο 392,1 188,8 203,3 113,3 69,3 109,7 99,9 
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Μασράκ 
Στην Ιορδανία, ένα δάνειο 3,1 εκατομμυρίων χορηγή

θηκε σ'ενα γεωργικό συνεταιρισμό για την εγκατάσταση 

πέντε μονάδων εντατικής εκτροφής προβάτων. 

'Αλλες χώρες 
Στην Τουρκία, ένα δάνειο ύψους 10,6 εκατομμυρίων 

από πόρους προϋπολογισμού χορηγήθηκε για μια 

γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των 

νέων σταθμών της νοτιοδυτικής χώρας και των 

μεγάλων αστικών κέντρων της βόρειας. Με το δάνειο 

αυτό εξαντλήθηκε το ποσό του συμπληρωματικού χρη

ματοδοτικού πρωτοκόλλου του 1973, με το οποίο επε

κτεινόταν η συμφωνία σύνδεσης στα τρία νέα τότε 

κράτη μέλη. Στη Μάλτα, 3 εκατομμύρια, επίσης από 

πόρους προϋπολογισμού, διατέθηκαν για μια μονάδα 

ανακύκλησης των οικιακών αποβλήτων, ενώ στην 

Κύπρο, 2,6 εκατομμύρια αφορούσαν την αναβάθμιση 

του ενοποιημένου δικτύου μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρικού ρεύματος της νήσου. 

Η τρίτη γεννιά των χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων με τις μεσογειακές χώρες 

Το 1987 ήταν ο χρόνος των δισπραχμστεύσεων για το 
πέρασμα από τη δεύτερη στην τρίτη γεννιά των χρηματοδο-
πκών πρωτοκόλλων με πς χώρες του Μαγκρεμπ και του 
Μασράκ και το Ισραήλ. Η Κοινότητα καθόρισε για τα δάνεια 
από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και τις συνδρομές από 
πόρους προϋπολογισμού που θα χορηγηθούν σ' αυτή την 
περιοχή ένα ποσό σημαντικά υψηλότερο απ" ό,τι προηγου
μένως, δηλαδή 1 003 εκατομμύριο ECU για τα δάνεια από 
τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και 615 εκατομμύρια ECU  
για τις συνδρομές από πόρους προϋπολογισμού — 578 εκα
τομμύρια θα χορηγηθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων και 37  
με τη μορφή επισφαλών κεφαλαίων που χορηγεί και διαχει
ρίζεται η Τράπεζα — για την περίοδο μέχρι το τέλος 1991. Σε 
σχέση με την προηγούμενη περίοδο, το ποσό είναι αυξημένο 
κατά 67 % όσον αφορά τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και 
κατά 48% όσον αφορά τους πόρους προϋπολογισμού. Για 
χώρες όπως η Αίγυπτος, το Μαρόκο και η Τυνησία που ανπ-
μετωπίζουν ιδιαίτερες οικονομικές δυσχέρειες, καθορίστηκε 
ένα ποσό ελαφρά υψηλότερο απ' ό,τι προηγουμένως. 
Παράλληλα αποφασίστηκε να αυξηθεί σημανπκά το ανώτατο 
όριο των δανείων της Τράπεζας στη Γιουγκοσλαβία, η οποία 
θα λάβει έως το 1991 550 εκατομμύρια ECU, στα πλαίσια μιας 
συμφωνίας που για ιστορικούς λόγους έχει αποκληθεί δεύ
τερο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. 

Στα πρωτόκολλα με τις χώρες του Μσγκρέμπ και του Μασράκ 
έχει εισαχθεί μια καινοτομία; για πράξεις με επισφαλή κεφά
λαια προβλέπονται 37 εκατομμύρια ECU. Τα ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα των πράξεων με επισφαλή κεφάλαια στα 
κράτη ΑΚΕ έκαναν πρόσφορη τη δοκιμή της τεχνικής αυτής 
και στις χώρες της Μεσογείου, όπου ελπίζεται ότι θα διευκο
λύνει, μεταξύ άλλων, την πραγματοποίηση επενδύσεων από 
εγχώριους φορείς, σε συνεργασία με κοινοτικές επιχεφήσεις. 

στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Οι συν
δρομές με επισφαλή κεφάλαια αποτελούν ένα είδος ιδιαίτερα 
ευέλικτης χρηματοδοτικής βοήθειας που μπορεί να παρα
σχεθεί με τη μορφή εξαρτημένων ή υπό αίρεση δανείων γιο 
συμμετοχή στα ίδια ή τα οιονεί ίδια κεφάλαια επιχειρήσεων. 
Αντίθετα, καταργήθηκαν τα δάνεια με ειδικούς όρους που 
χορηγούσε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα 
πλαίσια των προηγούμενων πρωτοκόλλων. 

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την ήδη παλιά συνερ
γασία της Επιτροπής με πς μεσογειακές χώρες επέτρεψε να 
καθοριστούν νέες προτεραιότητες στον τομέα της χρηματο
δοτικής συνεργασίας. Δεδομένης της επιδείνωσης των επισι-
πστικών ελλειμμάτων αρκετών χωρών, η οποία έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στα ισοζύγια πληρωμών τους. οι κοινοτικές ενι
σχύσεις θα πρέπει να συμβάλουν κατά κύριο λόγο στην ανά
πτυξη της εγχώριας γεωργίας, εφόσον φυσικά είναι οικονο-· 
μικά δικαιολογημένες. Από την άποψη αυτή, είναι σημανπκό 
να επιλέγονται τα προς χρηματοδότηση έργα σε συνάρτηση 
με τους στόχους της οικονομικής ανασυγκρότησης που έχει 
αναληφθεί στις ενδιαφερόμενες χώρες. Σε ορισμένες περι
πτώσεις, θα μπορούσε να παρασχεθεί άμεση βοήθεια με τη 
μορφή π.χ. γεωργικών πιστώσεων, ενώ σε άλλες μια έμμεση 
βοήθεια με τη μορφή χρηματοδοτήσεων έργων υποδομής ή 
έργων αποκατάστασης των υποδομών — υδατοφράκτες, 
αρδευτικά δίκτυα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μεταφορικά 
μέσα — θα ήταν καταλληλότερη. Η στενή συνεργασία της 
Τράπεζας, της Επιτροπής, των άλλων πιστωτών και των 
ενδιαφερόμενων κρατών για την υλοποίηση των περισσότερα 
υποσχόμενων επενδυτικών σχεδίων έχει ιδιαίτερη σημασία, 
προκειμένου να διατηρούν τη συνοχή τους τα προγράμματα 
παροχής ενισχύσεων και να αλληλοσυμπληρώνονται. 
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Δάνεια που χορηγήθηκαν έξω από την Κοινότητα C) 

Α. Δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 

Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1987 

Το συνολικό ύψος των δανείων που χορήγησε η Τράπεζα από τους ιδίους της πόρους για επενδυτικά προγράμματα 

έξω από την Κοινόπιτα φτάνει στα 188,8 εκατομμύρια, από τα οποία τα 27,7 εκατομμύρια χορηγήθηκαν στις μεσογει

ακές χώρες και τα 161,1 στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και στις Υπερπόντιες Χώρες και 

Εδάφη. Οι πράξεις αυτές καταχωρούνται στον ισολογισμό της Τράπεζας. 

Όλα τα δάνεια χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου από πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας, 

σε εκατομ. ECU 
ΑΛΓΕΡΙΑ 
Επέκταση του σταθμού καύσης ντήζελ της Μπεσάρ με 
την προσθήκη πέντε ηλεκτρογεννών συγκροτημάτων 

ισχύος 8 MW το καθένα 
Société Nationale de l'Électricité et du Gaz μέσω  

του Αλγερινού Δημοσίου 
1Ä,1 εκατομμύρια δηνάρια Αλγερίας 22,0 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ 
Εγκατάσταση πέντε μονάδων εντατικής εκτροφής 

προβάτων 
Jordan Co-operative Organisation μέσω του lop-

δανυιού Δημοσίου 
1.1 εκατομμύριο δηνάρια Ιορδανίας 3,1 

ΚΥΠΡΟΣ 
Αναβάθμιση, με τη χρήση ενός συστήματος ελέγχου, 

του ενοποιημένου δικτύου μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος της νήσου 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 
0,8 εκατομμύριο λίρες Κύπρου 1,5 

ΤΥΝΗΣΙΑ 
Συνολικό δάνειο στη Banque Nationale de Déve 
loppement Agricole για τη χρηματοδότηση επενδυ
τικών πρωτοβουλιών μικρού και μεσαίου μεγέθους 
στο γεωργικό και αγροτοβιομηχανικό τομέα 
1 εκατομμύριο δηνάρια Τυνησίας 1,1 

Κράτη ΑΚΕ και ΥΧΕ — Αφρική 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 
σε εκατομ. ECU  

32,0 

61.2 εκατομμύρια δολάρια Ζιμπάμπουε 

Επέκταση των εγκαταστάσεων άντλησης και διανομής 
πόσιμου νερού στην πρωτεύουσα Χαράρε 
Harare City Council μέσω του Δημοσίου 
22,8 εκατομμύρια δολάρια Ζιμπάμπουε 12,0 

Ρ) Οι πιστώσεις που ανοίγονται στα πλαίσια της χρημστοδοπκής συνερ
γασίας εκφράζονται σε ECU. Τα ποσό σε εθνικό νόμισμα που υπάρχουν 
σ' αυτό τον κατάλογο αναφέρονται ενδεικπκά και καθορίζονται με βάση 
πς πμές μετατροπής του ECU που χρησιμοποιεί η Τράπεζα κατά την 
υπογραφή των συμβάσεων (βλ, σελ. 8). 

Κατασκευή δύο σφαγείων στη νότια χώρα κΓενός κέ
ντρου επεξεργασίας και διανομής κρεάτων στη 

Χαράρε 
Δημόσιο για την Cold Storage Commission 
27 εκατομμύρια δολάρια Ζιμπάμπουε 14.0 

Συνολικό δάνειο στη Zimbabwe Development Bank 
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών, 
αγροτοβιομηχανικών, μεταλλευτικών και τουριστικών 

πρωτοβουλιών 
11,4 εκατομμύρια δολάρια Ζιμπάμπουε 6.0 

ΝΙΓΗΡΙΑ 
Συνολικό δάνειο στη New Nigerian Development 
Company για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιο
μηχανικών. αγροτοβιομηχανικών, μεταλλευτικών και 

τουρισπκών πρωτοβουλιών 
127 εκατομμύρια ναίρα 30,0 

ΚΕΝΥΑ 27.0 
465.2 εκατομμύρια σελίνια Κένυας 

Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός δύο τερματικών 
σταθμών για πλοία μεταφοράς υγρού φορτίου και 
τεσσάρων θέσεων παραβολής εμπορικών πλοίων στο 
λιμένα της Μομπάσα 

Kenya Ports Authority 
1(Χ).4 εκατομμύρια σελίνια Κένυας 6,0 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός τρισνταεννιά μονάδων 
κατεργασίας φύλλων τσαγιού και εγκατάσταση δεκα

πέντε νέων 
Kenya Tea Development A uthority 
191,1 εκατομμύρια σελίνια Κένυας 11.0 

Συνολικό δάνειο στη Development Rnance Com 
pany of Kenya για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών, γεωργικών, του

ριστικών και μεταλλευτικών πρωτοβουλιών 
173.7 εκατομμύρια σελίνια Κένυας 10.0 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 16.9 

5 844.3 εκατομμύρια φράγκα CFA 

Ανακατασκευή ενός εκοκκιστηρίου βάμβακος στο 
Κορόγκο και εκσυγχρονισμός δύο άλλων στο Μπου-

ντιάλι και το Μανκόνο 
Δημόσιο για την Compagnie Ivoirienne pour le 
Développement des Textiles 
3 285,5 εκατομμύρια φράγκα CFA 9,5 
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Ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός ενός κλωστήριου-
υφαντήριου στο Ντιμπόκρο κι'ενός βαφείου-τυπωτή-
ριου στο Αμττιτζάν 

Union Industrielle et Textile de Côte-d'IvoIre 
2 558,8 εκατομμύρια φράγκα CFA 7.4 

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 11,0 

21,2 εκατομμύρια πούλα 

Κατασκευή νέου βιομηχανικού σφαγείου βοοειδών και 
εγκαταστάσεων εξωστέωσης στη βορειοανατολική 
χώρα 
Botswana Meat Commission 
7,7 εκατομμύρια πούλα 4.0 

Συνολικό δάνειο στη Botswana Development Cor 
poration Ltd για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών, μεταλλευπκών 
και τουριστικών πρωτοβουλιών 
13,5 εκατομμύρια πούλα 7.0 

ΜΑΥΡΙΚΙΟ! 

Αποκατάσταση του σταθμού καύσης ντήζελ του Φορ 
Βικτώρια ισχύος 62,4 MW και μικρών υδροηλεκτρικών 
μονάδων (3,4 MW) και ενίσχυση του δικτύου διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος 
Central Electricity Board 
152 εκατομμύρια ρουπίες Μαυρικίου 10,0 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
γκάντα-Τανζανία) 

ΑΦΡΙΚΗ (Κένυα·Ου· 

Συνολικό δάνειο στην East African Development 
Bank για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυ
τικών πρωτοβουλιών στο βιομηχανικό, αγροτοβιομη
χανικό, γεωργικό, τουριστικό και μεταλλευτικό τομέα, 
καθώς και στις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες 

6.0 

ΜΑΑΑΟΥΙ 

Αύξηση της ικανότητας καθαρισμού και παροχής 
νερού στην πρωτεύουσα Λιλόνγκουε 
Lilongwe Water Board μέσω του Δημοσίου 
8,4 εκατομμύρια κουάχας Μαλάουι 4,0 

Κράτη ΑΚΕ και ΥΧΕ — Καραϊβική 

σε εκατομ. ECU 

ΜΠΑΧΑΜΑ! 
Κατασκευή ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών καύσης 
ντήζελ, επέκταση υφιστάμενων μονάδων και ενίσχυση 
του ηλεκτρικού δικτύου δέκα νήσων του αρχιπελά
γους των Family 

Bahamas Electricity Corporation 
10,3 εκατομμύρια δολάρια Μπαχάμας 9,1 

ΙΑΜΑΪΚΗ 

Επέκταση του λιμένα του Μοντέγκο Μπέι για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων 
Port Authority of Jamaica  
33 εκατομμύρια δολάριο Ιαμαϊκής 5,3 

ΜΠΕΑΙΖ 

Συνολικό δάνειο στη Development Finance Corpo 
ration of Belize για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών, τουρι
στικών, αλιευτικών και δασοκομικών πρωτοβουλιών 
5,4 εκατομμύρια δολάρια Μπελίζ 2.5 

Κράτη ΑΚΕ και ΥΧΕ - Ειρηνικός 

σε εκατομ. ECU 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 

Θερμοηλεκτρικός σταθμός ισχύος 5 MW. οι απώλειες 
θερμότητας του οποίου θα μπορούσαν να χρησιμο
ποιηθούν σε μια μελλοντική μονάδα αφαλάτωσης του 
θαλασσινού νερού 
British Virgin Islands Electricity Corporation 
5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 4,4 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επενδυτικών πρωτοβουλιών στο βιομηχανικό, αγρο
τοβιομηχανικό, αλιευτικό και τουριστικό τομέα και πς 
μεταφορές 
Société de Crédit et de Développement de  
rocéanle 
377,3 εκατομμύρια φράγκα CFP 3.0 
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Β. Δ άνεια από πόρους προϋπολογισμού 
Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1987 

Το συνολικό ύψος των δανείων που χορηγήθηκαν το 1987 από πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας ή των 

κρατών μελών φτάνει στα 203,3 εκατομμύρια, από τα οποία τα 15,1 εκατομμύρια χορηγήθηκαν ως δάνεια με ειδικούς 

όρους στις μεσογειακές χώρες και τα 188,2 ως συνδρομές με επισφαλή κεφάλαια στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ. Οι 

χρηματοδοτήσεις αυτές χορηγούνται από την Τράπεζα με εντολή, εξ ονόματος, για λογαριασμό και με κίνδυνο της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα (σελ. 92). Για τις πράξεις 

αυτές, η ευθύνη της Τράπεζας περιορίζεται στην καλή εκτέλεση της εντολής που της έχει ανατεθεί. 

σε εκστομ. ECU 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
Εναέρια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος στη 
βορειοδυτική χώρα 
Turklye Elektrik Kurumu μέσω του Τουρκικού 
Δημοσίου 
9.4 εκατομμύρια λίρες Τουρκίας 10,6 

διεθνής δορυφορικός σταθμός στο Μπαμάκο (Μαλί) 
Δάνειο υπό αίρεση στο Fonds de Coopération, de  
Compensation et de Développement de la  
CEDEAO για τα κράτη Γουινέα. Γουινεσ-Μπισάου, 
Μαλί και Μαυριτανία 21,0 

ΜΑΛΤΑ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 

Μονάδα ανακύκλησης των οικιακών αποβλήτων και 
μετατροπής τους σε λίπασμα 
Δημόσιο 
1,9 εκατομμύρια λίρες Μάλτας 3.0 

ΚΥΠΡΟΣ 
Αναβάθμιση, με τη χρήση ενός συστήματος ελέγχου, 

του ενοποιημένου δικτύου μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος της νήσου 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 
0,6 εκατομμύρια λίρες Κύπρου 1.1 

TYNHDA 

Συνολικό δάνειο στη Banque Nationale de Dóve·  
loppement Agricole για τη χρηματοδότηση επενδύ

σεων μικρού και μεσαίου μεγέθους στο γεωργικό και 
αγροτοβιομηχανικό τομέα 
0,4 εκατομμύρια δηνάρια Τυνηι^σς 0,4 

Κράτη ΑΚΕ και ΥΧΕ — Αφρική 

σε εκατομ. ECU 

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 

15,8 

14 059,9 εκατομμύρια φράγκα Μαδαγασκάρης 

Αποκατάσταση και ενίσχυση των εγκαταστάσεων 
παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 
Δάνεια υπό αίρεση στο Δημόσιο για τη JIRAMA  
(δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού) 
1 814,2 εκατομμύρια φράγκα Μαδαγασκάρης 2,0 
12 245,7 εκατομμύρια φράγκα Μαδαγασκάρης 13,5 

15,0 

1 277 εκατομμύρια ουγκίγιας 

Αποκατάσταση των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλε
κτρισμού της Νουαντίμπου 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για τη Société 
Nationale d'Eau et d'Électricité 
426.3 εκατομμύρια ουγκίγιας 5,0 

Βελτίωση της λειτουργίας μιας μονάδας εμπλουτι
σμού σιδηρομεταλλεύματος κοντά στη Ζουεράρτε και 
εκσυγχρονισμός των σιδηροδρομικών και τηλεπικοι
νωνιακών συνδέσεων με το λιμένα της Νουαντίμπου 
Δάνειο υπό αίρεση και εξαρτημένο στο Δημόσιο για 
τη Société Nationale Industrielle et Minière  
850,7 εκατομμύρια ουγκίγιας 10,0 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 21,0 ΝΙΓΗΡ 

49,1 εκατομμύρια μπιρ Αιθιοπίας 

Αξιοποίηση ενός υπαίθριου χρυσωρυχείου και εγκα
ταστάσεις επεξεργασίας του μεταλλεύματος 
Δάνεια υπό αίρεση στο Δημόσιο 
— για τη Lega Dembi Gold Enterprise 
— για τον Ethiopian Mineral Resources Develop
ment Corporation 
18,7 εκατομμύρια μπιρ Αιθιοπίας 8.0 
30.4 εκατομμύρια μπιρ Αιθιοπίας 13,0 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ 
Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών με ερτζιανά κύματα 
μεταξύ διάφορων χωρών μελών της Οικονομικής Κοι
νότητας των Κρατών Δυτικής Αφρικής (CEDEAO) και 

Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής 
τάσης μεταξύ Μαράντι και Ζίντερ (Νίγηρ) και Κατσίνα 
(Νιγηρία) 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για τη Société  
Nigérienne d'Électricité 
4 945,6 εκατομμύριο φράγκο CFA 

ΣΟΜΑΛΙΑ 

14.3 

13,0 

1 468.6 εκατομμύριο σελίνια Σομαλίας 

Αποκατάσταση κοι ενίσχυση των εγκαταστάσεων 

παραγωγής (σταθμοί καύσης ντήζελ συνολικής ισχύος 
58 MW), μιεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύ
ματος στο Μογκαντίσιο 
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Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για τη Société  
Somallenne d'Électricité 
1 129,7 εκατομμύρια σελίνια Σομαλίας 10,0 

338,9 εκατομμύρια σελίνια Σομαλίας 3,0 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 
Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του εγχώριου δικτύου 
τηλεπικοινωνιών 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για τη Société  
Nationale des Télécommunications du Sénégal 
4 150,2 εκατομμύρια φράγκα CFA 12,0 

Δάνειο υπό αίρεση στην Tangantka Development 
Finance Company Ltd 
324.6 εκτομμύρια σελίνια Τανζανίας 5,0 

Συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου της East  
African Development Bank 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο 
158.7 εκατομμύρια σελίνια Τανζανίας 2,0 

ΜΠΕΝΙΝ 
Αύξηση και βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού 
στις πόλεις Κοτόνου και Πόρτο Νόβο 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για τη Société  
Béninoise d'Électricité et d'Eau 
2 247,6 εκατομμύρια φράγκο CFA 6,5 

ΖΑΜΠΙΑ 10,2 

140 εκατομμύρια κουάχας 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών, μεταλλευτικών 
και τουριστικών πρωτοβουλιών και μετοχικών επενδύ
σεων 
Δάνειο υπό αίρεση στη Development Bank of 
Zambia 
136,7 εκατομμύρια κουάχας 10.0 

Συμμετοχή στο κεφάλαιο της Development Bank of 
Zambia για λογαριασμό της Κοινότητος 
3,3 εκατομμύρια κουάχας 0,2 

ΜΠΟΤΖΟΥΑΝΑ 5.0 
9,6 εκατομμύρια πούλα 

Κατασκευή νέου βιομηχανικού σφαγείου βοοειδών και 

εγκαταστάσεων εξωστεωσης στη βορειοανατολική 
χώρα 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για τη Botswana  
Meat Commission 
3,8 εκατομμύρια πούλα 2,0 

Συνολικό δάνειο για τη συμμιετοχή στα ίδια κεφάλαια 
ή τα οιονεί ίδια κεφάλαια MME  
Δάνειο υπό αίρεση στη Botswana Development  
Corporation Ltd 
5.8 εκατομμύρια πούλα 3,0 

ΚΕΝΥΑ 7.5 

130,2 εκατομμύρια σελίνια Κένυας 

Συνολικό δάνειο για την ανασυγκρότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών, γεωρ
γικών, τουριστικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων 
Δάνειο υπό αίρεση στη Development Finance Com 
pany of Kenya 
52,2 εκατομμύρια σελίνια Κένυας 3,0 

Συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου της East  
African Development Bank 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο 
34,7 εκατομμύρια σελίνια Κένυας 2,0 

Συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια και τα οιονεί ίδια κεφά
λαια επιχειρήσεων μεταποίησης τσαγιού 
Δάνειο υπό αίρεση στην Kenya Tea Development  
Authority 
43,4 εκατομμύρια σελίνια Κένυας 2.5 

ΑΓΚΟΛΑ 
Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μελετών σκο
πιμότητας βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών, 

μεταλλευτικών και τουριστικών επενδυτικών σχεδίων 
και έργων ανασυγκρότησης στους ίδιους τομείς 
Δάνειο υπό αίρεση στη Banco Naclonai de Angola  
135,2 εκατομμύρια κουάνζας 4,0 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 
Αποκατάσταση του σταθμού καύσης ντήζελ του Φορ 
Βικτώρια ισχύος 62,4 MW και μικρών υδροηλεκτρικών 
μονάδων (3,4 MW) και ενίσχυση του δικτύου διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για το Central Elec 
tricity Board 
45,6 εκατομιμύρια ρουπίες Μαυρικίου 3,0 

ΓΚΑΝΑ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 
Δεύτερη φάση ανασυγκρότησης του διυλιστηρίου της 

Τέμσ 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο γιο τη Ghanaian 
Italian Petroleum Company Limited 
713,7 εκατομμύρια σέντι Γκάνας 7,0 

Ανασυγκρότηση ενός εκοκκιστηρίου βάμβακος και 
μιας μονάδας τοματοπολτού στη νότια χώρα 
Δάνειο υπό αίρεση στη Banco Naclonal de Moçam- 

bique για τη Companhia Agro Industriai Lonrho- 
Moçamblque  
695,7 εκατομμύρια μετικάλ 3,0 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 7.0 
483,3 εκατομμύρια σελίνια Τανζανίας 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών και τουριστικών 

πρωτοβουλιών 

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ 3,0 
6,9 εκατομμύρια εμαλάνγκενι 

Δάνεια για την ενίσχυση της δραστηριότητας της  
Swaziland Investment and Development Com
pany (SIDC) Ltd 
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Συνολικό δάνειο στη SIDC για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών, 

μεταλλευτικών και τουριστικών πρωτοβουλιών 
3,1 εκατομμύρια εμαλάνγκενι 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για τη 

χρηματοδότηση μέρους της συμμετοχής του στο 
κεφάλαιο της SIDC  

3,8 εκατομμύρια εμαλάνγκενι 

1.4 

1.7 

Δάνειο υπό αίρεση στην Commonwealth of 
Dominica για την Electricity Services Limited  
(DOMLEC) 
11.6 εκατομμύρια δολάρια ανατολικής Καραϊβικής 3.8 

ΓΡΕΝΑΔΑ 
ΜΑΑΑΟΥΙ 
Αύξηση της ικανότητας καθαρισμού και υδροδότησης 
της πρωτεύουσας Αιλόνγκουε 
Εξαρτημένο δάνειο στο Lilongwe Water Board  
5,2 εκατομμύρια κουσχας Μαλάουι 2,5 

ΣΑΟ ΤΟΜΕ και ΠΡΙΝΣΙΠΕ 
Φοινικελαιοτριβείο στο μέσο μιας φυτείας, η οποία θα 
επεκταθεί και θα αναδιαμορφωθεί, στο νότιο τμήμα 
της νήσου 
Δάνειο υπό αίρεση στη Banco Nacional de Säo  
Tomé e Principe 
83,1 εκατομμύρια ντόμπρας 2,1 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για τη χρηματοδό
τηση της αύξησης της συμμετοχής του στο κεφάλαιο 
της Grenada Development Bank 
1,2 εκατομμύρια δολάρια ανατολικής Καραϊβικής 

1,8 

5.5 εκατομμύρια δολάρια ανατολικής Καραϊβικής 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών και τουριστικών 
πρωτοβουλιών και μετοχικών επενδύσεων 
Δάνειο υπό αίρεση στη Grenada Development  
Bank 
4,3 εκατομμύρια δολάρια ανατολικής Καραϊβικής 1,4 

0,4 

ΚΟΜΟΡΕΣ ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΝΕΒΙΣ 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επενδυτικών πρωτοβουλιών στο βιομηχανικό, αγρο
τοβιομηχανικό και τουριστικό τομέα και τις μεταφορές 
Δάνειο υπό αίρεση στη Banque de Développement  
des Comores 
690,3 εκατομμύρια φράγκα CFA 2.0 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
μικρομεσαίων βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών και 
τουριστικών επιχειρήσεων και μετοχικών επενδύσεων 
Δάνειο υπό αίρεση στη Development Bank of St.  
Kitts-Nevis 
4,3 εκατομμύρια δολάρια ανατολικής Καραϊβικής 1,5 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
Συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου της East  
African Development Bank 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο 
135,6 εκατομμύρια σελίνια Ουγκάντας 2,0 

ΛΙΒΕΡΙΑ 
Τεχνικοοικονομική μελέτη για τη βιωσιμότητα ενός 
περιφερειακού έργου εκμετάλλευσης σιδηρομεταλ-
λεύματος 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο 
0,6 εκατομμύρια δολάρια Λιβερίας 0.6 

ΜΠΕΑΙΖ 1,0 
2,2 εκατομμύρια δολάρια Μπελίζ 

Αύξηση των δυνατοτήτων παρέμβασης της Develop
ment Corporation of Belize (DFC) 
Συνολικό δάνειο στη DFC για τη χρηματοδότηση 

μελετών σκοπιμότητας και μετοχικών επενδύσεων 
1.1 εκατομμύριο δολάρια Μπελίζ 0,5 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για τη χρηματοδό
τηση της αύξησης της συμμετοχής του στο κεφάλαιο 
της DCF 
1.1 εκατομμύριο δολάρια Μπελίζ 0.5 

ΓΟΥΙΝΕΑ 
Τεχνικοοικονομική μελέτη για τη βιωσιμότητα ενός 
περιφερειακού έργου εκμετάλλευσης σιδηρομεταλ-
λεύματος 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο 
115,6 εκατομμύρια φράγκα Γουινέας 0,3 

Κράτη ΑΚΕ και ΥΧ Ε — Καραϊβική 
σε εκοτομ. ECU 

ΔΟΜΙΝΙΚΑ 
Υδροηλεκτρικά έργα που περιλαμβάνουν την κατα
σκευή μιας νέας μονάδας ισχύος 1,3 MW και την εγκα
τάσταση δύο συμπληρωματικών γεννητριών ισχύος 
1.5 MW η καθεμία στον υφιστάμενο σταθμό του Τρα-
φάλγκαρ 

Κράτη ΑΚΕ και ΥΧΕ — Ειρηνικός 

ΤΟΝΓΚΑ 
σε εκοτομ. ECU  

1,5 

2,4 εκατομμύρια πα'άνγκας 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επενδυτικών πρωτοβουλιών στο βιομηχανικό, αγρο
τοβιομηχανικό και τουριστικό τομέα και πς μεταφορές 

Δάνειο υπό αίρεση στην Tonga Development Bank  
1,9 εκατομμύρια πα'άνγκας 1.2 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για τη χρηματοδό
τηση της αύξησης της συμμετοχής του στο κεφάλαιο 
της Tonga Development Bank 
0,5 εκατομμύρια πα'άνγκας 0,3 
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ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 
Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επενδυτικών πρωτοβουλιών στο βιομηχανικό, αγρο

τοβιομηχανικό, αλιευπκό και τουριστικό τομέα και πς 
μεταφορές, χάρη στην ενίσχυση των ιδίων και/ή των 
οιονεί ιδίων κεφαλαίων 
Δάνειο υπό αίρεση στη Société de Crédit et de  
Développement de lOcéanle 
125,8 εκατομμύρια φράγκα CFP 1,0 

Μελέτη σχετικά με πς δυνατότητες αποθήκευσης 

πετρελαίου 
Δάνειο υπό άφεση στο Δημόσιο 
0,2 εκατομμύρια δολάρια Νήσων Σολομώντος 0,1 

Το 60% περίπου των δανείων που χορήγησε η Τράπεζα το 1987 στα πλαίσια της τρίτης σύμβασης του Λομέ κατευθύνθηκε σε 
βιομηχανικές και αγροτοβιομηχανικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές, και ιδιαίτερα οι κλωστοϋφαντουργικές, αφορούν εν γένει τη 

μεταποίηση των εγχώριων πρώτων υλών για την υποκατάσταση των εισαγωγών, 
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Πόροι 

To κεφάλαιο αυτό αφορά την εξέλιξη των αγορών κεφαλαίων και τους πόρους που κινητοποίησε η Τράπεζα 
για πς πράξεις χορήγησης δανείων από τους ιδίους της πόρους, οι οποίες καταχωρούνται στον ισολογισμό της 
και για τις οποίες έχει την οικονομική ευθύνη. Δεν αφορά τους πόρους που διαχειρίζεται η Τράπεζα με εντολή 
και για λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα (βλ. σελ. 92), όπως τα 
δάνεια που χορηγούνται από τους πόρους του ΝΚΜ και οι πιστώσεις που χορηγούνται στις μεσογειακές χώρες 
και τα κράτη ΑΚΕ από τους πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας ή των κρατών μελών. 

Εξέλιξη των αγορών κεφαλαίων 

Ύστερα από αρκετά χρόνια αδιάλειπτης ανόδου, η 
εκδοτική δραστηριότητα στη διεθνή αγορά και στις 
εθνικές αγορές εκδόσεων εξωτερικού σημείωσε κάμψη 
το 1987. Κύριος λόγος της υποχώρησης αυτής ήταν η 
έντονη μείωση των εκδόσεων ομόλογων κυμαινόμενου 
επιτοκίου, οι οποίες έχασαν την εύνοια τόσο των επεν
δυτών, λόγω της μικρής τους διαπραγματευσιμότητας. 
όσο και των εκδοτών. Οι τελευταίοι συχνά προτιμούσαν 
άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως τα μεσοπρόθεσμα 
ομόλογα σταθερού επιτοκίου με διάρκεια μεταξύ ενός 
και δέκα ετών που εκδίδονται σε συνεχή βάση ανάλογα 
με τις ανάγκες των δανειοληπτών και των επενδυτών, 
Οι διευκολύνσεις έκδοσης ομόλογων (NIF) και τα προ
γράμματα έκδοσης commercial paper υποχώρησαν 
ελαφρά, λόγω εν μέρει της ανάκαμψης των κοινοπρα
κτικών πιστώσεων, και ιδιαίτερα εκείνων που είχαν τη 
μορφή διευκολύνσεων με περισσότερα δικαιώματα επι
λογής. 

Η έντονη ανασφάλεια που υπήρχε, λόγω των εξελίξεων 
στις αγορές συναλλάγματος, επηρέασε αρνητικά τη 
δραστηριότητα της αγοράς, και ιδιαίτερα τις εκδόσεις 
σε δολάρια, ενώ η προτίμηση των επενδυτών σε 
μετοχές και ομολογίες με δικαίωμα αγοράς μετοχών —  
έως τη χρηματιστηριακή κρίση του Οκτωβρίου —  
μείωσε τις δυνατότητες έκδοσης κλασσικών ομόλογων. 
Η αναχρηματοδότηση δανείων που είχαν συναφθεί 
προηγουμένως με επαχθέστερους όρους εξακολού
θησε, αν και ίσως σε μικρότερο βαθμό, να στηρίζει τη 
δραστηριότητα της αγοράς, ενώ ένας μεγάλος αριθμός 
νέων εκδόσεων είχε ενταχθεί στα πλαίσια πράξεων 
ανταλλαγής νομισμάτων και/ή επιτοκίων. Ορισμένα 
τμήματα της αγοράς, όπως εκείνο των δολαρίων 
Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, όφειλαν το μεγαλύ
τερο μέρος της δραστηριότητάς τους σης πράξεις 
ανταλλαγής. Η απομάκρυνση των επενδυτών από την 
αγορά ομόλογων περιόρισε σημαντικά τις δυνατότητες 
των κυριότερων εκδοτών ευρωομόλογων να διαμορφώ
νουν τις συνθήκες της αγοράς. Ορισμένοι απ' αυτούς, οι 
οποίοι είδαν τα περιθώρια κέρδους τους να μειώνονται, 
προσπάθησαν να εγκαταλείψουν αυτή τη δραστηριό

τητα, με συνέπεια να μειωθεί η ρευστότητα της αγοράς 
και να αποθαρρυνθεί ακόμη περισσότερο κάθε είδους 
δραστηριότητα στις διεθνείς αγορές ομόλογων. 

Η χ ρονιά ωστόσο είχε αρχίσει με τους καλύτερους οιω
νούς για τις αγορές ομόλογων. Η πτωτική τάση των 
μακροπρόθεσμων επιτοκίων που είχε αρχίσει τους 
τελευταίους μήνες του 1986 συνεχίστηκε και παράλ
ληλα περιορίστηκε η αστάθεια των αγορών συναλλάγ-
υατος, ύστερα από την επανευθυγράμμιση των κε
ντρικών ισοτιμιών των νομισμάτων του ΕΝΣ του Ιανουα
ρίου και της συμφωνίας του Λούβρου της Ομάδας των 
Επτά του Φεβρουαρίου για τη σταθεροποίηση των 
πμών συναλλάγματος. Αρκετές χώρες μείωσαν τα επι-
τόκιά τους, σε μια προσπάθεια τόνωσης της εγχώριας 
οικονομικής δραστηριότητας και συγκράτησης της πτω-
πκής τάσης του δολαρίου. Παρολαυτά, οι κεντρικές 
τράπεζες χρειάστηκαν να παρέμβουν αρκετές φορές 
στις αγορές συναλλάγματος. 

Προς το τέλος της Άνοιξης, ο δυναμισμός της αμερικα
νικής οικονομίας και η αύξηση των τιμών των προϊ
όντων βάσης αναθέρμαναν τους φόβους για άνοδο του 
πληθωρισμού και άσκησαν ανοδικές πιέσεις στα επι
τόκια. Ταυτόχρονα, οι νομισματικές αρχές ορισμένων 
άλλων χωρών άρχισαν να ανησυχούν για τις πληθωρι
στικές επιπτώσεις των παρεμβάσεων στις αγορές 
συναλλάγματος και σκλύρηναν τη νομισματική τους 
πολιτική. Την κάμψη του δολαρίου, ωστόσο, επιτά
χυναν το υψηλό εμπορικό και δημοσιονομικό έλλειμμα 
των ΗΠΑ και η εμφανής έλλειψη συμφωνίας μεταξύ 
των ευρωπαίων και των αμερικανών επισήμων για τα 
μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Αυτό είχε ως συνέπεια 
τη σημαντική άνοδο των επιτοκίων στις περισσότερες 
αγορές από τις αρχές Μαΐου έως τα μέσα Οκτωβρίου 
και την απότομη κάμψη της δραστηριότητας στην πρω
τογενή αγορά κλασσικών εκδόσεων, καθώς οι επεν
δυτές έδειχναν όλο και μεγαλύτερη προτίμηση σης 
μετοχές και τις ομολογίες με δικαίωμα αγοράς μετοχών, 
ενώ παράλληλα απέφεντγαν να δεσμευτούν για την 
αγορά μακροπρόθεσμων χρεόγραφων σταθερού επιτο
κίου. 
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Ύστερα από τη χρηματιστηριακή κρίση της 19ης Οκτω
βρίου, οι φόβοι για αναθέρμανση των πληθωριστικών 
πιέσεων έδωσαν τη θέση τους στις ανησυχίες για 
ύφεση και οικονομική αστάθεια. Η επακόλουθη προο
δευτική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής σε συν
δυασμό με την απομάκρυνση των κεφαλαίων από τις 
αγορές μετοχικών αξιών και την τοποθέτησή τους σε 
ομολογίες — κυρίως σταθερού επιτοκίου που εξέδιδαν 
επενδυτές πρώτης τάξης — προκάλεσαν την ταχεία 
υποχώρηση των επιτοκίων. Το δολάριο συνέχισε στα
θερά την πτώση του και εξακολούθησε να βρίσκεται 
υπό πίεση, παρά τις μικρές περικοπές στον αμερικα
νικό προϋπολογισμό που αποφασίστηκαν το Δεκέμ

βριο, με συνέπεια να παραμείνει συγκεντρωμένη η 
εκδοτική δραστηριότητα αυτή την περίοδο στα ισχυρό
τερα παραδοσιακά νομίσματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις ασκούμενες 
πιέσεις στο δολάριο, οι χώρες μέλη της Κοινότητας 
επέφεραν ορισμένες μεταβολές στη λειτουργία του 
ΕΝΣ. Στα μέσα Σεπτεμβρίου, ενέκριναν τη χρηματοδό
τηση των μη υποχρεωτικών ενδοοριακών παρεμβά
σεων στα πλαίσια του ΕΝΣ, μέσω της "πολύ βραχυ
πρόθεσμης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης" του Ευρω
παϊκού Ταμείου Νομισματικής Συνεργασίας. 

Ακαθάριστη απόδοση των ομόλογων 
που είναι εισαγμένα 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 βάση και όχι σε εξαμηνιαία βάση ανατοκισμού. 
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Στη Γερμανία, οι εξελίξεις στις ξένες αγορές συναλλάγ
ματος άνοιξαν καταρχάς το δρόμο για μια παραπέρα 
μείωση των επιτοκίων, ενώ η εξωτερική ζήτηση συνέ
βαλε στην τοποθέτηση μεγάλου αριθμού νέων εκδό
σεων. Στη συνέχεια, τα επιτόκια κινήθηκαν ανοδικά, 
λόγω, μεταξύ άλλων, της ανόδου των αμερικανικών 
επιτοκίων και της αύξησης των επιτοκίων στην αγορά 
χρήματος. Η ανακοίνωση τον Οκτώβριο, όμως, των 
προθέσεων των γερμανικών αρχών για επιβολή από το 
1989 φόρου παρακρατούμενου στην -πηγή 10 % επί των 
εσόδων από τόκους ορισμένων τοποθετήσεων αποστα
θεροποίησε την αγορά. Ύστερα από τη χρηματιστη
ριακή κρίση του ίδιου μήνα, η κεντρική τράπεζα μείωσε 
σταδιακά τα επιτόκια στην αγορά χρήματος και το 
Δεκέμβριο το προεξοφλητικό της επιτόκιο, λόγω της 
αναμενόμενης επιβράδυνσης της οικονομικής μεγέ
θυνσης αλλά και για τη σταθεροποίηση των τιμών 
συναλλάγματος. Η νέα εκδοτική δραστηριότητα τέλος, 
η οποία είχε σημειώσει κάμψη τα δεύτερο και το τρίτο 
τρίμηνο, αναθερμάνθηκε και πάλι. 

Στη Γαλλία, οι συνθήκες στην αγορά ομόλογων βελτιώ
θηκαν ελαφρά την Άνοιξη, όταν οι αγορές συναλλάγ
ματος σταθεροποιήθηκαν κάπως και τα επιτόκια στο 
εξωτερικό μειώνονταν. Παρά την περιορισμένη εκδοτική 
δραστηριότητα στην αγορά ομόλογων που οφειλόταν 
εν μέρει στο κύμα των ιδιωτικοποιήσεων, οι αποδόσεις 
των ομόλογων άρχισαν να ανέρχονται, λόγω του 
σημαντικού εμπορικού ελλείμματος και της πτωτικής 
κίνησης των τιμών συναλλάγματος και των επιτοκίων 
διεθνώς. Η αστάθεια στις αγορές συναλλάγματος 
περιόρισε και τη βελτίωση των όρων δανεισμού, η 
οποία ακολούθησε τη χρηματιστηριακή κρίση του 
Οκτωβρίου. Μέσα & ένα τέτοιο κλίμα, η εκδοτική δρα
στηριότητα στον τομέα ευρωφράγκων παρέμεινε 
χαλαρή. 

Η σχετική ισχύς που έδειχνε η στερλίνα με την πάροδο 
του χρόνου, η υψηλή ονομαστική απόδοση των ομό
λογων και οι προοπτικές χαμηλότερης προσφοράς 
κυβερνητικών χρεογράφων, λόγω μείωσης των δανει
ακών αναγκών του δημόσιου τομέα, έστρεψαν τους 
επενδυτές προς τον τομέα στερλινών της αγοράς 
ευρωομόλογων. Η βαθμιαία κάμψη των επιτοκίων ως 
τα τέλη Μαΐου ξεπέρασε τη μία ποσοστιαία μονάδα, 
ύστερα από τις διαδοχικές μειώσεις των βασικών επιτο
κίων χορηγήσεων των τραπεζών. Μετά τις εκλογές του 
Ιουνίου, η απόδοση των ομόλογων άρχισε να ανέρχεται 
εξ αιτίας των φόβων για την άσκηση αυστηρότερης 
νομισματικής πολιτικής που προκαλούσαν τα υψηλά 
επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας, η διεύρυνση του 
εμπορικού ελλείμματος και η γρήγορη πιστωτική επέ
κταση. Προς το τέλος του χρόνου, οι ανησυχίες από 
την πτώση των χρηματιστηριακών αξιών ώθησαν τις 
αρχές να αυξήσουν τη ρευστότητα της αγοράς και να 
μειώσουν τα επιτόκια. Παράλληλα, οι εκδόσεις ομολο

γιακών δανείων ήσαν ιδιαίτερα αυξημένες το πρώτο και 
το δεύτερο τρίμηνο του χρόνου, όταν οι προσδοκίες για 
την υποχώρηση των επιτοκίων και η έντονη κίνηση του 
χρηματιστηρίου έστρεψαν τους επενδυτές προς τις 
κλασσικές εκδόσεις και τις ομολογίες με δικαίωμα 
αγοράς μετοχών. Το δεύτερο εξάμηνο, η εκδοτική δρα
στηριότητα, αν και ασθενέστερη, ήταν σημανπκά υψη
λότερη από τα επίπεδα του παρελθόντος, με τα ομό
λογα κυμαινόμενου επιτοκίου να καταλαμβάνουν μεγα
λύτερο τμήμα της πρωτογενούς αγοράς. 

Η ιταλική αγορά ομόλογων υπέφερε από μια παρατε
ταμένη έ^ειψη δυναμισμού, ειδικότερα κατά το δεύ
τερο εξάμηνο, γεγονός που έφερε στην επιφάνεια ορι
σμένες διαρθρωτικές αδυναμίες, μία από τις οποίες 
ήταν η απουσία ισχυρών διαμορφωτών της αγοράς. 
Καθώς ο πληθωρισμός σταμάτησε να υποχωρεί και τα 
δημοσιονομικά ελλείμματα εξακολούθησαν να διευρύ
νονται, οι αρχές ήσαν υποχρεωμένες να λάβουν μέτρα 
για τον περιορισμό της πιστωτικής επέκτασης και τη 
μείωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων. Τα επι
τόκια αυξήθηκαν και οι αγοραστές, ιδιαίτερα οι θεσμικοί 
επενδυτές, αποσύρθηκαν από την εγχώρια αγορά ομό
λογων. Η αγορά ομόλογων σε ευρωλιρέτες, ωστόσο, 
έδειξε μεγαλύτερη ζωηρότητα, με την έκδοση τον Ιούνιο 
του πρώτου ομολογιακού δανείου με δικαίωμα αγοράς 
μετοχών και το άνοιγμα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων στο τέλος Νοεμβρίου της αγοράς των ομό
λογων κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρωλιρέτες. 

Στην Ισπανία, οι αρχές αύξησαν στις αρχές του χρόνου 
τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, λόγω της ανόδου των 
νομισματικών μεγεθών πάνω από τα προκαθορισμένα 
επίπεδα, προκαλώντας έτσι απότομη κάμψη της από
δοσης των ομόλογων. Από τότε, η πτώση των βραχυ
πρόθεσμων επιτοκίων ήταν ταχύτερη από εκείνη των 
πιο μακροπρόθεσμων, με αποτέλεσμα να συγκε
ντρωθεί η εκδοτική δραστηριότητα στο βραχυπρό
θεσμο τμήμα της αγοράς. Από την αλλαγή των κανονι
σμών, με την οποία επιτράπηκε σε υπερεθνικούς 
φορείς να εκδίδουν δάνεια σε πεσέτες στην Ισπανία, 
επωφελήθηκαν η Eurofima, η Διεθνής Τράπεζα, η ΕΟΚ 
και η Διεθνής Εταιρία Χρηματοδοτήσεων. 

Η εξέλιξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
επιτοκίων στις Κάτω Χώρες αντανακλούσε σε μεγάλο 
βαθμό εκείνη των αντίστοιχων γερμανικών, αν και η 
ισχύς του φιορινιού επέτρεψε την εφαρμογή χαλαρό
τερης πολιτικής, νωρίτερα απ'ό,τι στη Γερμανία. 
Καθώς δεν υπήρχαν ενδείξεις για την επιβολή φόρου 
παρακρατούμενου στην πηγή επί των τόκων, η παρα
δοσιακή διαφορά των μακροπρόθεσμων επιτοκίων στις 
Κάτω Χώρες μ' εκείνων στη Γερμανία μειώθηκε. Η εκδο
τική δραστηριότητα στην αγορά ομόλογων τέλος, ήταν 
ελαφρά μικρότερη απ' 6,π τον προηγούμενο χρόνο. 
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Η κεφαλαιαγορά στο Βέλγιο δεν ήταν δυνατόν να μην 
εττηρεαστεί από τις εξελίξεις στις άλλες χώρες. Παρά τη 
μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία και το πλεό
νασμα του ισοζυγίου πληρωμών, τα μακροπρόθεσμα 
επιτόκια, ύστερα από μια κάμψη στην αρχή, αυξά
νονταν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, πριν υποχωρήσουν 
και πάλι. Στο Λουξεμβούργο, τα επιτόκια ήσαν στα
θερά, αν και προς το τέλος του χρόνου άρχισαν να 
κάμπτονται. 

Στη Δανία, η εξέλιξη της εσωτερικής κατάστασης προ
κάλεσε μεγάλες διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η αβεβαι
ότητα για πιν έκβαση των μισθολογικών διαπραγμα
τεύσεων και για τα αποτελέσματα των γενικών εκλογών 
είχε ως αποτέλεσμα την απότομη άνοδο των επιτοκίων 
στις αρχές της Άνοιξης και το τέλος του Καλοκαιριού. Η 
κάμψη της απόδοσης σ* αυτό το διάστημα και προς το 
τέλος του χρόνου επανέφερε τα επιτόκια στα επίπεδα 
των αρχών του χρόνου. 

Στην Ιρλανδία, η απότομη μείωση των μακροπρόθε
σμων επιτοκίων τους πρώτους μήνες, ως αποτέλεσμα 
κυρίως των ευνοϊκών εξελίξεων στις άλλες χώρες, και 
ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, και των προσδοκιών 
για μείωση των αναγκών δανεισμού του δημόσιου 
τομέα, ανακόπηκε από την αβεβαιότητα για τις εξωτε
ρικές εξελίξεις. Αργότερα, ωστόσο, η κάμψη των βραχυ
πρόθεσμων επιτοκίων, ως αποτέλεσμα μιας ευνοϊκό
τερης εγχώριας συγκυρίας, και η βελτίωση των ξένων 
χρηματαγορών άνοιξαν το δρόμο για μια νέα υποχώ
ρηση των αποδόσεων. 

Στην Ελλάδα συνεχίστηκε η εφαρμογή περιοριστικής 
πιστωτικής πολιτικής, ενώ στην Πορτογαλία η πτώση 
του πληθωρισμού επέτρεψε τη σημαντική μείωση των 
επιτοκίων. 

« « * 

Η εκδοτική δραστηριότητα στον τομέα ECU αυξήθηκε το 
1987 σε 7,2 δισεκατ. ECU έναντι 6,7 δισεκατομμυρίων το 
1986: το 50 % περίπου των δανείων εκδόθηκε το πρώτο 
τρίμηνο, όταν οι αγορές συναλλάγματος φάνηκαν να 
σταθεροποιούνται, ύστερα από την επανευθυγράμμιση 
των κεντρικών τιμών των νομισμάτων του ΕΝΣ του 
Ιανουαρίου. Οι ευρωπαίοι επενδυτές, ωστόσο, που 
αποτελούν τη βάση της αγοράς, δίσταζαν να αγορά
σουν τίτλους σε ECU, φοβούμενοι ότι μια νέα εξασθέ
νηση του δολαρίου θα προκαλούσε νέους τριγμούς στο 
ΕΝΣ, και έδειχναν να προπμούν σταθερότερα παραδο
σιακά, αν και λιγότερο αποδοτικά, νομίσματα. Οι 
ιάπωνες επενδυτές που παίζουν επίσης ενεργό ρόλο 
σ' αυτή την αγορά, έδειχναν αυξανόμενο ενδιαφέρον 
για τίτλους σε ECU, στα πλαίσια των προσπαθειών 

τους να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο τους, μει
ώνοντας τη συμμετοχή των τίτλων σε δολάρια. 

Η κάμψη της συμμετοχής του δολαρίου ΗΠΑ στο 
σύνολο των διεθνών εκδόσεων ομολογιακών δανείων 
και των εκδόσεων εξωτερικού επιταχύνθηκε σημαντικά 
το 1987. Οι επενδυτές είχαν επιφυλάξεις για τη σταθε
ρότητα του νομίσματος αυτού και η απότομη άνοδος 
των μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αμερικα
νικών επιτοκίων από τον Αύγουστο έως τα μέσα Οκτω
βρίου πρόσθεσε νέους φόβους για μεγάλες απώλειες 
κεφαλαίων. Περιορίστηκαν επομένως να αγοράσουν 
πολύ βραχυπρόθεσμους τίτλους ή αποσύρθηκαν 
εντελώς από την αγορά ευρωδολαρίων. Η μονομερής 
απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να καταγγείλει 
τη φορολογική σύμβαση με τις Ολλανδικές Αντίλλες 
στις αρχές Ιουνίου επέτεινε την απογοήτευση των 
επενδυτών γι' αυτό το τμήμα της αγοράς. Αν και η 
αγορά των εγχώριων τίτλων σε δολάρια αναθερμάν
θηκε ελαφρά μετά τη χρηματιστηριακή κρίση της 19ης 
Οκτωβρίου, δεν συνέβη το ίδιο και με την αγορά ευρω
δολαρίων. Λόγω της μικρότερης ρευστότητας της 
αγοράς αυτής, οι αποδόσεις δεν κάμφθηκαν τόσο γρή
γορα όσο θα αναμενόταν, λόγω της στροφής των επεν
δυτών προς τους τίτλους σταθερού επιτοκίου, με συνέ
πεια να διευρυνθεί η διαφορά τους μ' εκείνες της εγχώ
ριας αγοράς. Οι δυνατότητες πράξεων ανταλλαγής 
συνεπώς ήσαν πολύ μικρές, πράγμα που περιόρισε 
ακόμη περισσότερο τις εκδόσεις τίτλων σταθερού επι
τοκίου. Ο τομέας δολαρίων της διεθνούς αγοράς ομό
λογων, τουλάχιστον μέχρι την κρίση του Οκτωβρίου, 

απέφυγε μια μεγαλύτερη συμπίεση, χάρη στο μεγάλο 
όγκο των εκδόσεων ομόλογων με δικαίωμα αγοράς 
μετοχών. 

Ο κύρια ωφελημένος από τη μείωση της συμμετοχής 
του δολαρίου ΗΠΑ ήταν το ιαπωνικό γιεν, με την 
αγορά ευρωγιέν να παρουσιάζει την πιο έντονη δρα
στηριότητα, αν και άνισα κατανεμημένη μέσα στο 
χρόνο. Οι προσδοκίες για κάμψη των επιτοκίων, ένα 
μέρος των οποίων επαληθεύτηκε με τη μείωση του 
προεξοφλητικού επιτοκίου στα τέλη Φεβρουαρίου, 
δημιούργησαν ευνοϊκό αίσθημα για πολύ έντονη 
αύξηση της δραστηριότητας στην πρωτογενή αγορά 
μέχρι τα μέσα του χρόνου. Στη συνέχεια, οι ελπίδες για 
υποχώρηση των επιτοκίων άρχισαν να σβήνουν για να 
δώσουν τελικά τη θέση τους σε μια απαισιοδοξία για 
την εξέλιξη των επιτοκίων και η εγχώρια και οι εξωχώ-
ριες αγορές γνώρισαν διαδοχικά κύματα πωλήσεων 
που τις παρέλυσαν πρακπκά για αρκετούς μήνες. Μόνο 
στο τελευταίο τρίμηνο αναθερμάνθηκε η δραστηριό
τητα τόσο στον τομέα σταθερού όσο και κυμαινόμενου 
επιτοκίου, όπου εκδόθηκε σημαντικός αριθμός ομό
λογων κυμαινόμενου επιτοκίου,το οποίο ήταν συνδεδε
μένο με το βασικό μακροπρόθεσμο επιτόκιο. 

Χάρη στην κάμψη της εκδοτικής δραστηριότητας, ιδιαί
τερα των αμερικανικών επιχειρήσεων, οι αποδόσεις των 
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ομόλογων εξωτερικού στην Ελβετία τταρέμειναν αξιο-
(τημείωτα σταθερές μέχρι το τέλος του χρόνου. Στη 
συνέχεια, ένας μεγάλος όγκος νέων εκδόσεων προκά
λεσε άνοδο του κόστους δανεισμού, η οποία αντιστρά
φηκε μόνο τους τελευταίους μήνες. Το ύψος των εκδό
σεων ομόλογων με δικαίωμα αγοράς μετοχών αυξή

θηκε τους πρώτους εννιά μήνες, χάρη στην άνοδο των 
τιμών των χρηματιστηριακών αξιών και την έλξη των 
προσφερόμενων επιτοκίων, Λόγω της αβεβαιότητας για 
τις εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος, έκαναν την 
εμφάνισή τους εκδόσεις ομόλογων με πιστοποιητικά 
που έδιναν το δικαίωμα αγοράς χρυσού. 

Δραστηριότητα της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίων 

Ενώ τα δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα από τους 
ιδίους της πόρους συνέχισαν να αυξάνονται και 
έφτασαν στα 7192,2 εκατομ. ECU, οι πόροι που 
άντλησε συνολικά από τα διάφορα τμήματα της 
αγοράς ανήλθαν μόνο σε 5 592,7 εκατομμύρια, σημειώ
νοντας μείωση μεγαλύτερη από 17% έναντι εκείνων 
του προηγούμενου χρόνου (6 785,5 εκατομμύρια), αλλά 
μόνο κατά 2 % έναντι εκείνων του 1985 (5 709,2 εκατομ
μύρια). Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο στην υπογραφή 
σημαντικού αριθμού δανειστικών συμβάσεων στο τέλος 
του χρόνου, όσο και στο μιεγαλύτερο μέρος των συνο
λικών δανείων και των δανείων ανοικτού επιτοκίου, τα 
οποία έχουν μικρότερη περίοδο εξόφλησης. Οι αντλη-
θέντες πόροι για την πρόωρη εξόφληση ληφθέντων 
δανείων αυξήθηκαν σημαντικά έναντι εκείνων του 
προηγούμενου χρόνου (1 272.5 εκατομμύρια έναντι 
758,2 εκατομμυρίων το 1986). 

Λαμβανομένων υπόψη των αντληθέντων πόρων, των 
αποπληρωμών, των προσαρμογών για μιεταβολή των 
τιμών συναλλάγματος, του πλεονάσματος χρήσης και 
της συνεισφοράς των κρατών μελών στο κεφάλαιο, το 
σύνολο των πόρων της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 
1987 έφτανε στα 38 427,8 εκατομμύρια έναντι 35 876,2  
εκατομμυρίων σης 31 Δεκεμβρίου 1986. 

Παρά την αναταραχή των χρηματαγορών, ιδίως κατά 
το δεύτερο εξάμηνο — περίοδος κατά την οποία χρειά
στηκε ν' αυξήσει την προσφυγή της στην αγορά — η 
Τράπεζα δεν συνάντησε δυσκολίες για την άντληση των 
αναγκαίων πόρων. Όπως και τον προηγούμενο χρόνο, 
συγκέντρωσε τις προσπάθειες της στις κεφαλαιαγορές 
των κρατών μελών, λόγω των προτιμήσεων των 
πελατών της στα κοινοτικά νομίσματα, και ιδιαίτερα το 
γερμανικό μάρκο, την ιταλική λιρέτα και το ECU. 

Οι πόροι αντλήθηκαν με την έκδοση δανείων σε 
δημόσια εγγραφή και ιδιωτικές τοποθετήσεις σταθερού 
επιτοκίου ύψους 4 564,5 εκατομμυρίων έναντι 6 153,1  
εκατομμυρίων το 1986, από τα οποία τα 325,6 εκατομ
μύρια αποτέλεσαν αντικείμενο πράξεων ανταλλαγής 
για τον προσπορισμό άλλων νομισμάτων τόσο στα
θερού (132,4 εκατομμύρια) όσο και κυμαινόμενου επιτο
κίου (193,2 εκατομμύρια). Οι εκδόσεις δανείων κυμαινό
μενου επιτοκίου έφτασαν στα 200 εκατομμύρια έναντι 
291,4 εκατομμυρίων το 1986. 

Οι διατραπεζικές πράξεις που επέτρεψαν την πρόωρη 
εξόφληση ληφθέντων δανείων ανήλθαν σε 455,9 εκα
τομμύρια, ποσό αυξημένο έναντι εκείνου του προηγού
μενου χρόνου (321 εκατομμύρια). Επιπλέον, πάντα για 

Πίνακας 7; Αντληθέντες πόροι από το 1983 έως το 1987 (') 
(σε ε κατομ. ECUI 

Μεοομακροτιρόάεσμος δανεισμός Βραχυπρόθεσμες πράξεις 
Συμμετοχή 

τρίτων 

Χρήση 

Σύνολο 
αντληθέντων 

πόρων Αριθμός 

Δάνειο σε 
δημόσιο 
εγγραφή 

Ιδιωτικός 
δανεισμός 

Διατραπεζικές 
πράξεις 

Μεσοπρό
θεσμα 

ομόλογα Σύνολο 
Commercial 

paper 

Πιστοποιητικά 
καταθέσεων 

σε ECU 

σε δάνειο 
που χορήγησε 

η Τράπεζα 

1983 3 619,4 81 2315,4 1 130,9 62,1 3 508,4 111,0 
1984 4 360,9 104 3 227,5 822,2 — — 4 049,7 189,1 100,0 22,1 
1985 5 709,1 75 4 229,0 1095,5 — — 5 324,5 374,0 — 10,6 
1986 6785,5 72 5 434,8 1009,7 321,0 — 6 765,5 — — 20,0 
1987 5592,7 116 3 768,4 996,1 455.9 352,1 5 572,5 — — 20,2 

|<) Το 1987 η Εττιτροπή συνήψε δάνεια ύψους 611 εκατομμυρίων στα πλαίσιο του ΝΚΜ. 853.4 εκατομμυρίων στα πλαίσια της Ευρατδμ και 1 487 εκατομμυρίων στα πλαίσια της ΕΚΑΧ 
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την πρόωρη εξόφληση ληφθέντων δανείων, η Τράπεζα 
τοποθέτησε στην αμερικανική αγορά μια σειρά μεσο
πρόθεσμων ομόλογων ύψους 435,5 εκατομ. ECU, από 

τα οποία τα 352,1 εκατομμύρια είχαν αντληθεί στις 31  
Δεκεμβρίου 1987. Τα πιστοποιητικά συμμετοχής που 
διατέθηκαν σε τρίτους έφτασαν στα 20,2 εκατομμύρια. 

Πίνακας 8: Αντληθέντες κατά το 1987 πόροι κατά νόμισμα 

πριν από τις πράξεις σνιαλλογής μετά τις πράξεις ανταλλαγής 

πράξεις 
at εκατομ ανταλλαγής σε εκατομ. 

ECU % σε εκοτομ ECU ECU S 

ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
Κοινοτικά νομίσματα 

Γερμανικό μέιρκο 723,1 12,9 723,1 12,9 
ECU 675,0 12,1 132,4 807,4 14,4 
Ιταλική λιρέτα 439,2 7,9 439,2 7.9 
Ολλανδικό φιορίνι 337,9 6,0 337,9 6.0 
Γαλλικό φράγκο 464,0 8.3 464,0 8,3 
Λίρα στερλίνα 142,0 2.5 142,0 2.5 
Βελγικό φράγκο 302,2 5.4 302,2 5,4 
Φράγκο Λουξεμβούργου 78,9 1.4 78,9 1.4 
Δανική κορόνα 38,3 0.7 38,3 0,7 

3 200,6 57.2 132,4 3 333,0 59,5 

Νομίσματα τρίτων χωρών 

Δολάριο Η.Π.Α. 309,0 5.5 - 132,4 176,6 3.2 
Γιεν 617,0 11.0 - 99,8 517,2 9,2 
Ελβετικό φράγκο 323,9 5.8 323,9 5,8 
Δολάριο Καναδά 93,4 1.7 - 93.4 
Αυστριακό σελίνι 20,6 0,4 20,6 0,4 

1363,9 24.4 -325,6 1 038,3 18,6 
Σύνολο 4 564,5 81.6 -193,2 4 371,3 78,1 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 
ΔΑΝΕΙΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
Κοινοτικά νομίσματα 

Ιταλική λφετα 200,0 3,6 200,0 3.6 

Νομίσματα τρίτων χωρών 

Δολάριο Η.Π.Α. 193,2 193,2 3,5 
Σύνολο 200.0 3.6 193,2 393,2 7.1 

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΈς ΠΡΑΞΕΙΣ 
Γερμανικό μάρκο 409,4 7,3 409.4 7.3 
Ελβετικό φράγκο 46,5 0,8 46,5 0,8 

Σύνολο 455,9 β.ι 455,9 8,1 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 
Δολάριο Η.Π.Α. 352,1 6,3 352,1 6.3 

352.1 6,3 352,1 6.3 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΟΝ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ 
Η ΤΡΑΠΕΖΑ 
Γερμανικό μάρκο 20,2 0,4 20,2 0,4 

Γενικό σύνολο 5592,7 100,0 5 592,7 100,0 
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Μια ανάλυση των πόρων που άντλησε η Τράπεζα επι

βεβαιώνει την υπεροχή των κοινοτικών νομισμάτων, 

με μια σχετική διαφοροποίηση τόσο των αγορών όσο 

και των χρηματοπιστωτικών μέσων; εκδόσεις σε 

δημόσια εγγραφή και ιδιωτικές τοποθετήσεις σταθερού 

ή κυμαινόμενου επιτοκίου στη διεθνή ή τις εθνικές 

αγορές, διατραπεζικές πράξεις, έκδοση μεσοπρόθε

σμων ομόλογων και πράξεις ανταλλαγής (swaps) επιτο

κίων και νομισμάτων. 

Με 3 962,6 εκατομ. ECU, οι αντληθέντες πόροι σε νομί

σματα των χωρών της Κοινότητας αντιπροσώπευαν 

πάνω από το 70 % του συνόλου έναντι κάτι περισσό

τερο από 58 % το 1986. 

Το γερμανικό μάρκο ήταν το πρώτο νόμισμα δανει

σμού της Τράπεζας, με ύψος αντληθέντων πόρων 

1 152,7 εκατομ. ECU, ή πάνω από το 20 % του συνόλου 

και το ένα τρίτο σχεδόν των αντληθέντων σε κοινοτικά 

νομίσματα πόρων. Οι απαιτούμενοι πόροι για πς εκτα

μιεύσεις δανείων αντλήθηκαν, όπως και τα προηγού

μενα χρόνια, με εκδόσεις δανείων σταθερού επιτοκίου 

σε δημόσια εγγραφή, εκτός από μια τοποθέτηση με τη 

μορφή "Schuldscheindarlehen" που έγινε με ιδιαίτερα 

ευνοϊκούς όρους για την Τράπεζα, με έμφαση στο δεύ

τερο κυρίως εξάμηνο, λόγω των σημαντικών εκταμιεύ

σεων. αν και η Τράπεζα ήταν παρούσα στην αγορά 

ολόκληρο το χρόνο. Οι διατραπεζικές πράξεις απέ

φεραν 409,4 εκατομ. ECU. 

Το ύψος των αντληθέντων πόρων σε ECU έφτασε στα 

807,4 εκατομμύρια, από τα οποία τα 132,4 αντλήθηκαν 

με την ανταλλαγή του προϊόντος μιας έκδοσης σε 

δημόσια εγγραφή στη διεθνή αγορά ενός δανείου σε 

δολάρια ΗΠΑ. Οι αβεβαιότητες της διεθνούς αγοράς 

που οφείλονταν στην αστάθεια των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και την κρίση των αγορών χρήματος, επηρέ

ασαν αρνητικά την αγορά του ECU και δυσχέραναν την 

άντληση πόρων σ' αυτό το νόμισμα, ιδιαίτερα κατά το 

δεύτερο εξάμηνο. Αν και εξέδωσε λιγότερα δάνεια απ' 

ό,π τον προηγούμενο χρόνο, η Τράπεζα διατήρησε το 

μερίδιο της στην αγορά, επιδιώκοντας να διαφοροποι

ήσει πς αγορές προσφυγής της και τους επενδυτές. 

Κατευθύνθηκε κυρίως προς τις ευρωπαϊκές αγορές —  

Ελβετία, Γαλλία, Λουξεμβούργο — καθώς και προς ορι

σμένες ασιατικές αγορές — Ιαπωνία και Σιγκαπούρη. 

Στις αρχές του χρόνου πραγματοποίησε μια διεθνή 

έκδοση στην ελβετική αγορά που είχε τόσο θετική απή

χηση, ώστε το ποσό του δανείου αυξήθηκε από 150 σε 

200 εκατομμύρια. Ένα δάνειο 75 εκατομμυρίων που 

απευθυνόταν συγκεκριμένα σε ορισμένα ταμιευτήρια 

πέντε χωρών μελών καλύφθηκε κατά το μεγαλύτερο 

μέρος του από ιδιωτικούς επενδυτικούς φορείς, ιδιαί

τερα στη Γαλλία. Στην αγορά του Λουξεμβούργου, μια 

έκδοση 50 εκατομμυρίων τοποθετήθηκε στο σύνολό της 

σε πελάτες τραπεζών της χώρας. Στην Ιαπωνία, μια 

άλλη έκδοση 150 εκατομμυρίων προσέλκυσε επενδυτές 

που ενδιαφέρονταν να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυ-

λάκιό τους με την προσθήκη τίτλων σε ECU. Η επά

νοδος της Τράπεζας στην αγορά της Σιγκαπούρης, 

ύστερα από απουσία άνω των 20 ετών, έγινε με την 

έκδοση σε δημόσια εγγραφή ενός δανείου 50 εκατομμυ

ρίων. Οι υπόλοιποι πόροι σε ECU, τέλος, αντλήθηκαν 

με την έκδοση σε δημόσια εγγραφή ενός δανείου 100  

εκατομμυρίων στη διεθνή αγορά και με μια ιδιωτική 

τοποθέτηση ύψους 50 εκατομμυρίων. 

Η λιρέτα εξακολούθησε να είναι το τρίτο κοινοτικό 

νόμισμα δανεισμού της Τράπεζας, με ύψος αντλη

θέντων πόρων 639,2 εκατομμύρια έναντι 594,1 εκατομ

μυρίων το 1986. Οι πόροι αντλήθηκαν στην εγχώρια και 

τη διεθνή αγορά με δάνεια τόσο σταθερού όσο και 

κυμαινόμενου επιτοκίου. Στην εθνική αγορά, η Τράπεζα 

συνέλεξε 339,2 εκατομμύρια με την έκδοση σε δημόσια 

εγγραφή τριών δανείων σταθερού επιτοκίου, με την 

έκδοση για πρώτη φορά ενός δανείου κυμαινόμενου 

επιτοκίου και με μια ιδιωτική τοποθέτηση. Η Τράπεζα 

επανήλθε στην αγορά ευρωλιρετών, όπου άντλησε 300  

εκατομμύρια, με δύο εκδόσεις σταθερού επιτοκίου και 

άνοιξε το νέο τμήμα κυμαινόμενου επιτοκίου της 

αγοράς μ' ένα δάνειο, ο τρόπος καθορισμού των επιτο

κίων του οποίου θα της επιτρέψει να προφυλαχθεί 

από τις μεγάλες διακυμάνσεις των βραχυπρόθεσμων 

επιτοκίων της ευρωλιρέτας. 

Στη Γαλλία, αν και η Τράπεζα περιορίστηκε στην 

έκδοση δύο δανείων σε δημόσια εγγραφή και στη 

σύναψη ενός τραπεζικού δανείου, οι αντληθέντες πόροι 

ήσαν σημαντικά υψηλότεροι από εκείνους του προη

γούμενου χρόνου: 464 εκατομ. ECU έναντι 412,8 εκατομ

μυρίων. Η σποραδικότητα των παρεμβάσεών της στην 

αγορά την ώθησε να συνάψει για καθεμία από τις εκδό

σεις της μια σύμβαση για τον καθορισμό των επιτοκίων 

σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η σύμβαση αυτή της 

επιτρέπει να προφυλαχθεί από κάθε κίνδυνο επιτοκίων 

που θα προέκυπτε από τη συχνή αναθεώρηση των 

επιτοκίων χορηγήσεών της, την οποία επιβάλλουν οι 

εξελίξεις της αγοράς. 

Από την αγορά σταθερού επιτοκίου των τίτλων σε φιο

ρίνια άντλησε η Τράπεζα 337,9 εκατομ. ECU (615 εκα

τομμύρια το 1986), τόσο με εκδόσεις σε δημόσια 

εγγραφή όσο και με ιδιωτικά δάνεια. 

Μια έκδοση σε δημόσια εγγραφή και ιδιωτικά δάνεια σε 

βελγικά φράγκα επέτρεψαν στην Τράπεζα να συλλέξει 

302,2 εκατομ. ECU έναντι 262,6 εκατομμυρίων τον προη

γούμενο χρόνο. 

Οι αντληθέντες πόροι σε στερλίνες μειώθηκαν από 

304,1 εκατομ. ECU το 1986 σε 142 εκατομμύρια, λόγω 

της σχετικά μικρότερης ζήτησης των πελατών της και 

της πολύ θετικής ταμειακής της ροής το 1987. Το 

σύνολο των πόρων αντλήθηκε με μια έκδοση δανείου 

στην αγορά ευρωστερλινών, για την οποία υπογρά-
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Πίνακας 9: Αντληθεντες πόροι 

I. Μ εσομακροπρόβεσμες πράξεις σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου 

ΔΑΝΕΙΑ ΧΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 
Μήνας Τόπος Νόμισμα 

Ποσό σε εθνικό 
νόμισμα 

Ποσό 
σε εκατομ. έ^άρκεια 

Ονομαστικό 
εττιτόκιο 

έκδοσης έκδοσης εγγραφής (σε εκστομ ) ECU του δανείου % 
Ιανουάριος Λουξεμβούργο Φράγκο Λουξ. 1000,0 23,1 Β 7,000 
Ιανουάριος Λουξεμβούργο ECU 200,0 200,0 7 7,625 
Ιανουάριος Γ ερμανία Γερμ. μάρκο 300,0 144,5 10 6,000 
Ιανουάριος Λουξεμβούργο Δολ. Καναδά 138,0 93,4 10 9,000 

Φεβρουάριος Γαλλία Γαλ. φράγκο 1 500,0 218,2 12 8,500 
Φεβρουάριος Ελβετία Ελβ. φράγκο 200,0 115,2 10 4,625 
Φεβρουάριος Ιταλία Ιταλ. λιρέτα 150 000,0 103,7 7 9,000 

Απρίλιος Γ ερμανία Γερμ. μάρκο 400,0 193,0 10 6,125 
Απρίλιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνι 300,0 128,2 Β 6,250 
Απρίλιος Λουξεμβούργο Γιεν 40 000,0 238,5 7 4,625 
Απρίλιος Δανία Δαν. κορόνα 300,0 38,3 7 11,000 

Μάιος Λουξεμβούργο ECU 50,0 50,0 5 7,250 
Ιούνιος Ιταλία Ιταλ. λιρέτα 100 000,0 67,7 6 9.000 
Ιούνιος Βέλγιο Βελγ. φράγκο 6 000,0 139,8 6 7,750 
Ιούνιος Ελβετία Ελβ. φράγκο 200,0 115,7 10 4,750 
Ιούλιος Λουξεμβούργο Ιταλ. λιρέτα 150 000,0 99,9 7 10,000 
Ιούλιος Γερμανία Γερμ. μάρκο 200,0 96,5 8 6,125 
Ιούλιος Λουξεμβούργο ECU 150,0 150,0 10 7.750 
Ιούλιος Ηνωμένο Βαιήλειο Λίρα στερλίνα 100,0 142,0 7 9,500 
Ιούλιος Γερμανία Γερμ. μάρκο 200,0 96,5 8 6,250 

Αύγουστος Ιταλία Ιταλ. λιρέτα 100000,0 66,6 8 κυμαινόμενο 
Αύγουστος Ιταλία Ιταλ. λιρέτα 100000,0 66,6 5 10,500 
Αύγουστος Λουξεμβούργο Δολ. ΗΠΑ 150,0 132,4 10 9,375 
Αύγουστος Λουξεμβούργο ECU 50,0 50,0 7 7,500 

Σεπτέμβριος Γα?Λία Γαλ. φράγκο 1 500,0 216,9 12 9,900 
Σεπτέμβριος Ηνωμένες Πολιτείες Δολ. ΗΠΑ 200,0 176,6 13 10,125 

Οκτώβριος Γαλλία ECU 75,0 75,0 7 8,125 
Νοέμβριος Γερμανία Γερμ. μάρκο 300,0 144,4 8 6,250 
Νοέμβριος Λουξεμβούργο Ιταλ. λιρέτα 100000,0 66,7 6 12,000 
Νοέμβριος Λουξεμβούργο ECU 100,0 100,0 10 8,375 
Νοέμβριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνι 200,0 85,6 15 6,500 

Δεκέμβριος Λουξεμβούργο Ιταλ. λιρέτα 200,0 133,4 8 κυμαινόμενο 

(32) 3 768,4 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Ποσό σε εθνικό Ονομαστικό 
Αριθμός Νόμισμα νόμισμα Ποσό σε Διάρκεια εττιτόκιο 

ηρβξεων εγγραφής (σε εκατομ ) εκατομ ECU του δανείου (%) 
7 
4 
4 
1 
θ  
1 
1 
1 
1 

J 
29 

Γιεν 
Βελγ. φ ράγκο 
0^. φιορίνι 
Ελβ. φ ράγκο 

Φρότγκο Λουξ. 
ECU 

Γερμ. μάρκο 
Ιτσλ. λιρέτα 

Γαλ. φράγκο 
Αυστρ, σελίνι 

62950,0 
7 000,0 

290,0 
160,0 

2400,0 
50,0 

100,0 
50 000,0 

200,0 
300,0 

378,5 
162,4 
124,1 
93,0 
55.8 
50,0 
48,2 
34,6 
28.9 
20,6 

996,1 

5-15 
7-10 

10-15 
4 

5-7 
10 
8 
7 
5 

4,9-5,9 
7,75 -8,625 

6.7-7.3 
4.0 

7.25-7.6 
7,875 
6,625 

9,75 
10,15 

6.5 

Διατραπεζικές πράξεις 

Γερμ. μάρκο 
Ελ6. φράγκο 

850,0 
80,0 

409,4 
46,5 

455.9 
lit. Μεσοπρόθεσμο ομόλογα 

47 Δολ. ΗΠΑ 
IV. Συμμετοχή τρίτων σε δάνεια που χορή

γησε η Τράπεζα Γερμ. μάρκο 

Σύνολο 

398,8 

42,0 

352,1 

20,2 

5 592,7 
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φηκε, όπως και τον προηγούμενο χρόνο, σύμβαση για 

τον καθορισμό του επιτοκίου σε μεταγενέστερη ημερο

μηνία. Τα μέτρα φιλελευθεροποίησης των αγορών χρή

ματος ε'^έτρεψαν να αναλάβει την ηγεσία του ομίλου 

μια μη βρετανική τράπεζα. 

Οι πόροι που αντλήθηκαν σε φράγκα Λουξεμβούργου, 

με μια έκδοση σε δημόσια εγγραφή και διάφορες ιδιω

τικές τοποθετήσεις, κινήθηκαν στα επίπεδα του προη

γούμενου χρόνου — 78,9 εκατομ. ECU έναντι 83 εκατομ

μυρίων το 1986. Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι μια 

έκδοση σε ευρωκορόνες (δανικές) επέτρεψε να αντλη

θούν 38,3 εκατομ. ECU. 

Η σχετική συμμετοχή των μη κοινοτικών νομισμάτων 

στο σύνολο των αντληθέντων πόρων μειώθηκε και 

πάλι το 1987 για να πέσει στο 29,2 % του συνόλου. Επι

πλέον. σημαντικό τμήμα του ποσού αυτού διατέθηκε 

είτε - κυρίως - για την πρόωρη εξόφληση δανείων 

που είχαν συναφθεί προηγουμένως είτε για πράξεις 

ανταλλαγής που επέτρεψαν τον προσπορισμό πόρων 

τόσο σταθερού όσο και κυμαινόμενου επιτοκίου. 

Οι πόροι που αντλήθηκαν σε δολάρια ΗΠΑ έφτασαν 

στα 721,9 εκατομ. ECU έναντι 1 760,2 εκατομμυρίων το 

1986, σημείωσαν δηλαδή πτώση κατά 59 %. Πάνω από 

το 50% του συνόλου αντλήθηκε μ' ένα πρόγραμμα 

έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομόλογων στην αμερικανική 

κεφαλαιαγορά. Επιπλέον, η Τράπεζα πραγματοποίησε 

μια διεθνή έκδοση σταθερού επιτοκίου, το προϊόν της 

οποίας ανταλλάχθηκε σε ECU, και μια άλλη ύψους 

176,6 εκατομ. ECU στην εγχώρια αγορά εκδόσεων εξω

τερικού (Yankee bond market), η διάρκεια της οποίας 

ήταν προσαρμοσμένη στη διάρκεια των χορηγήσεών 

της. Επειδή οι εκταμιεύσεις δανείων σταθερού επιτο

κίου σε δολάρια γίνονταν με σχετικά αργό ρυθμό, η 

έκδοση συνοδεύτηκε από μια σύμβαση για τον καθο

ρισμό των επιτοκίων σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

Πόροι κυμαινόμενου επιτοκίου σε δολάρια — 193,2  

εκατομ. ECU — αντλήθηκαν με την ανταλλαγή του 

προϊόντος μιας έκδοσης σε δημόσια εγγραφή ενός 

δανείου σε δολάρια Καναδά και τραπεζικών δανείων 

σε γιεν. 

Αντληθέντες πόροι από το 1983 έως το 1987 

σε εκατομ. ECU 

Υπόλοιπο μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων δανείων στις 
31 Δεκεμβρίου 1987 

31 957 

ECU 

% 
Γ 100 Λοιπά (συστρ. σελ., • δολ. Καναδά) 

90 Ελβετικό φράγκο 

- 80 Μ Γιεν 
- 80 

- 70 • Δολάριο ΗΠΑ 
- 70 

• Γ ερμανικό μάρκο 

- 60 0 ECU 

- 50 • Ιταλική λιρέτα 

- 40 • Γαλλικά φράγκο • Ολλανδικό φιορίνι 
- 30 • Βελγικό φράγκο 

- 20 • Λίρα στερλίνα 

- 10 • Φράγκο Λουξ. • Λοιπά (EURCO. δαν. 
- 0 • κορ-, ιρλ. λίρα) 

1983 1984 1985 1986 1987 
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To 1987, αντλήθηκαν σε γιεν 517,2 εκατομ. ECU, χωρίς 
να υπολογίζονται τα 99,8 εκατομμύρια που συλλέ
χθηκαν μέσω πράξεων ανταλλαγής δολαρίων κυμαινό
μενου επιτοκίου. Αν εξαιρεθεί η έκδοση σε ευρωγιέν 
ύψους 238,5 εκατομμυρίων που πραγματοποιήθηκε το 
πρώτο τρίμηνο, όταν οι συνθήκες της ευραγοράς ήσαν 
ιδιαίτερα ευνοϊκές και το ύψος των αντληθέντων πόρων 
σημαντικό, το κύριο μέρος των πόρων αντλήθηκε με 
τραπεζικές πιστώσεις (278,7 εκατομμύρια). Οι πιστώ
σεις αυτές προσέφεραν ολόκληρο το χρόνο καλύτε

ρους όρους προσπορισμού μεσομακροπρόθεσμων 
πόρων απ' ό,τι οι εκδόσεις δανείων στην εγχώρια 
αγορά εκδόσεων εξωτερικού. 

Από την ελβετική αγορά αντλήθηκαν μόνο 370,4  
εκατομ. ECU (510 εκατομμύρια το 1986), κυρίως με τη 
μορφή ιδιωτικού δανεισμού. Η Τράπεζα τέλος πραγμα
τοποίησε στην αυστριακή αγορά μια ιδιωτική τοποθέ
τηση σε σελίνια ύψους 20,6 εκατομ. ECU. 

Η Τράπεζα είναι ένας από τους μεγαλύτερους δανειολήπτες του κόσμου, με ύψος αντληθέντων πάρων το 1987 5.6 δισεκατομμύρια 
ECU. Την πρώτη θέση μεταξύ των κοινοτικών νομισμάτων δανεισμού κατείχε το 1987 το γερμανικό μάρκο (20,2%), ενώ το ECU, η 
συμμετοχή του οποίου αυξήθηκε και πάλι (14,4% έναντι 13,2% το 1^ και 12,6% το 1985), καταλάμβανε τη δεύτερη θέση. 

-ISWH ECUS 150,000,000 " ' .ν  
: m m per Gent.1987-t997 Boncto 

ECUs ΙΟ,ΟΟΟ Νο,ΟΟΟΟΰΟ 

8% per cent 1987-1997 BONDS 
EUROPEAN INVESTMENT BANK tor value received hereby 
unconditionally promises to pay to the bearer the sum of 

Ten Thousand ECUs 
on November 24.1997 (or on such earlier date as such principal sum may 
become payable) and to pay Interest on such principal sum from 

DM 1000,- Nr.OOOOO 

ßVA% Inhaber-
Teilschuldverschreibung 
Ober Eintausend Deutsche Mark -'.i 

1000 DM i 
der 6V.% Deutsche Mark-Anleihe von 1987/1995 Im GeeamtnenfH, 
betrag von zweihundert MIfltonen Deutsche Mark der  
BufidesrepubHk Deutschland (DM 200000000,·}, ausgegeben: 
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Αποτελέσματα χρήσης 

Τα αποτελέσματα χρήσης της Τράπεζας το 1987 ε*πηρε-

άστηκαν ευνοϊκά, όπως και στο παρελθόν, από τη 

χρήση των ιδίων της κεφαλαίων. Πράγματι, η αύξηση 

της διαφοράς μεταξύ των εσόδων από τη χορήγηση 

δανείων και των δαπανών για τη λήψη άλλων οφεί

λεται ουσιαστικά στην αύξηση των προσόδων από τη 

χρήση των ιδίων κεφαλαίων. 

Οι εισπραχθέντες το 1987 τόκοι και προμήθειες χορηγη

θέντων δανείων έφτασαν στα 3 374,5 εκατομμύρια 

έναντι 3 197 εκατομμυρίων το 1988, ενώ οι τόκοι και οι 

δαπάνες ληφθέντων δανείων έφτασαν στα 2 826,8 εκα

τομμύρια έναντι 2 713,6 εκατομμυρίων το 1986. Οι δια

χειριστικές προμήθειες τέλος ανήλθαν σε 18,2 εκατομ

μύρια έναντι 15 εκατομμυρίων το 1986. 

Τα έσοδα από τόκους και προμήθειες επενδύσεων 

πέρασαν από 196,4 εκατομμύρια το 1986 σε 201 εκατομ

μύρια το 1987, λόγω της αύξησης των επενδυθέντων 

κεφαλαίων, ή οποία υπερκάλυψε την κάμψη των επιτο

κίων στις αγορές βραχυπρόθεσμων τοποθετήσεων. 

Η διαφορά μεταξύ χρηματοοικονομικών εσόδων και 

εξόδων αυξήθηκε από 22,1 εκατομμύρια το 1986 σε 25,3  

εκατομμύρια, λόγω κυρίως της βελτίωσης που σημειώ

θηκε στο τέλος του χρόνου στις χρηματαγορές, η οποία 

επέτρεψε να περιοριστεί η λογιστική υποτίμηση του 

χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. 

Λαμβανομένων υπόψη των συναλλαγματικών δια

φορών και ύστερα από καταλογισμό των αποσβέσεων 

των δαπανών εκδόσεων και των προμηθειών εξαγοράς 

ύψους 87,2 εκατομμυρίων, των αποσβέσεων των κτι

ρίων, των επίπλων και σκευών και των λοιπών εγκατα

στάσεων που φτάνουν στα 4,5 εκατομμύρια και της 

υπεραξίας των 16,4 εκατομμυρίων που προκύπτει από 

την επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της 

Τράπεζας που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του 

άρθρου 7 του κατασταπκού της, το υπόλοιπο του 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης για το 1987  

ανήλθε σε 649,1 εκατομμύρια έναντι 576,5 εκατομμυ

ρίων το 1986. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέστησε στο Συμβούλιο των 

Διοικητών να αυξήσει την πρόβλεψη για μεταβολή της 

τιμής μετατροπής του ECU κατά 16 403 065 που αποτε

λούν την καθαρή υπεραξία που προκύπτει στις 31  

Δεκεμβρίου 1987 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 1987 ύψους 632 729 557 στο έκτακτο αποθεμα

τικό. 

Το σύνολο του ενεργητικού έφτανε στις 31 Δεκεμβρίου 

1987 στα 42 875,3 εκατομμύρια έναντι 40 720,9 εκατομ

μυρίων στις 31 Δεκεμβρίου 1986, σημείωσε δηλαδή 

αύξηση πάνω από 5 %. 
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Διοίκηση 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Από πιν ημερομηνία έκδοσης της τελευταίας ετήσιας 
έκθεσης, αποχώρησαν από το Συμβούλιο οι κ.κ. Paolo  
GNES, Roger G. LAVELLE και Massimo RUSSO. Για την 
σνπκατάστασή τους, το Συμβούλιο των Διοικητών διό
ρισε για το υπόλοιπο της θητείας τους τους κ.κ. Bruno  
BIANCHI, Antonio Maria COSTA και Timothy LANKESTER. 

To Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τους κ.κ. GNES,  
LAVELLE και RUSSO για την πολύτιμη συνδρομή τους 
στις εργασίες της Τράπεζας. 

Ελεγκτική Επιτροττή 

Στις 28 Σεπτεμβρίου 1987, το Συμβούλιο των Διοικητών 
διόρισε τον κ. Joao PINTO RIBEIRO, μέλος του Ελε
γκτικού Συνεδρίου της Πορτογαλίας, μέλος της Ελε
γκτικής Επιτροπής για τις χρήσεις 1987, 1988 και 1989,  
σε αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. 
του οποίου η θητεία είχε λήξει στις 15 Ιουνίου 1987. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τον κ. ΘΑΝΟΠΟΥΑΟ 
για τον εξαίρετο τρόπο με τον οποίο άσκησε τα καθή-
κοντά του. Η προεδρία πέρασε στον κ. Jorgen BREDS- 
DORFF έως την έγκριση, κατά την ετήσια σύνοδο του 
1988, του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 1987 και 
του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης του 1987. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη προσοχή σε 
διάφορες πτυχές της δραστηριότητας της Τράπεζας 
και έκανε επιτόπιες επισκέψεις σε έργα που χρημα
τοδότησε η Τράπεζα, συνεπικουρούμενη από το 
τμήμα εσωτερικού ελέγχου, το δυναμικό του οποίου 
αυξήθηκε για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ελεγκτικές 
ανάγκες (η. 

Οι αντιπρόσωποι του προσωπικού έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στην ολοκλήρωση και την εφαρμογή του νέου 
συστήματος και συμμετείχαν στην εξέταση των 
θεμάτων που ενδιαφέρουν το προσωπικό. 

4 305 ημέρες αφιερώθηκαν το 1987 στη συνεχή κατάρ
τιση του προσωπικού, με στόχο τη βελτίωση της από
δοσης και της αποτελεσματικότητάς του σ' ένα όλο και 
περισσότερο πολύπλοκο και απαιτητικό περιβάλλον. 

Για την καλύτερη εφαρμογή των μέτρων αυτών και την 
άριστη αξιοποίηση του προσωπικού, αναδιοργανώθηκε 
η Υπηρεσία Προσωπικού με τη δημιουργία τριών τμη
μάτων: Προσλήψεων και κατάρτισης. Πολιτικής προσω
πικού και Διοίκησης προσωπικού. 

Προσωτηκό 

Από την ημερομηνία έκδοσης της τελευταίας ετήσιας 
έκθεσης, ο κ. Christopher LETHBRIDGE που αποχώρησε 
συνταξιοδοτούμενος αντικαταστάθηκε από τον 
κ. Francis CARPENTER, ως επικεφαλής της υπηρεσίας 
χορηγήσεων στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία, το Ηνω
μένο Βασίλειο και τη Βόρεια Θάλασσα. 

Το προσωπικό της Τράπεζας έφτανε στις 31 Δεκεμ
βρίου 1987 στα 699 άτομα, από τα οποία τα 320 ήσαν 
γυναίκες και τα 379 άνδρες. Μέσα στο χρόνο προσλή
φθηκαν 44 και αποχώρησαν 23 άτομα. Το 60 %  
περίπου των νεοπροσληφθεντων ήσαν ισπανοί και 
πορτογάλοι υπήκοοι, στα πλαίσια της πολιτικής για τη 
διεύρυνση της εκπροσώπησης των δύο νέων κρατών 
μελών. 

Πολιτική Προσωττικού 

Το νέο μισθολογικό σύστημα που εγκρίθηκε πέρσι και 
δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αναγνώριση της αξίας 
και των επαγγελματικών ικανοτήτων αποτέλεσε τη 
μεγάλη καινοτομία του χρόνου που πέρασε. Η ανάγκη 
της Τράπεζας να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματι
κότητα και την παραγωγικότητά της. διατηρώντας ταυ
τόχρονα την ποιότητα των υπηρεσιών της στο υψηλό
τερο δυνατό επίπεδο, έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο να 
υιοθετήσει αυτή τη μεταβολή της μισθολογικής πολι
τικής. Το σύστημα που ίσχυε προηγουμένως βασιζόταν 
σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των μισθών λόγω 
αρχαιότητας. Το νέο σύστημα είναι προσανατολισμένο 
προς την παροχή μισθολογικών αυξήσεων ανάλογα με 
πς επαγγελματικές ικανότητες και την απόδοση. 

(1) Βλ. ετήσια έκθεση 1986, σελ. 89: αξιολόγηση και τιαρσκολούθηση twv  
έργων. 

Η κατανομή του προσωπικού της Τράπεζας την τελευ
ταία πενταετία είναι η εξής: 

Διοικητικοί 
υπάλληλοι 

Μη διοικητικοί 
υπάλληλοι, 

γραμματείς, τεχνικοί, 

Έπι Σύνολο Γ Α Γ Α 
1983 596 22 223 243 108 
1984 638 26 240 261 111 
1985 673 34 259 274 106 
1986 678 38 259 275 106 
1987 699 53 291 267 88 

Το 1984 δημιουργήθηκε στην Τράπεζα μια συμβουλευ
τική επιτροπή για την ισότητα των ευκαιριών των 
γυναικών. Η επιτροπή διασφάλισε τη μη εισαγωγή δια
κρίσεων στα επίσημα διοικητικά κείμενα, φρόντισε για 
την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων σ'αυτό τον 
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Διοίκηση 

Εξέλιξη του ττροσωτηκού και της συνολικής δραστηριότητας της Τράπεζας (1960—1987) 

npoaomiKÓ 
(αριθμός) 
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Δραστηριότητα 
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-8 000 
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Ποσά σε τιμές 1987  

Ποσά σε τρέχουσες τιμές 

Προσωττικό (αριθμός) 

τομέα και εξέτασε τις διαδικασίες προσλήψεων και το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης. 

Τα μέτρα πολιτικής προσωπικού σε συνδυασμό με τις 
προσπάθειες και τα διαβήματα της επιτροπής αυτής 
οδήγησαν σε αύξηση του αριθμού των γυναικών διοικη-
πκών υπαλλήλων που πέρασαν από 22 (σε σύνολο 
245) το 1983 σε 53 (σε σύνολο 344) στο τέλος 1987. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ε^JχαpLστlεç και 
την ευαρέσκειά του προς το σύνολο του προσωπικού 
της Τράπεζας για την ποιότητα της εργασίας του, την 
αφοσίωσή του και την ικανότητα αναπροσαρμογής του 
σ' ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Λουξεμβούργο, 26 Απριλίου 1988. 

Ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
Ernst-Günther BRODER 
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Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 1987 
σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Ενεργητικό 

Προς καταβολή από τα κράτη μέλη στα πλαίσια της συμ
μετοχής τους στο κεφειλαιο (Παράρτημα Α)  

Προς είσπραξη στα πλαίσια των αποθεματικών και των 

προβλέψεων  

Ταμείο και τράπεζες 

Όψεως και μέχρις ενός έτους 1 928 852 426 

Πέρα του έτους    

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου (Σημιείωση Β) 

Μέχρις ενός έτους 166 533 468 

Πέρα του έτους 717 762 530 

Προϊόν δανεισμού προς είσπραξη  

Απαιτήσεις από τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής 
του κεφαλαίου (Παράρτημα Δ)  

Χορηγήσεις (Παράρτημα Β) 

Συνολικό υττόλοιπο 39 922 369 796 

Μείον: μη εκτσμιευθέν τμήμα των χορηγηθέντων δανείων 3 466 707 777 

Ανπθεπκοί λογαριασμοί εγγυήσεων 

Επί δανείων ύστερα από εντολή  

Επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους: 1987: 413091029, 
1986: 410478 536 
Επί συμμετοχών τρίτων σε χορηγηθέντα δόινεια της Τράπεζας: 1987: 
168 334 687, 1986: 190 196 341 

Γήπεδα και κτίρια (Σημείωση Γ)  

Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες  

Απαιτήσεις από επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν προκα
ταβληθεί στα πλαίσια του ΕΝΣ (Σημείωση Η)  

Δαπάνες εκδόσεων προς απόσβεση 357 552 017 

Προμήθειες εξαγοράς προς απόσβεση 5 225 356 

Ειδικές καταθέσεις προς εξυπηρέτηση δεχνεισμου (Σημείω-

σηΔΙ  

Διάφορα (Σημείωση Ζ)  

31. 12. 1987 31. 12. 1986 

1007300905 

51 374 547 

1928 652 426 

684 295 998 
22 683 216 

10 500 964 

36 455 662 019 

2 436 491 

39 425 263 

1 023 138 821 

239 199 199 

362 777 373 

732705 594 

114 793 778 
42 875 346 594 

1 599 240 761 
973284 

251 800 318 
599 546 399 

36 344 373 008 
2 240 235 350 

371 290 530 

6 991 517 

1203762 091 

154 123642 

1600 214045 

851 346 715 
458 899 455 

12903 290 

34 104137 658 

14 780117 

41 106 263 

917155 716 

256 010 991 

378 282 047 

648 366 877 

79 846 691 
40 720 935 598 
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Πα·0ητικό 31. 12. 1987 31. 12. 1986 

Κεφάλαιο (Παράρπιμο Α) 

ΑυοΑηφθέν 28800000000 

Μη απαιτητό 26 204 061 724 

Αττοθεματικό (Σημείωση Λ)  

Έκτακτο αποθεματικό (Σημείωση Α)  

Πρόβλεψη για μεταβολή της τιμής μετατροπής του ECU 
(Σημείωση Λ)  

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 γραμμάτιο 25 546 010638 

Λοιπά 6403 336 860 

31 949 347 498 

Προμήθειες εξαγοράς ομολογιών 7 310 661 

Διάφοροι πιστωτές (Σημείωση ΣΤ)  

Εγγυήσεις 

Επί δανείων ύστερα από εντολή  

Επί δανείων που χορηγήθηκαν οπό τρίτους: 1987 : 413 091029, 
1986: 410478 536 

Επί συμμετοχών τρίτων σε χορηγηθέντα δάνειο της Τράπεζας: 
1987: 168 334 687, 1986: 190 196 341 

Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου (Σημείωση Η) 719 006 392 

Προεισπραχθείσες για λογαριασμό τρίτων επιδοτήσεις 
επιτοκίου (Σημείωση Η) 89 746 886 

Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες και προεισπραχθέ-
ντες τόκοι  

Οφειλόμενα και μη πληρωθέντα τοκομιερίδια και ομολο
γίες (Σημείωση Δ)  

Διάφορα (Σημείωση Ζ)  

Υπόλοιπο λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (Σημείωση Α)  
Λογαριασμοί τάξεως 
Ειδικό Τμήμα 

Κατοπιστευθέντα κεφάλαια προς διαχείριση 

— για λογαριασμό των κρατών μελών  

— για λογαριασμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

Χρεόγραφα ληφθέντα ως εγγύηση δανείων που χορηγήθηκαν ύστερα 
από εντολή  

Χρεόγραφα ληφθέντα ως κατάθεση | 

28 800 (XX) (ΧΧ)  
26 204 061 724 

2 595 938 276 

2880 (ΧΧ) 000 

910 971 935 

13 411 039 

89484 538 

5 965 639 

480 344 136 

31 956 658 159 

487 669 831 

2 436 491 

808 753 278 

1234 185511 

732 70S 594 

27 689 345 

649132 622 
42 875 346 594 

264 645 726 
7 913 066 388 

2 436 491 
38 362 681 

24476 585 704 
5 785441 716 
30 262 027 420 

9 074 707 

820 331 636 

108 290 204 

2 595938 276 

2880000 000 

332 206 336 

15725159 

77 823 730 

2780 888 

562688033 

30 271 102 127 

625476893 

14 780117 

928 621 840 

1 163 071 796 

648 366 877 

25902 047 

576 451 479 
40 720 935 598 

284 311 245 
002 808 640 

14780 117 
56 054 859 
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Κατάσταση του ειδικού τμήματος (ή 
στις 31 Δεκεμβρίου 1987 
σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Ενεργητικό 31. 12. 1967 31. 12. 1986 

Χώρες μέλη της Κοινότητας 

.4770 πόρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση — 

— εκταμιευθέντα 2 372 993 713 

Σύνολο Π 2372993713 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (νέο κοινοτικό 
μέσο σύναψης και χορήγησης δανείων) 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση 338 407 063 

— εκτσμιευόέντα 4 869 885 520 

Σύνολο (3) 5208 292 583 
Τουρκία 

Από πόρους των κρατών μελών 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση 29 772 949 

— εκταμιευθέντα 264 645 726 

Σύνολο (^) 294418675 
Μεσογειακές χώρες 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση 30 786 757 

— εκταμιευθέντα 276 513 243 
307 300 000 

Πράξεις με επισφαλή κεφάλαια 

— ποσά προς καταβολή 3 000 000 

— ποσά καταβληθέντα 5 000 000 

8 000 000 
Σύνολο (») 315300 000 

Χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Εφηνικοΰ και 
υττερττόντιες χώρες και εδάφη 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

Συμβάσεις της Γιαουντέ I και II 

Εκταμιευθέντα δάνεια 94 333 879 
Συμμετοχή σε επενδύσεις επισφαλών κεφαλαίων 

— ποσά καταβληθέντα 1 217179 

Σύνολο (6) 95 551 058 
Συμβάσεις του Λομέ I, II και III 

Πράξεις με επισφαλή κεφάλαια 

— ποσά προς καταβολή 300 898 580 

— ποσά καταβληθέντα 293 122 854 

Σύνολο (') 594 021 434 
Γενικό σύνολο 8880 577 463 

132 663 166 
2 398 218 069 

206 855 052 
4 993 510 883 

18 433 873 
284 311 245 

41 078 663 
262 121 337 
303 200 000 

3000000 
5000 000 
8 000 000 

2 530 881 235 

5 200 365 935 

100751997 

1 236357 

177 277 519 
241 969 997 

302 745118 

311200 000 

101 988 354 

419 247 516 
8 866 428 158 

Υπόμνημα: 
Καταβληθέντα και μη εξοφληθέντα ποσά από δάνεια που χορηγήθηκαν με ειδικούς όρους από την Επιτροπή και για τα οποία η Τράπεζα έκανε αποδεκτή εντολή της 
ΕΟΚ γ ια είσπραξη των τοκοχρεωλυσίων: 
α) στα πλαίσια των συμβάσεων του Λομέ I κα ι II στ ις 31. 12. 1987: 752 334 647, σης 31. 12. 1986: 701 323 070, 
6) στα πλαίσια των πρωτοκόλλων που υπογράφηκαν με τις μεσογειακές χώρες σης 31. 12. 1987: 99 568 768, σης 31. 12. 1986: 93 939 289. 

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) πις 29ης Μαρτίου 1977, (82/170/ΕΥΡΑΤΟΜ) της 
15ης Μαρτίου 1982 και (85/537/ΕΥΡΑΤΟΜ) της 5ης Δεκεμβρίου 1985 

μέχρι συνολικού ποσού τριών δισεκατομμυρίων για τη χρηματοδότη
ση ττυρηνικών σταθμών στις χώρες της Κοινότητας με εντολή, για 
λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 

Ενέργειας; 2 773 167 139 

Πλέον: συναλλσγμαπκές προσαρμογές + 107 934994 

Μείον: εξοφλήσεις — 508 108420 

2 372 993713 
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Παθητικό 31. 12. 1987 31. 12. 1986 

Καταττιστειιθέντα κεφάλαια ττρος διιχχείριση 

Με εντολή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενεργείας 2 372 993 713 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα: 

— Νέο Κοινοτικό Μέσο 4 869 885 520 

— Χρηματοδοτικά πρωτόκολλα με μεσογειακές χώρες 281 513 243 

— Συμβάσεις της Γιαουντέ I και II 95 551 058 

— Συμβάσεις του Αομέ Ι,ΙΙ και III 293 122 854 

Με εντολή των κρατών μελών  

Σύνολο 

Κεφάλαια ττρος καταβολή 

Για δάνεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας .... — 

Για δάνεια του Νέου Κοινοτικού Μέσου 338 407 063 

Για δάνεια στην Τουρκία στα πλαίσια του συμπληρωματικού του δεύτε
ρου πρωτοκόλλου 29 772 949 

Για δάνεια και πράξεις με επισφαλή κεφάλαια σε μεσογειακές χώρες . 33 786 757 

Για πράξεις με επισφαλή κεφάλαια βάσει των συμβάσεων του Αομέ 1,11 
και III 300 898 580 

Σύνολο 

Γενικό σύνολο 

7 913 066 388 
264 645 726 

8 177 712114 

702 865 349 
8 880 577 463 

2 398 218 069 

4 993 510 883 
267 121 337 
101 988 354 
241 969 997 

132 663 166 
206 855 052 

18 433 873 
44 078 663 

177 277 519 

8002808 640 
284 311 245 

8 287 119 885 

579 308 273 
8 866 428158 

(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, (83/^Ο/ΕΟΚ) της 19ης Απριλίου 
1983 και (87/182/ΕΟΚ) της 9ης Μαρτίου 1987 για την προώθηση των 
επενδύσεων στην Κοινότητα, καθώς και (81/19/ΕΟΚ) της 20ής Ιανουα
ρίου 1981 για την ανασυγκρότηση των περιοχών στην Κομπανία και 
τα Βσσιλικάτσ τις οποίες έπληξαν οι σεισμοί του Νοεμβρίου 1980 και 
(81/1013/ΕΟΚ) της 14ης Δεκεμβρίου 1981 για την ανασυγκρότηση των 
περιοχών της Είίλάδσς τις οποίες έπληξαν οι σεισμοί του Φεβρουα
ρίου/Μαρτίου 1981 με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 5 906 514 074 

Πλέον: συναλλαγματικές προσαρμογές + 14201 556 

Μείον: ακυρώσεις 84165 030 

εξοφλήσεις 628 258017 — 712423047 

5 208 292 583 

(^) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων στην Τουρκία με εντολή, για 
λογαριασμό και με κίνδυνο των κρατών μελών: 417 215 000 

Πλέον: συναλλαγματικές προσαρ
μογές + 1 133 580  

Μείον: ακυρώσεις 215000 

εξοφλήσεις 123 714 905 - 123 929 905 

294 418 675 

(5) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρημα
τοδότηση επενδυπκών προγραμμάτων στις χώρες του Μαγκρέμπ και 
του Μασράκ, καθώς και στη Μάλτα, Κύπρο. Τουρκία και Ελλάδα 
(10 000 000 χορηγήθηκαν πριν από την προσχώρηση της στην ΕΟΚ 
την 1η Ιανουαρίου 1981) με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 315 709 000 

Μείον: ακυρώσεις - 409 000 

315 300000 

(3) 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 επισφαλών κεφα
λαίων 

Πλέον: 
— κεφαλαιοποιημένοι 

τόκοι 
— συναλλαγματικές προσ

αρμογές 
Μείον: 
— ακυρώσεις 
— εξοφλήσεις 

139 483 056 

2 502 615 

1 178 272 

7321 526 

1 573 609 
53 360 802 

141 985 671 

8499 798 

— 54 934 411 
95 551 058 

(^) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο-
δότη(πι 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 αίρεση και 
εξαρτημένα δάνεια 

— μετοχικές επενδύσεις 

Πλέον: 
— κεφαλαιοποιημένοι 

τόκοι 
Μείον: 
— ακυρώσεις 
— εξοφλήσεις 

— συναλλαγματικές προσ
αρμογές 

616 225 000 
13174 452 

13 810 578 
15 985 426 

629399452 

60 371 

5 642 385 — 35 438 389 
594 021 434 
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Ανάλυση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 
της 31ης Δεκεμβρίου 1987 
σε ECU — 6λ, σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Έσοδα 

Τόκοι και προμήθειες χορηγηθέντων δανείων 3 374 543 192 

Τόκοι και ττρομήθειες επενδύσεων 201 054 486 

Διαχειριστικές προμήθειες (Σημείωση Θ) 18173 992 

Χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα (Σημείωση Κ) 28 562 592 

Συναλλαγμαπκές διαφορές — 

! 

Έξοδα 
Δαπάνες και έξοδα διαχείρισης (Σημείωση I) 67 505 164 

Τόκοι και δαπάνες ληφθέντων δανείων 2 826 757 441 

Απόσβεση δαπανών εκδόσεων και προμηθειών εξαγοράς . 87 236 380 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση Κ) 3 254 507 

Αποσβέσεις 
— επίπλων, σκευών και λοιπών εγκαταστάσεων .... 2 784 706 
— κτιρίων 1 681 000 

Συναλλαγματικές διαφορές 385 507 

Λειτουργικό πλεόνασμα  

Καθαρή υπεραξία/υποτίμηση που προκύπτει από την 
επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας 
που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του άρθρου 7 του 
κατασταπκού της (Σημείωση Α § 1) 

Υπόλοιπο (Σημείωση Λ)  

1987 1986 

3 196 964 589 

196 412 811 

15 033 435 

38 920996 

760 591 

3622334 262 

2 989 604 705 

65021 642 

2713603 269 

69062 946 

16 772462 

3185 304 
1681000 

3448 092 222 

2 869 326 623 

632 729 557 

+ 16403 065 

649 132 622 

578 765 599 

- 2 314120 

576 451 479 
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Κατάσταση μεταβολών της οικονομικής θέσης για τη χρήση που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 1987 
σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

1987 1986 

Πηγές κεφαλαίων 

Υπόλοιπο λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 649132 622 576 451 479 

Λογαριασμοί που δεν συνεπάγονται κινήσεις κεφαλαίων: 

Αποσβέσεις κπρίων, επίπλων, σκευών και λοιπών εγκαταστάσεων . . 4 465 706 4 866 304 

Αποσβέσεις δαπανών εκδόσεων και προμηθειών εξαγοράς .... 87 236 380 69 062 946 

Αύξηση δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών προς καταβολή και 
προεισπραχθέντων τόκων 71 113 715 44 706 316 

Αύξηση δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών προς είσπραξη ... — 105963 105 — 66 700 574 

706 965 318 628 386 471 
Λοιπές πηγές: 
Προϊόν δανεισμού 5926 081 116 6 301 189 196 

Αποπληρωμές χορηγηθέντων δανείων 2 698 069 388 2 269 880 430 

Ποσά που κατέβαλαν τα κράτη μέλη στα πλαίσια της συμμετοχής τους 
στο κεφάλαιο, τα αποθεμαπκά και τις προβλέψεις 299210281 299 210 279 

Συναλλαγματικές προσαρμογές επί χορηγηθέντων δανείων .... 896 879 268 944 269 262 

Καθαρή μείωση (αύξηση) λόγω αναπροσαρμογής του κεφαλαίου των 
κρατών μελών 5 587 277 — 6 048 563 

Σύνολο 10 531792648 10 436 887 075 

Χρήσεις κεφαλαίων 

Τα ταμειακά διαθέσιμα χρησιμοποιήθηκαν γιο: 
Καθαρές εκταμιεύσεις δανείων 5 946473017 7 091 822 385 

Αποπληρωμές ληφθέντων δανείων 3 087 745 544 2 397 449 493 

Δαπάνες εκδόσεων και προμήθειες εξαγοράς 71 731 706 113 817180 

Γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις 2 784 706 3 737 110 

Συναλλαγμαπκές προσαρμογές επί ληφθέντων δανείων 799 107 198 832718 651 

Μείωση (αύξηση) των λογαριασμών παθηπκού Διάφοροι πιστωτές, 
Διάφορα και Ταμείο συντάξεων προσωπικού και των καθαρών επι
δοτήσεων επιτοκίου 227415 726 -258645 347 

Αύξηση του λογαριασμού ενεργηπκού Διάφορα 34 947 087 33 032 080 

Αύξηση των λογαριασμών Ταμείο και τράπεζες και Επενδύσεις χαρτο
φυλακίου 361 587 664 222 955 523 

Σύνολο 10 531 792 648 10 436 887 075 

Παράρτημα Α — Κατάσταση των εγγραφών στο κεφάλαιο 
σης 31 Δεκεμβρίου 1987 

σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Καταβεβλημένο (μερικώς) κεφάλαιο 

Αναληφβέν Μη απαιτητό Καταβεβλημένο στις 
Χώρες μέλη κεφάλαιο (ΐ) κεφάλαιο (2) 31 12. 1987 Προς καταβολή (Μ Σύνολο 

Γερμανία 5 508 725000 5 011 195 625 320 625 000 176 904375 497 529375 
Γαλλία 5 508 725000 5 011 195 625 320 625 000 176 904 375 497 529 375 
Ιταλία 5 508 725 000 5 011 195 625 273 375 000 224154 375 497 529 375 
Ηνωμένο Βασίλειο 5 508 725 000 5 011 195 625 320 625 000 176 904 375 497 529 375 

Ισπανία 2 024 928 000 1 843 594060 93696 472 87 637 468 181 333 940 
Βέλγιο 1 526980000 1 390237750 84431 250 52311 000 136742250 
Κάτω Χώρες 1 526 980 000 1 390 237 750 84 431 250 52 311 000 136 742 250 
Δανία 773 154 000 703 917 450 42 750000 26 486 550 69236 550 
Ελλάς 414 190 000 377 098 250 22 902 500 14 189 250 37 091 750 
Πορτογαλία 266 922 000 243 018 914 12 350 899 11 552 187 23903 086 
Ιρλανδία 193 288 000 175 978 900 10687 500 6 621 600 17 309100 
Λουξεμβούργο 38 658 000 35196150 2137 500 1 324 350 3 461 850 

Σύνολο 28 800 000 000 26 204 061 724 1 588 637 371 1007 300905 2 595938 276 

(1) Από την 1η Ιανουαρίου 1986, το αναληφθέν κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε από 14 400 000 000 ECU σε 28 800 000 000 ECU Ο διπλασιασμός αυτός είναι 
αποτέλεσμα τόσο της αύξησης της συνεισφοράς των δέκα παλαιών κρατών μελών, περιλαμβανομένης της ευθυγράμμισης του μεριδίου του κεφαλαίου που 
έχει αναλάβει η Ιταλία μ' εκείνο της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της 11ης Ιουνίου 1985), όσο 
και της συνεισφοράς των δύο νέων — Ισπανία και Πορτογαλία — (άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αρ. 1 της πράξης προσχώρησης που υπογράφηκε στις 12 Ιουνίου 
1985). 
Το προς καταβολή κεφάλαιο των 1 007 300 905 ECU αντιπροσωπεύει: 
α) τις δώδεκα ισόποσες δόσεις των 75 675 937,50 ECU που πρέπει να καταβάλουν στις 30 Απριλίου και τις 31 Οκτωβρίου των ετών 1988 έως 1993 το δέκα παλαιά 

κράτη μέλη, στα πλαίσια της συμμετοχής τους στην αύξηση του κεφαλαίου της 11ης Ιουνίου 1985,  
β) τις δόσεις που πρέπει να καταβάλουν το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία ως εξής: 

— μία δόση 20 675 905 ECU στις 30 Απριλίου 1968, η οποία αντιστοιχεί στο μερίδιό τους του κεφαλαίου που είχαν κσταβάλει τα άλλα κράτη μέλη μέχρι την 
1η Ιανουαρίου 1986 

— δώδεκα ισόποσες δόσεις των 6 542 812,50 ECU στις 30 Απριλίου και τις 31 Οκτωβρίου των ετών 1988 έως 1993, οι οποίες αντιστοιχούν στο μερίδιό τους 
στην αύξηση του κεφαλαίου της 11ης Ιουνίου 1985. 

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει τη σχετική καταβολή, εφόσον είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις της Τράπεζας προς τους 
πιστωτές της. 
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Παράρτημα Β — Ανάλυση των εκκρεμών δανείων 
σης 31 Δεκεμβρίου 1967 

σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

% του CK-
Αριθμός Εκκρεμές Μη εκταμμιευθέν Εκταμιευθέν κρεμούς 

Γεωγραφική θέση των επενδυτικών σχεδίων δανείων υπόλοιπο (') (2) (3) ακόμη ποσό ποσό υπολοί
που 

1. Δάνεια για επενδύσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας και εξομοιούμενα δάνεια: 

Γερμανία 55 1 188 724 875 113 427 881 1 075296 994 2,98 
Γαλλία 257 5143 216 429 517 757 953 4 625 458 476 12,88 
Ιταλία 1 088 16 519 864 914 676 686 645 15 843 178 269 41,38 
Ηνωμένο Βασίλειο 367 5 544 947 851 344 435 148 5 200 512 703 13,89 
Ισπανία 68 1 397 966 465 475 162 557 922 803 908 3,50 
Βέλγιο 22 576 905 709 — 576 905 709 1,45 
Κάτω Χώρες 10 188 661 480 — 188 661 480 0.47 
Δανία 109 1 568 276 706 — 1 568 276 706 3,93 
Ελλάς 136 1 918 514199 45 565 986 1 872 948 213 4.81 
Πορτογαλία 58 1 034 897150 414 633 593 620 263 557 2,59 
Ιρλανδία 164 2 208 665 534 38 565 963 2170 099 571 5,53 
Λουξεμβούργο 4 35 849 532 — 35 849 532 0,09 
Εξομοιούμενα δάνεια (*) 9 321 098 417 — 321 098 417 0,80 

Μερικό σύνολο 2 347 37 647 589 261 2 626 235 726 35 021 353 535 94,30 
2. Δάνεια για επενδύσεις έξω από την Κοινότητα: 
Μεσογειακές χώρες 

Γιουγκοσλαβία 6 267489404 72512496 194976908 0,66 
Αίγυπτος 10 205 584 763 48715 896 156 868 867 0,50 
Αλγερία 5 171 667 661 109 395 392 62 272 269 0,42 
Μαρόκο 8 138950012 12400000 126550012 0,34 
Τυνησία 15 110687 471 45012 740 65 674 731 0,27 
Συρία 5 95 534 658 51 566000 43 969 658 0,23 
Τουρκία 7 75 330 507 — 75 330 507 0,19 
Ιορδανία 13 49 653 428 15310 000 34 343 428 0,12 
Κύπρος 4 44 764 180 12319743 32 444 437 0.11 
Λίβανος 7 22 831 300 — 22 831 300 0,06 
Μάλτα 2 14 058 428 8 415 000 5 643 428 0,04 

Χώρες Α ΚΕ/ΥΧΕ 
Ακτή Ελεφαντοστού 22 118 530 006 44 463 765 74 066 241 0.30 
Καμερούν 11 101 164 287 26 148 377 75015910 0,25 
Κένυα 13 93 850 580 48 470 328 45 380 252 0,24 
Νιγηρία 4 89 867 549 31 878 000 57 989 549 0,23 
Παπούα-Νέα Γουινέα 4 59 040 006 34 091 484 24 948 522 0,15 
Ζιμπάμπουε 5 58 598 943 38 649 183 19 949 760 0,15 
Ζαΐρ 2 53 855 433 50 000 000 3 855 433 0,13 
Φίτζι 6 47 884108 4 309 000 43 575108 0,12 
Μποτσουάνσ 7 41 834 753 21 000 000 20 834 753 0,10 
Μαυρίκιος 8 35984315 23 353 000 12631 315 0,09 
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 5 35 640 154 12 528 203 23111 951 0,09 
Κονγκό 3 28 035 266 19662 159 8 373 107 0.07 
Ζάμπια 4 28 006 196 — 28 006 196 0,07 
Σενεγάλη 4 27 246 266 — 27 246 266 0.07 
Γκαμπόν 4 26 974 987 — 26 974 987 0.07 
Γκάνα 3 25 948 773 17 000 000 8 948 773 0,06 
Μαυριτανία 1 19 833 385 — 19 833 385 0,05 
Ισμαϊκή 3 19178 226 16 768 228 2 409 998 0,05 
Μαλάουι 7 18 279 198 10 250 471 8028 727 0,05 
Μπαχάμας 2 17 600 000 17 600 000 — 0,04 
Τόγκο 4 15 114 728 — 15114 728 0,04 
Μπενίν 1 13500000 13500 000 — 0,03 
Μπαρμπάντος 4 11 665141 3237 916 8 427 225 0,03 
Σουαζιλάνδη 3 10602 603 — 10 602 603 0,03 
Νίγηρ 3 10 344 376 — 10 344 376 0,03 
Γουινέα 2 9 304 354 — 9 304 354 0,02 
Ολλανδικές Αντίλλες 1 7 099 208 6 888 045 211 163 0,02 
Νέα Καληδονία 2 7 060 714 — 7 060 714 0,02 
Γαλλική Πολυνησία 2 6 999 124 5 097 447 1 901677 0,02 
Λιβερία 3 6 644 917 1201000 5 443917 0,02 
Ανατολική Αφρική 1 6 000 000 6 000 000 — 0,02 
Μπουρκίνα Φάσο 1 5 707 808 — 5707808 0,01 
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 1 4400000 4400000 — 0,01 
Μπελίζ 2 4 008 050 2 500 000 1 508 050 0,01 
ΑγίαΛουκία 1 3000000 3000000 — 0,01 
Δυτική Αφρική 1 2 915 475 — 2 915475 0,01 
Κεντραφρική 1 2600000 2 600000 — 0,01 
Νήσοι Κάυμαν 1 2062 736 — 2 062 736 0,01 
Μοντσεράτ 1 797 602 229 178 568 424 0,01 
Περιοχή Καραϊβικής 1 672 694 — 672 694 0,01 
Τανζανία 1 376 762 — 376 762 0,01 

Μερικό σύνολο 237 2 274 780 535 840 472 051 1 434 308 484 5,70 

Γενικόσύνολο 2 584 39 922 369 796 3 466 707 777 36 455662 019 100,00 

(') Δάνεια εξομοιούμενα με τα δάνεια που χορηγούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας Πράξεις που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 18 1, εδάφιο 2 του 
καταστατικού και αφορούν επενδύσεις στην Αυστρία και την Τυνησία, καθώς και την προμήθεια και τη θέση σε γεωστατική τροχιά τηλεπικοινωνιακών δορυφό
ρων 

96 



(^) Νομίσματα αποπληρωμής των χορηγηθέντων 

Νόμισμα: 
Νομίσματα των κρατών μελών  

Λοιττά νομίσματα  

Εκταμιευθέν τμήμα των δανείων  

Πλέον: μη εκταμιευθέν τμήμα των δανείων: 

Δάνεια προς εκταμίευση με σταθερό επιτόκιο 
και σταθερή δέσμη νομισμάτων που καθορίζο
νται στη χρηματοδοτική σύμβαση  

Δάνεια προς εκταμίευση με σταθερό επιτόκιο 
που καθορίζεται στη χρηματοδοτική σύμβαση, 
για τα οποία η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα 
επιλογής των νομισμάτων εκταμίευσης ....  

Δάνεια προς εκταμίευση με ανοικτό επιτόκιο, για 
τα οποία η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα επιλο
γής των επιτοκίων και των δεσμών των νομι-
(ηιάτων εκταμίευσης  

Δάνεια προς εκταμίευση με κυμαινόμενο επιτό
κιο 

δανείων: 

Ποσό:  
23 981 797 432 

12 473 864 587 

36 455 662 019 

491 158 195 

898 523 513 

2051396 165 

25 629904 

3 466707 777 

39 922 369 796 

Χρονοδιάγραμμα αττοττληρωμής 
χιλιάδες ECU 

των χορηγηθέντων δανείων σε 

Περίοδος σης  
31.12.1987 

Περίοδος σης  
31.12 1986 

1988 2504 219 1987 .... . 2 319 383 
1989 3054326 1988 .... . 2 634 024 
1990 3631 615 1989 .... . 3115 378 
1991 3853332 1990 ... . . 3446759 
1992 4028 676 1991 , .. . . 3 516182 
1993 έως 1997 . . . 16129852 1992 έως 1996 . 15 031 900 
1998έως2002 . . . 5 837969 1997 έως 2001 . 5 474 675 
2003έως2007 . . 777187 2002 έως 2006 713 438 
2008 έως 2013 . . 105194 2007 έως 2013 92634 

Σύνολο 39 922 370 Σύνολο 36344 373 

(2) Ανάλυση των εκκρεμών δανείων σης 31 Δεκεμβρίου 1987 κατά 
κύρια μορφή εγγυοδοσίας (α) 

Α. Δάνεια χορηγηθέντα για επενδύσεις στο εσωτερικό της Κοινότη
τας και εξομοιούμιενα δάνεια (β) 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη μέλη ή 
εγγυοδοτηθέντα από αυτά 26 607 822 354 (γ-δ) 

Δάνεια χορηγηθέντα σε δημόσια ιδρύματα 
των κρατών μελών ή εγγυοδοτηθέντα από 
αυτά 6 756 831 158 (γ) 

Δάνεια χορηγηθέντα σε χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς (τράπεζες, ιδρύματα μακρο
πρόθεσμων πιστώσεων και ασφαλιστικές 
εταιρίες) ή εγγυοδοτηθέντα από αυτούς . . 1 770 923 318 (γ) 

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από εταιρίες (εκτός 
από χρηματοδοτικούς οργανισμούς), η πλει
οψηφία των μετοχών των οποίων ελέγχεται 
από τα κράτη μέλη ή από δημόσια ιδρύματα 
των κρατών μελών 211 042 727 (γ) 

Δάνεια εγγυημένα με εμπράγματες ασφά
λειες επί ακινήτων 239 721 409 

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από ιδιωτικές επι
χειρήσεις (εκτός από τράπεζες) 1 221 988 935 

Δάνεια εγγυημένα με άλλες εμπράγματες 
ασφάλειες επί άλλων πραγμάτων, λοιπές 
ασφάλειες 839 259 360 

Μερικό σύνολο 37 647 589 261  
Β. Δάνεια χορηγηθέντα για επενδύσεις έξω από την Κοινότητα 

1. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της δεύ
τερης σύμβασης της Γιαουντέ 

Δάνεια χορηγηθέντα στα Συνδεδεμένα Αφρι
κανικά Κράτη, τη Μαδαγασκάρη και το Μαυ
ρίκιο που υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή ή 
εγγυοδοτηθέντα από αυτά  

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . . 

2. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της 
πρώτης σύμβασης του Λομέ 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη ΑΚΕ που 
υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή ή εγγυοδοτη
θέντα από αυτά 216 060 477 

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . . 7 433 981 
223 494 458 (στ) 

11 969 362 
299 427 

12 268 789 (ε) 

3. 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  

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . .  

Δάνεια χορηγηθέντα για την ανάπτυξη του 
μεταλλευτικού και εν^γειακού δυναμικού 
(άρθρο 59)   

4. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της τρί
της σύμβασης του Λομέ 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη ΑΚΕ που 
υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή ή εγγυοδοτη
θέντα από αυτά  

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . . 

5. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια των 
χρηματοδοτικών συμφωνιών της ΕΟΚ με 
μεσογειακές χώρες 

Δάνεια χορηγηθέντα, εγγυοδοτηθέντα ή 
σντεγγυηθέντσ από τις μεσογειακές χώρες 
που υπέγραψαν τις συμφωνίες αυτές . . . 

Μερικό σύνολο 

Σύνολο εκκρεμών δανείων  

479 260 525 

16 558 671 

34 707622 

530 526 818 (στ) 

286 155 069 

25 783 587 

311 938 656 (στ) 

1 196 551 814 (γ) 
2 274 780 535 
39 922 369 796 

(α) Ορισμένα δάνεια καλύπτονται σωρευτικά αττό περισσότερες μορφές 
εγγυήσεων ή ασφαλειών. 

(β) Εξομοιούμενα δάνεια: πράξεις που πραγματοποιούνται δυνάμει του άρ
θρου IB 1. εδάφιο 2 του καταστατικού και αφορούν εττενδύσεις στην 
Αυστρία και την Τυνησία, καθώς και την προμήθεια και τη θέση σε γεω
στατική τροχιά τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων 

(γ) Η καθολική εγγύηση που παρέχει η ΕΟΚ ανερχόταν σε 2047770500 ECU  
στις 31 Δεκεμβρίου 19β7 έναντι 2034585700 στις 31 Δεκεμβρίου 1986 Η 
εγγύηση αυτή παρέχεται για την κάλυψη κάθε κινδύνου που προέρχεται 
από τις χρηματοδοτικές παρεμβάσεις στις μεσογειακές χώρες, καθώς και 
από τις παρεμβάσεις στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία που 
έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την προσχώρηση τους στην ΕΟΚ και 
οι οποίες ανέρχονταν στις 31 Δεκεμβρίου 1987 σε 1 134 104 563 ECU  

(δ) Τα δάνεια για τα οποία έχει δώσει την εγγύηση της η ECK έφταναν στις 
31 Δεκεμβρίου 1987 στα 41473037 ECU. 

(ε) Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στα πλαίσια της δεύτερης σύμβασης 
της Γιαουντέ έχουν την εγγυητική κάλυψη των έξι ιδρυτικών κρατών 
μελών της Τράπεζας. 

(στ) Οι εγγυήσεις που παρέχουν τα κράτη μέλη για την κάλυψη κάθε κινδύ
νου που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια 
των συμβάσεων του Λομέ ανέρχονται σε: 
— 114 699 689 ECU για την πρώτη σύμβαση. 
— 440532636 ECU για τη δεύτερη σύμβαση, 
— 233 793 000 ECU για την τρίτη σύμβαση 

(3) Αρχικό ύψος των χορηγηθέντων δανείων 
με βάση ης ισοτψιίες που εφαρμόστηκαν 
κατά ης ημερομηνίες υπογραφής τους 

Πλέον: 
συναλλαγμαπκές προσαρμογές  

53263682892 

Μείον; 

καταγγελίες και ακυρώσεις  

καταβληθέντα χρεωλύσια στην Τράπεζα . . .  

συμμετοχές τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια της 
Τράπεζας  

Εκκρεμή δάνεια  

-h 1 193 744 263 

54457427 155 

471 IIB 618 

13895 604054 

168 334 687 

—14 535 057 359 

39 922 369 796 

Στις 31 Δεκεμβρίου 1987, το συνολικό τρέχον ύψος των δανείων και 
εγγυήσεων που είχε χορηγήσει η Τράπεζα, το οποίο σύμφωνα με το 
άρθρο 18, παράγραφος 5 του καταστατικού της δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 250 % του αναληφθέντος κεφαλαίου ή τα 72 000 000 000 με 
τα σημερινά δεδομένα, ανερχόταν σε; 

39 922369 796 δάνεια 

εγγυήσεις: 

επί δανείων που χορηγήθηκαν με εντολή . . .  

επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους . .  

επί συμμετοχών τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια 
της Τράπεζας  

Σύνολο εκκρεμών δανείων και εγγυήσεων . . . 

2 436 491 
413 091 029 

168 334 687 
583 862 207 

40 506 232 003 
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Παράρτημα Γ — Συνοπτική κατάσταση των ληφθέντων δανείων 
σης 31 Δεκεμβρίου 1987 

σε ECU — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Παράρτημα Ε 

βραχυπρόθεσμα δάνεια 
Μη αποσβεσθέντα χρεωλύσια Επιτόκια 

Πληρωτέα σε στις 31. 12. 1986 στις 31. 12. 19Θ7 (σταθμικός μέσος) 

ECU 100 000 000 100 000000 7.19 
Δολάρια ΗΠΑ: ονομαστική αξία . . . , 467119154 383 623 739 7,65 
Μείον: 
μη αποσβεσθείσες προεξοφλήσεις . . . - 4 431 121 - 3 279603 

Σύνολο 562 688 033 480 344136 

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια 
Χρήση Μη αποσβεσθέντα χρεολύσια στις 31. 12. 1987 

Μη αποσβεσθέντα Επιτόκια 
χρεωλύσια Συναλλαγματικές (σταθμικός Περίοδος 

Πληρωτέα σε στις 31. 12. 1986 Ληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις προσαρμογές Ποσό (ή μέσος) εξόφλησης 
EURCO . . . 48 461 814 48461 814 
ECU .... 2384 599000 675 000 000 39654 000 — 3019945 000 9.11 1988/2001 
Γερμανικά μάρκα 6147 910 987 1 132 472 348 539 697 341 50 908112 4- 6 791 594 106 7,36 1988/2016 
Γαλλικά φράγκα 1 445 576 293 463 962 272 77 918 929 27 324 550 — 1 804 295 086 11,75 1988/1999 
Λίρες στερλίνες . 1 151 669 840 142 039 805 46 581 052 46 844 774 -1- 1 293 973 367 11,11 1988/2004 
Ιταλικές λιρέτες . 1084 481929 639 198 127 75 919 746 67 278 416 — 1 580 481 894 11,09 1988/1996 
Βελγικά φράγκα 958 020 008 302 208 995 126 965 546 863 470 1 134 126 927 9,87 1988/2000 
Ολλανδικά φιορίνια 3 257 524 044 337 876 506 239 519 558 39 299676 3 395 180 668 8,52 1988/2004 
Δανικές κορόνες . 31 798 848 38 310 458 — 879631 — 69 229 675 11,45 1988/1995 
Ιρλανδικές λίρες . 19 612 252 — — 329271 — 19 282 981 11,50 1988/1995 
Φράγκα 
Λουξεμβούργου . 287 901 463 78 882 117 33 531 677 540 060 + 333 791 963 9,02 1988/1995 
Δολάρια ΗΠΑ . . 6 978 105 125 661 082432(2) 1 003 270 928 1 197 532122 — 5 438 384 507 10,47 1988/2UÜ0 
Ελβεπκά φράγκα 2 631 163 503 370381 302 343 779415 113 055 555 + 2 770 820945 5,51 1988/2001 
Γιεν  3 472 568 783 617 014 528 (2) 512 272670 286 434 843 3 863 745 484 6,68 1988/2002 
Αυστριακά σελίνια 122 348 215 20 588 982 — 1 002 823 -Η 143 940 020 7,46 1988/1996 
Δολάρια Καναδά 240 285 316 93 390 902 (2) — 43 121 343 - 290 554 875 10,07 1991/1996 

Σύνολο .... 30 262 027420 5572 408 774 3087 572676 797 516 020 — 31 949 347 498 
Προμήθειες 
εξαγοράς . . . 9 074 707 — 172 868 1 591 178 - 7 310 661 

Γενικό σύνολο 30271102 127 5 572 408 774 3087745 544 799107198 _ 31 956 658 159 

(Τ) Στον πίνοκο Ήου βκολουδβί σημειώνοντοι σε χιλιάδες ECU το ποσό που οπβιτούνται γιο την αποπληρωμή των μεσομοκροπρόδεσμων δανείων. 

Περίοδος στις Περίοδος στις 
31. 12. 1987 31 12 1986 

1968 . 2122742 1967 ... 1930314 
1989 2200641 1986 2074124 
1990 2974327 1989 2123466 
1991 3 017199 1990 3 032 730 
1992 3336627 1991 . . 3119819 
1993 έως 1997 . . 15667494 1992 έως 1996 15024368 
1996 έως 2002 2330647 1997 έως 2001 . 2 669 973 
2003έως2007 137106 2002 έως 2006 127723 
2008 και επόμενα . 160 975 2016 168585 

Σύνολο 31956658 Σύνολο 30271 102 

(2) Το 1987, ορισμένα δάνειο σταθερού επιτοκίου σε γιεν και δολάριο Καναδά ανταλλάχθηκαν σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου σε δολάριο ΗΠΑ κ αι ένα δάνειο σταθερού επιτοκίου σε δολάρια 
ΗΠΑ ανταλλάχθηκε σε δάνειο σταθερού επιτοκίου σε ECU. 

Παράρτημα Δ — Προς είσπραξη 
από τα κράτη μέλη ή προς κατα
βολή στα κράτη μέλη λόγω ανα
προσαρμογής του κεφαλαίου 

σης 31 Δεκεμβρίου 1987 

σε ECU — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστά
σεων, Παράρτημα Ε 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, η εφαρμογή των τιμών 
μετατροττής που υπάρχουν στη σημείωση Α του Παραρτήματος Ε 
συνεπόιγεται την προσαρμογή των ποσών που καταβάλλονται από 

τα κράτη μέλη 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: Γαλλία 2874218 

Προς καταβολή σε: 

3839135 

1335 798 

783 881 

788 791 

426 207 

189 685 

263 249 

10 500 964 

Γερμανία 4210192 

Βέλγιο 297 891 
Κάτω Χώρες 1 450 161 
Λουξεμβούργο 7 595 

5 965 839 

Ιταλία ....  

Ηνωμένο Βασίλειο 

Ισπανία . . .  

Ελλάδα . . .  
Πορτογαλία . .  

Ιρλανδία . . .  

Δανία .... 
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Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου των Διοιιτητών 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 αναπροσαρμογής τιμής 
μετατροπής υπερβαίνει το 1,5%. Στην περίπτωση που η διαφορά 
αυτή δεν υπερβαίνει το ± 1.5 %, τα προς αναπροσαρμογή ποσά θα 
ξαναμεταφέρονται στους άτοκους λογαριασμούς προσαρμογής. 

Παράρτημα Ε — Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
στις 31 Δεκεμβρίου 1987 — σε ECU 

Σημείωση Α — Κυριότερες λογιστικές αρχές 

1. Βάσεις μετατροτπίς 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) του καταστατικού της, η Τράπεζα χρησ-
μοποιεί ως μονάδα έκφρασης των λογαριασμών κεφαλαίου των 
κρατών μελών και για την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών της 
καταστάσεων το ECU που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαϊκές Κοινότη

τες. 

Το ECU είναι το άθροισμα των παρακάτω ποσών των εθνικών νομι

σμάτων δέκα κρατών μελών; 

Γερμανικά μάρκα 0,719 Βελγικά φράγκα 3,71 

Λίρες στερλίνες 0,0878 Φράγκα Λουξεμβούργου 0,14 

Γαλλικά φράγκα 1,31 Δανικές κορόνες 0,219 

Ιταλικές λιρέτες 140.0 Ιρλανδικές λίρες 0,00871 

Ολλανδικά φιορίνια 0,256 Δραχμές 1,15 

Οι τιμές μετατροπής μεταξύ των νομισμάτων των κρατών μελών και 
του ECU καθορίζονται με βάση τις αγοραίες τιμές και δημοσιεύονται 
καθημερινά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί αυτές τις τιμές μετατροπής και για τον υπο
λογισμό των τιμών άλλων νομισμάτων που χρησιμοποιεί στις εργα

σίες πις. 

Η Τράπεζα διενεργεί τις εργασίες της τόσο στα νομίσματα των 
κρατών μελών της και στο ECU όσο και σε μη κοινοτικά νομίσματα. 

Οι πόροι της προέρχονται από το κεφάλαιο της, τα δάνεια που συν
άπτει και τα σωρευμένα καθαρά έσοδά της στα διάφορα νομίσματα 

και διατηρούνται, επενδύονται ή χορηγούνται στα ίδια νομίσματα. Η 
Τράπεζα μετατρέπει μερικές φορές το προϊόν των δανείων που συν
άπτει σ' ένα νόμισμα σε άλλα νομίσματα, προκειμένου όμως να 
εισπράξει τα εν λόγω ποσά στο αρχικό νόμισμα, συνάπτει ταυτόχρο
να συμβάσεις προθεσμηακής αγοράς του νομίσματος αυτού. 

Για την κατάρτιση των ισολογισμών της 31ης Δεκεμβρίου 1987 και 

1986 χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες τιμές μετατροττής: 

1 ECU = 

Γερμανικά μάρκα 
Γαλλικά φράγκα 
Λίρες στερλίνες 
Ιταλικές λφέτες 
Ισπανικές πεσέτες 
Βελγικά φράγκα 
Ολλανδικά φιορίνια 
Δανικές κορόνες 
Δραχμές 
Πορτογαλικά εσκούδος 
Ιρλανδικές λίρες 
Φράγκα Λουξεμβούργου 
Δολάρια ΗΠΑ 
Ελβετικά φράγκα 

Λίρες Λιβάνου 
Γιεν 

Αυστριακά σελίνια 
Δολάρια Καναδά 
Φράγκα Χωρών Κεντρικής 
Αφρικής 

1987 1986 

2,06034 
6,98335 
0,696793 

1521,66 
140,566 
43,1539 
2,31762 
7,94457 

164,483 
169,467 
0.777888 
43,1539 
1,Χ335 
1,66503 

587,755 
158,292 
14,505 
1,69696 

2,0761 
6,87503 
0,724942 

1446,19 
141.151 
43,2325 
2,34488 
7,86192 

148,526 
156,382 
0,764828 
43,2325 
1,07038 
1,73562 

98.475 
171,046 
14.6128 
1.47766 

349,168 343.752 

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Τράπεζας μετα
τρέπονται σε ECU. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τη 

μετατροπή αυτή εγγράφονται σε χρέωση ή σε πίστωση του λογαρια
σμού απoτελεqiάτωv χρήσης. Από τους υπολογισμούς αυτούς εξαι
ρούνται τα περιουσιακά στοιχεία που αντιστοιχούν στο μερίδιο του 
κεφαλαίου που έχουν καταβάλει τα κράτη μέλη στο εθνικό τους 
νόμισμα και το οποίο αποτελεί αντικείμενο περιοδικής αναπροσαρ
μογής. σύμφωνα με το άρθρο 7 του κατασταπκού (βλ. Παράρτημα 

Δ). 

2. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

Τα εθνικά έντοκα γραμμάτια, τα γραμμάπα και οι ομολογίες απο
τιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσης, της ονομα
στικής αξίας ή της χρημαπστηριακής αξίας. 

3, Χορηγηθέντα δάνεια 

Τα χορηγηθέντα δάνεια καταχωρούνται στο ενεργητικό του ισολογι

σμού της Τράπεζας κατά το καθαρά εκταμιευθέν τμήμα τους. 

4. Ακινητοποιήσεις 

Τα γήπεδα και τα κτίρια αποπμώνται στην αξία κτήσης τους, αφού 
αφαιρεθεί η αρχική υποτίμηση του κτιρίου του Kirchberg και οι 
συνολικές αποσβέσεις. Η κατ' εκτίμηση αξία των κτιρίων του 
Kirchberg και της Λισσαβώνας αποτελεί αντικείμενο γρσμιμικής 
απόσβεσης σε περίοδο 30 και 25 ετών αντίστοιχα. Η απόσβεση των 
εγκαταστάσεων, των επίπλων και σκευών και του λοιπού εξοπλισμού 
γίνεται στο έτος κτήσης τους. 

5. 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. 

6. Προεισπρσχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου 

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 καταβολής των τόκων επί των οποίων εφαρμόζονται. 

7. Ταμείο συντάξεων προσωπικού 

Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει ένα ταμείο συντάξεων για το προσωπι
κό της. Όλες οι εισφορές που καταβάλλει η Τράπεζα και το προ
σωπικό της επενδύονται στα στοιχεία ενεργητικού της Τράπεζας. 
Κάθε τρία χρόνια πραγματοποιείται μια αναλογιστική εκτίμηση. 

8. Φορολογία 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι προσαρτημένο στη συνθήκη για 
την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπα

ϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, τα στοιχεία ενεργητικού, τα 
έσοδα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας απαλλάσ
σονται από όλους τους άμεσους φόρους. 

Σημείωση Β — Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβά
νει: 

τα εθνικά έντοκα γραμμάτια, τα 
γραμμάτια και τις ομολογίες 

που έχουν αποτιμηθεί στη 
χαμηλότερη αξία μεταξύ της 
αξίας κτήσης, της ονομαστικής 
αξίας ή της χρηματιστηριακής 
αξίας (χρηματιστηριακή αξία 

1987: 766 721 910  
1986:603 208 225) 

1987 1986 

762 549491 590257 476 
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τις ομολογίες της Τράπεζας 
που δεν μπορούν να αια;ρω-
θούν στην τιμή εξαγοράς τους . 

τα τραπεζικά γραμμάτια στην 
ονομαστική τους αξία .... 

Ανάλυση κατά ημερομηνία λήξης: 

μέχρι 3 μηνών  

πέρα των 3 και μέχρι 6 μηνών .  

πέρα των 6 και μέχρι 12 μηνών 

πέρα των 12 μηνών .... 

Σημείωση Ζ — Λογαριασμοί ισολογισμού Διάφορα 

15 728 395 

106 018112 

884 295 998 

119 669 324 

21 544 563 

25319 581 

717 762 530 

884 295 998 

12 679 401 

248 409 838 

851 346 715 

235 174 667 

13269 867 

3 355 782 

599 546 399 

851 346 715 

Στους λογαριασμούς αυτούς κα
ταχωρούνται: 

στο ενεργητικό 

τα στεγαστικά δάνεια και οι προ
καταβολές στο προσωπικό . .  

τα καβαρά ποσά των πράξεων 
«swaps» 
οι διάφοροι χρεώστες .... 

στο παθητικό 

οι δαπάνες υπό εκκαθάριση, τα 
άλλα προβλεπόμενα διαχειριστι

κά έξοδα ή εκείνα που δεν θα 
εκκαθαριστούν στο τέλος της 
χρήσης και διάφορα  

1987 1986 

30712419 

48 833 689 
35 247 670 

114 793 778 

29 733 746 

26 536 645 

23 576 300 

79 846 691 

27689345 25902047 

Σημείωση Γ — Γιτ)ττεδα και κτίρια 

Ο λογαριασμός ενεργητικού -Γήπεδα και κτίρια» ύψους 39 425 263  
αναλύεται ως εξής: 

Γήπεδα  

Καθαρή αξία του κτιρίου του Kirchberg στο 
Λουξεμβούργο  

Καθαρή αξία του κτιρίου της Λισσαβώνας 

773757 

38331000 

320 506 

Σημείωση Δ — Ειδικές καταθέσεις προς εξυττηρέτηση δανεισμού 

Η θέση αυτή που αντιστοιχεί στο λογαριασμό παθητικού «Οφειλό
μενα και μη πληρωθέντα τοκομερίδια και ομολογίες», αφορά το 
ποσό των οφειλόμενων τοκομεριδίων και ομολογιών που δεν έχουν 
παρουσιαστεί προς είσπραξη. 

Σημείωση Ε — Ταμείο συντάξεων προσωπικού 

Το υπόλοιπο που υπάρχει στον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 
1987 ύψους 89 484 538 (31. 12. 1986 : 77 823 730} είναι το αποτέλεσμα 
της αναλογιστικής εκτίμησης των κεκτημένων δικαιωμάτων, 

σύμφωνα με τον κανονισμό του ταμείου συντάξεων, αυξημένο κατά 
τις εισφορές των εργαζομένων και του εργοδότη και κατά πς προσό
δους και μειωμένο κατά τις αναλήψεις που έχουν γίνει από την 

εκτίμηση αυτή. 

Οι δαπάνες για το συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού μαζί 
με τους τόκους που πλήρωσε η Τράπεζα για τη χρήση που έληξε 
σης 31 Δεκεμβρίου 1987 έφτασαν στα 13 320 317 (13 244 630 το 1986). 

Σημείωση ΣΤ — Διάφοροι πιστωτές 

Η θέση αυτή περιλαμβάνει: 

τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά 

δάνεια  

τους λογαριασμούς της Ευρωπα
ϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 

για πράξεις στα πλαίσια του 
ειδικού τμήματος και διάφορα 
άλλα συναφή υπό εκκαθάριση 

ποσά  

1987 1986 

37 329 374 361992044 

Σημείωση Η — Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου 

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 συμβάσεων και των πρωτο
κόλλων 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 διάθεση της στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Noμιqiατικoύ Συστήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 1736/79 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
της 3ης Αυγούστου 1979. 

β) Οι -Προεισπρσχθείσες για λογαριασμό τρίτων επιδοτήσεις επιτο
κίου» είναι τα ποσά που λαμβάνονται ως επιδοτήσεις επιτοκίου των 
δανείων που χορηγούνται από πόρους της ECK 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 Ευρωπα
ϊκών Κοινοτήτων της 3ης Αυγούστου 1979, όπως τροποποιήθηκε από 
τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2790/82 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων της 18ης Οκτωβρίου 1982. 

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 ΕΝΣ». 

Σημείωση θ — Διαχεφιστικές προμήθειες 

Η θέση αυτή αναφέρεται στις 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 — Δαπάνες και έξοδα διαχείρισης 

τους λογαριασμούς 
σεων  

καταθέ-

τα υπό εκκαθάριση ή προς κατα
βολή ποσά  

Έξοδα προσωπικού ^ 1987 1986 
Μισθοί και επιδόματα .... 43 169 071 40 405832 
Κοινωνικές δαπάνες  10 433 129 11211 127 

425 790 174 230380045 Λοιπά έξοδα προσωπικού . . . 4 369 243 3319 099 

57 971 443 54 936 058 
16 287 693 26067 843 Γενικά και διαχειριστικά έξοδα 9 533 721 10 085 584 

67 505 164 65 021 642 
8 262 590 

487 669 831 

7 036 961 

625476893 Το προσωπικό της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 1987 ανερχόταν σε 
699 άτομα (678 σης 31 Δεκεμβρίου 1986). 
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Σημείωση Κ — Χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα, χρηματοοι
κονομικά έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά και λοιπά 1987 1986 
έσοδα περιλαμβάνουν; 

— τα πραγματοποιηθέντα λογιστι

κά κέρδη από πράξεις χαρτο
φυλακίου  

— τα λοιπά έσοδα  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα περι
λαμβάνουν: 

— την αύξηση της μη πραγματο
ποιηθείσας υποτίμησης του 
χαρτοφυλακίου  

— τα λοιπά έξοδα  

22 838 100 

5 724 492 

28 562 592 

3087 992 
166 515 

3 254 507 

33689402 

5231 594 

38 920996 

16430 228 
342 234 

16 772 462 

των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας που δεν υπόκεινται 
στην προσαρμογή του άρθρου 7 του καταστατικού, 

— να καταχωρήσει το λειτουργικό πλεόνασμα της χρήσης 1986 ύψους 
578 765 599 στο έκτακτο αποθεματικό. 

Κίνηση των λογεφιασμών αποθεματικών και πρόβλεψης για τη 
χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1987  

Κατάσταση των 
λογαριασμών 

σης 31.12.1986 

Διάθεση του 
υπολοίπου του 

λογαριασμού 
αποτελεσμάτων 

χρήσης του 1986 

Κατάσταση των 
λογαριασμών 

σης 31.12.1987 

Απο^ματικό , . . 

Έκτακτο αποθεμα
τικό  

Πρόβλεψη για μετα

βολή της τιμής 
μετατροπής του 
ECU 

2 880 000 000 

332206336 

15 725 1 59 
3 227 931 495 

+ 578765599 

- 2314120 
+ 576451 479 

2880000000 

910971935 

13411 039 
3804 382 974 

Ιημείοκιη Λ — Αποθεματικά και πρόβλεψη και διάθεση του λει
τουργικού πλεονάσματος 

Το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάιπσε στις 15 Ιουνίου 1987:  

— να μειώσει την πρόβλεψη για μεταβολή της πμής μετατροττής 
του ECU κατά 2 314 120 που αποτελούν την καθαρή υποτίμηση 
που προκύπτει σπς 31 Δεκεμβρίου 1986 από την επανεκτίμηση 

Η Διευθύνουσα Επιτροττή αποφάσισε να προτείνει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο να συστήσει στο Συμβούλιο των Διοικητών να αυξήσει την 
πρόβλεψη για μεταβολή της τιμής μετατροττής του ECU κατά 

16 403 065 που αποτελούν την καθαρή υπεραξία που προκύπτει στις 
31 Δεκεμβρίου 1987 από την επανεκτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων της Τράπεζας που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του 

άρθρου 7 του καταστατικού και να καταχωρήσει το λειτουργικό πλεό
νασμα της χρήσης 1987 ύψους 632729 557 στο έκτακτο αποθεμαπκό. 

Έκθεση ελέγχου της Price Waterhouse 

Προς τον 
Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
Λουξεμβούργο 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Ευρω
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της 31ης Δεκεμβρίου 1987 και 1986  
σύμφωνα με πς διεθνείς οδηγίες ελέγχου. 

Κατά τη γνώμη μας. αυτές οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα απεικο
νίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Τρά
πεζας Επενδύσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 1987 και 1986, τα αποτε
λέσματα των εργασιών της και τις μιεταβολές στην οικονομική της 
θέση για πς χρήσεις που έληξαν την ίδια ημερομηνία. Οι σημα-
νπκότερες λογιστικές αρχές για τη σύνταξη αυτών των χρηματο
οικονομικών καταστάσεων περιγράφονται στο Παράρτημα Ε, 
σημείωση Α. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καλύπτονται από την 
έκθεσή μας είναι οι ακόλουθες: 

Ισολογισμός 

Κατάσταση του ειδικού τμήματος 

Ανάλυση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 

Κατάσταση μεταβολών της οικονομικής θέσης 

Κατάσταση των 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 μιέλη λόγω αναπροσαρμογής του 
κεφαλαίου Παράρτημα Δ 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Παράρτημα Ε 

Λουξεμβούργο, 12 Φεβρουαρίου 1988 PRICE WATERHOUSE 
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Ισολογισμός της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου 

σε εκατομ. ECU 

Ενεργητικό 

I Εκκρεμή δάνεια από ιδίους πόρους 

ίΔιοθέσιμα 

[]Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

Παθητικό 

I Εκκρεμής δανεισμός 

||Κεφάλοιο, αποθεματικά, προβλέψεις 

[]Λοιπσ στοιχεία παθηπκού 

'Εξέλιξη των εκκρεμών δανείων από ιδίους πόρους 

•Εξέλιξη του εκκρεμούς δανεισμού 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
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Δήλωση της Ελεγκτικής Επιτροπής 

Η Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και το άρθρο 25 του εσωτερικού κανονισμού 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με σκοπό να βεβαιώσει ότι οι εργασίες της Τράπεζας διεξήχθησαν κανονικά και 
τα βιβλία της τηρούνται κατά ορθό τρόπο, 

— αφού μελέτησε τα βιβλία, τα δικαιολογηπκά και τα λοιπά έγγραφα που έκρινε απαραίτητο να εξετάσει κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων της, 

— αφού εξέτασε τις εκθέσεις που συνέταξε η Price Waterhouse σπς 12 Φεβρουαρίου 1988, 

έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 1987, τον ισολογισμό της Τράπεζας και την κατάσταση του ειδικού τμήματος στις 
31 Δεκεμβρίου 1987, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, όπως τα συνέταξε το 
Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 26ης Απριλίου 1988, 

έχοντας υπόψη τα άρθρα 22, 23 και 24 του εσωτερικού κανονισμού, 

βεβαιώνει; 

ότι οι εργασίες της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 1987 διεξήχθησαν σύμφωνα με τους τύπους και 
τις διαδικασίες που προβλέπουν το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός. 

ότι ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης και η κατάσταση του ειδικού τμήματος συμφωνούν με τις λογιστικές 
εγγραφές και απεικονίζουν με ακρίβεια, τόσο στο ενεργητικό όσο και στο παθητικό, την κατάσταση της Τράπεζας. 

Λουξεμβούργο, 16 Μαΐου 1988 

Η Ελεγκτική Επιτροπή 

J. BREDSDORFF Α. HANSEN J. PINTO RIBEIRO 
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Πίνακας 10: Κατανομή των χορηγήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1987 και κατά την περίοδο 
1983—1987 κατά οικονομικό στόχο (^) 

1987 1983-1987 
Από ιδίους Από πόρους Από ιδίους Από πόρους 

Σύνολο πόρους του ΝΚΜ Σύνολο πόρους του ΝΚΜ 

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

Ύψος των χορηγήσεων  7450,4 7003,4 447,0 32 677,7 28 572.7 4105,0 

Περιφερειακή ανάπτυξη .... . . 4 347,2 100,0 4 311,8 35,4 18131,2 100,0 17170,2 961,0 
Βαγιο  . . 37,1 0,9 37,1 — 83,2 0,5 83,2 — 
Δανία  . . 29.5 0,7 29,5 — 71.5 0.4 71.5 — 
Γερμανία  . . 56,4 1.3 56,4 — 106.8 0,6 106,8 — 
Ελλάς  . . 160.2 3.7 160,2 — 1 610,7 8.9 1454.7 156,0 
Ισπανία  459.5 10,6 459,5 — 754,1 4,2 754,1 — 
Γαλλία  655,1 15,1 655,1 — 2 713,7 15,0 2 625,6 88,1 
Ιρλανδία  148,6 3,4 148,6 — 1063,2 5,9 868,1 195,1 
Ιταλία  1 868,2 43,0 1846,8 21,4 8 933,4 49,3 8 492,5 440,9 
Κάτω Χώρες  18,0 0.4 18,0 — 40,1 0.2 40.1 — 
Πορτογαλία  380,0 8,7 380,0 — 540,4 3,0 540,4 — 
Ηνωμένο Βασίλειο  534,6 12,3 520,6 14,0 2 214,1 12,2 2133,2 80.9 

Ενεργειακοί στόχοι  2226,8 100,0 2205,0 21,8 11159,3 100,0 10410,7 748,6 
Εγχώριοι πόροι  , . 667,6 30,0 667,6 — 5 788,2 51,9 5 507,5 280,7 
υδροηλεκτρική, γεωθερμία  m,Β 4.9 108,8 — 574.5 5.1 574,5 — 
πυρηνική  214,4 9,6 214.4 — 3128.1 28,0 3128,1 — 
υδρογονάνθρακες  325,4 14,6 325,4 — 1895.2 17,0 1714,2 181,0 
λιθάνθρακας, λιγνίτης, τύρφη .... 19,0 0.9 19,0 — 190,4 1.7 90,7 99,7 
Διαφοροποίηση των εισσγο)γών . . . 695,7 31,2 695.7 — 1 787,2 16,0 1 593,6 193,6 
φυσικό αέριο  255,8 11.5 255.8 — 1 126,3 10.1 1027,3 99,0 
άνθρακας  439,9 19.7 439.9 — 660,9 5.9 566,3 94.6 
Ορθολογική χρήση της ενέργειας . . . . 863.5 38,8 841.7 21,8 3 583.9 32,1 3 309,6 274,3 

Εκσληηφονισμός επιχεφήσεων . . . 1287,2 100,0 900,1 387,1 5110,9 100,0 2510,7 2 600,2 
Προηγμένη τεχνολογία  474,1 36,8 474,1 — 1 796,5 35,2 1 738,1 58,4 
Εκσυγχρονισμός και μετατροπή . . . . 57,6 4,5 57,6 — 242,7 4.7 223,3 19,4 
Βιομηχανική συνεργασία  219,9 17.1 219,9 — 400,8 7.8 400,8 — 
Επενδύσεις MME  535,6 41,6 148,5 387,1 2 670,9 52,3 148,5 2 522,4 

ΠεριΟάλλον-πολιττστική κληρονομιά . . 1579,2 100,0 1579,2 - 2957,9 100,0 2872,2 85,7 
Ατμοσφαιρική ρύπανση  470,6 29,8 470,6 — 720,7 24,4 720,7 — 
Ρύπανση των υδάτων και του εδάφους . . 730,9 46,3 730.9 — 1 674,7 56,6 1 589,0 85,7 
Λοιπές δράσεις  368,0 23,3 368,0 — 542,9 18,4 542,9 — 
Διαφύλαξη της πολιπσπκής κληρονομιάς 9.7 0,6 9,7 — 19,6 0,7 19,6 — 

Κοινοτικές υποδομές .... . . . 680,8 100,0 678,1 2,7 2 245,2 100,0 2 063,1 182,1 
Μεταφορές  655,0 96,2 652,3 2.7 1899,7 84,6 1 793,6 106,1 
σιδηροδρομικές  85.0 12.5 85,0 — 220,3 9,8 220,3 — 
οδικές  . . . 194,5 28.6 194,5 — 1038,1 46,2 934,7 103,4 
θαλάσσιες  ... 20,4 3.0 20,4 — 75,9 3.4 75,9 — 
εναέριες  . . . 307,8 45,2 307,8 — 509,4 22,7 509,4 — 
συνδυασμένες  . . . 47,5 6.9 44,6 2,7 56.0 2.5 53,3 2,7 
Τηλεπικοινωνίες  , , 25,8 3,8 25,8 — 308,1 13,7 232,1 76,0 
Λοιπές  ... — — — — 37.4 1.7 37.4 — 

ι Μ Επειδή οριομένα δάνεια ανταποκρίνονται ταυτόχρονα σε περισσότερους στόχους, το επί μέρους ποσά δεν μπορούν να αθροιστούν. 
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Πίνακας 11; Κατανομή των χορηγήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1987 και κατά την περίοδο 
1983—1987 κατά τομέα 

1987 1983-1987 

Απ6 Από Από Από 
ιδίους πόρους ιδίους πόρους 

Σύνολο πόρους του ΝΚΜ Σύνολο πόρους του ΝΚΜ 

οε εκοτομ σε εκστομ. σε εκστομ. σε εκστομ σε εκστομ. σε εκστομ 
ECU % ECU ECU ECU % ECU ECU 

Ενέργεια  1949,7 26,2 1927,9 21,8 10 587,6 32,4 9938,1 649,5 

Παραγωγή  1129,3 15,2 1129,3 — 6 094,8 18,7 5853,9 240,9 
Πυρηνική ενέργεια  214,4 2,9 214,4 — 3 044,4 9.3 3 044,4 — 
Κλασσικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί . . . 320.3 4.3 320.3 — 645,1 2,0 493.8 151,3 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  140,0 1.9 140,0 — 762,7 2.3 716,1 46,6 
Γεωθερμική και εναλλακτικές ττηγές ενέρ 13,3 0.2 13,3 — 188,4 0.6 188,4 — 
γειας  145,5 2,0 145,5 258,3 0.8 258,3 — 
Σταθμοί παραγωγής θερμότητας .... 276,8 3.7 276,8 — 1 101,1 3,4 1 101,1 — 
Εκμετάλλευση υδρογονανθράκων .... 19,0 0.3 19,0 — 94,8 0.3 51,8 43,0 
Εξόρυξη στερεών καυσίμων  

Μεταφορά και αττοθήκευση  265,5 3,6 265,5 — 1 815,9 5,6 1 618,6 197,3 
Ηλεκτρισμός  76,5 1.0 76,5 — 720.7 2.2 720,7 — 
Φυσικό αέριο και πετρέλαιο  189,0 2,5 189,0 — 1 095,2 3,4 897,9 197.3 
Διανομή  493,0 6,6 493,0 — 1685,7 5,2 1 568,4 117,3 
Ηλεκτρισμός  136,8 1,8 136,8 — 272,2 0,8 272.2 — 
Φυσικό αέριο  115,4 1.5 115,4 — 825,1 2.5 742.4 82,7 
Θερμότητα  240,8 3.2 240,8 — 588,4 1,8 553,8 34,6 
Συνολικά δάνεια  62,0 0,8 40,2 21,8 991,2 3.0 897,2 94,0 

Υποδομές  2 944,3 39,5 2906,2 38,1 12190,1 37,3 11 260,6 929,5 

Επικοινωνίες  1 616,8 21.7 1 578.7 38,1 7 622,2 23,3 7 226,1 396,1 
Μεταφορές  1 247.9 16,7 1209,8 38,1 4 853,8 14,9 4 589,5 264.3 
Σιδηροδρομικές  149.4 2.0 114.0 35.4 813.2 2.5 670.0 143,2 
Οδικές  600.3 8,1 600.3 — 2913.3 8.9 2794.9 118,4 
Θαλάσσιες  82.3 1.1 82.3 — 208,7 0.6 208,7 — 
Εναέριες  351,9 4.7 351.9 — 835.5 2.6 835.5 — 
Αστικές  16.7 0.2 16.7 — 27.1 0.1 27.1 — 
Συνδυασμένες  47.3 0.6 44.6 2.7 56.0 0.2 53.3 2,7 
Τηλεπικοινωνίες  368,9 5.0 368,9 — 2 768,4 8,5 2 636,6 131,8 
Κλασσικά δίκτυα  358.9 4,8 358.9 — 2474.4 7.6 2401,0 73.4 
Δορυφόροι και δορυφορικοί σταϋμοί . . . 10.0 0.1 10.0 — 294.0 0.9 235,6 58,4 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . . 729,8 9.8 729.8 — 2 073,3 6.3 1 987,6 Β5.7 
Διάφορα έργο υποδομής  268,6 3.6 268,6 — 1 510,3 4,6 1094,1 416,2 
Δημόσια κτίρια  18,3 0,2 18,3 — 221,4 0.7 55,7 165,7 
Κατοικίες  — — — — 226,9 0.7 127,0 99,9 
Γεωργική και δασική ανάπτυξη  47,4 0.6 47,4 — 288,9 0,9 241.6 47,3 
Σύνθετες υποδομές  202,9 2.7 202,9 — 773,1 2.4 669,8 103,3 
Συνολικά δάνειο  329,0 4,4 329,0 — 984,3 3.0 952,8 31,5 

Βιομηχανία, γεωργία, υττηρεσίες .... 2 556,4 34,3 2169,3 387,1 9 900,1 30.3 7 374,0 2 526,1 

Βιομηχανία  894,0 12,0 894,0 — 3182,2 9,7 3178,5 3.7 
Εξορυκτική  180,0 2.4 180,0 — 195,7 0,6 195,7 — 
Βασικές μεταλλουργικές  35,5 0.5 35,5 — 68,0 0,2 68.0 — 
Οικοδομικών υλών  29,2 0.4 29,2 — 50,2 0,2 50,2 — 
Ξύλου  6,1 0.1 6.1 — 6.1 6.1 — 
Υάλου και κεραμικής  24,4 0.3 24,4 — 98,7 0.3 98,7 — 
Χημικές  155,2 2.1 155,2 — 607,8 1.9 607,8 — 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . 111,6 1.5 111,6 — 398,6 1.2 398,6 — 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  86,8 1.2 86.8 — 787,0 2.4 787.0 — 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . . 188,1 2.5 188.1 — 615,6 1.9 615,6 — 
Ειδών διατροφής  15,9 0.2 15.9 — 109,2 0.3 109,2 — 
Υφαντικών ειδών και δέρματος  — — — — 59,1 0,2 59,1 — 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων . . 27.4 0.4 27,4 — 100,6 0.3 100,6 — 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη . 33,8 0.5 33,8 — 67,5 0.2 67,5 — 
Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες . . . — — — — 3,2 3.2 — 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχα\^ού . . . — — — — 14,9 11,2 3.7 
Υπηρεσίες  40.4 0.5 40,4 — 154,1 0.5 154,1 — 
Τουρισμός και αναψυχή  25,0 0.3 25,0 _ 59,7 0.2 59,7 _ 
Έρευνα-ανάπτυξη  2,0 2,0 23,8 0.1 23,8 
Ανάκτηση και επεξεργασία αποβλήτων . . 4,8 0.1 4,8 4.8 4.8 
Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και το κοινωνικό 

σύνολο  8,6 0,1 8,6 — 65,8 0,2 65,8 — 
Γεωργία, ιχθυοκαλλιέργεια  2,7 2.7 — 8.1 . 8,1 — 
Συνολικά δάνεια  1619,4 21,7 1232,3 387.1 6 555,7 20.1 4 033,3 2 522,4 

Σύνολο  7450,4 100,0 7 003,4 447,0 32 677,7 100,0 28 572,7 4105,0 
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Πίνακας 12: Πιστώσεις από συνολικά δάνεια στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1987 και κατά την περιόδο 1983-1987 

Πίνακας 12.1: Συνθετική παρουσίαση 

1987 19Θ3-19Θ7 

Ιύνολο Από ιδίο υς 
πόρους 

Από πόρους 
ίου ΝΚΜ Σύνολο Από ιδίους 

πόρους 
Από πόρους 

του ΝΚΜ 
oc σι σε σε σε σε 

Αριθμός ϋβτομ. 
ECU Αριθμός εκατομ 

ECU Αριθμός εχοτομ 
ECU Αριθμός εκατομ. 

ECU Αριθμός εκατομ. 
ECU Αριθμός εκατομ 

ECU 

Περιφερειακή ανάπτυξη . . . 1 911 656.0 1911 656,0 11659 3 517,4 11656 3 488,9 3 28,5 
Ενεργειακοί στόχοι  90 125,7 90 125,7 — — 1 183 1 072,9 956 993,9 227 79,0 
Προηγμένη τεχνολογία . . . 9 26.1 9 25.1 — — 35 113,6 35 113,6 — — 
Επενδύσεις MME   981 294,9 57 10,0 924 284,9 9 232 2421.7 90 22,6 9142 2 399,1 
Περιβάλλον  44 74,0 44 74,0 — — 59 110,7 59 110,7 — — 

Σύνολο 3 035 1175,7 2111 Β90,β 924 284,9 22168 7236,3 12796 4 729,7 9372 2 506,6 
από τα οποία; βιομηχανία . , 2 871 985,3 1947 700,4 924 284,9 19 877 6 003,4 10 704 3 587,5 9173 2 415,9 

υποδομές . . 164 190,4 164 190,4 _ — 2 291 1 232,9 2 092 1 142,2 199 90,7 

Πίνακας 12.2: Κατανομή των πιστώσεων που ανταποκρίνονται στους στόχους σε θέματα ενέργειας, εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων 
και προστασίας του περιθειλλοντος 

1987 1983-1987 

Από ιδίους πόρους Από πόρου ς του ΝΚΜ Από ιδίο υς πόρους Από πόρους το ΝΚΜ 

σε εκ ατομ σε εκ ατομ σε εκ ατομ. σε ε κατομ 
Αριθμός ECU Αριθμός ECU Αριθμός ECU Αριθμός ECU 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Δανία  — — — — 2 4,9 — — 
Γ ερμανία  ... 5 15,3 — — 7 23,4 — — 
Ελλάς  ... — — — — 2 0,3 — — 
Γ αλλία  ... 3 10,9 — — 261 187,8 167 36,4 
Ιταλία  . .. 80 96,7 — — 682 774,6 60 42,6 
Πορτογαλία  ... 2 2.9 — — 2 2.9 — — 

Σύνολο  ... 90 125,7 956 993,9 227 79,0 
από τα οποία: βιομηχανία  ... 40 63,9 — — 504 473,1 34 17,7 

υποδομές  ... 50 61,8 — — 452 520,8 193 61,3 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Προηγμένη τεχνολογία 
Γαλλία  
Ιταλία  
Επενδύσεις MME 

25.1 27 
29,2 
84.4 

Δανία . . . . . . . . — — — — — — 381 111,0 Ελλάς , , . — — 9 1,0 — — 55 20,0 
Ισπανία , . ... 50 7.0 175 62,7 50 7,0 185 66,6 
Γαλλία  ... 7 3.0 498 76,6 40 15,6 5 564 884,3 
Ιταλία  . . . . — ' — 236 140,9 — — 2 712 1 273,6 
Πορτογαλία  ... — — 6 3.5 — — 6 3.5 
Ηνωμένο Βασίλειο  . . . . — — — — — — 239 40,1 

Σύνολο  ... 66 35,1 924 284,9 125 136,2 9142 2 399,1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Γ ερμανία  ... 15 49,4 — — 24 72,8 — — 
Ιταλία  ... 28 22,6 — — 34 36,0 — — 
Πορτογαλία  ... 1 1.9 — — 1 1,9 — — 

Σύνολο  . 44 74,0 59 110,7 
οπό τα οποία: βιομηχανία  ... 28 22,9 — — 34 36,3 — — 

υποδομές  ... 16 51.1 — — 25 74,4 — — 
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Πίνακας 12.3; Κατανομή των τηστώσεων από ιδίους πόρους που ανταποκρίνονται στους στόχους περιφερειακής ανάπτυξης 

1987 1963-1987 

βιομηχανία 

oc εκατομ. 
Αριθμός ^ 

Δανία 46 5^ 
Ανατολικό του Μεγάλου Βελτ — — 
Δυτικά του Μεγάλου Βελτ 46 5,2 
EUóς 89 26^ 
Ήπειρος 9 2,0 
Κρήτη 15 1,3 
Ανατολική Μακεδονία 6 1,0 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 16 2,2 
Νήσοι ανατολικού Αιγαίου 6 0,2 
Πελοπόννησος-Δυτική Στερεά 16 4.5 
Ανατολική Στερεά 10 5,4 
Θεσσαλία 7 2,1 
Θράκη 3 3,7 
Σύνολο της χώρας 1 3,8 
Ισπανία (') 96 19,8 
Ανδαλουσία 23 6,1 
Αστούριας 8 4,2 
Αραγονία — — 
Κανάριοι Νήσοι 11 1,3 
Καστίλλη Λα Μάντσο 11 2,2 
Καστίλλη Λεόν 15 1,3 
Εστρεμαδούρα 1 0,2 
Γαλικία , . 10 1,5 
Μούρθια 9 1,9 
Χώρα των Βάσκων 7 0,9 
Βαλένθια 1 0,2 
Γαλλία 260 72^ 
Αλσατία — — 
Ακουιτανία 3 0,9 
Ωβέρνη 12 1,3 
Κάτω Νορμανδία 23 4,9 
Βουργουνδία 20 5,9 
Βρετάνη 42 18,6 
Κέντρο 2 0,3 
Καμπανία-Αρδέννες 12 2,9 
Κορσική 14 7,5 
Φρανς Κοντέ 7 1,0 
Άνω Νορμανδία 14 3.6 
Λανγκτόκ-Ρουσιγιόν — — 
Λιμουζίν 7 0,8 
Λωρραίνη 4 1,5 
Μιντι-Πυρηναία — — 
Βορράς-Πα ντε Καλαί 8 3,4 
Χώρες του Αίγηρα 39 5,7 
Πικαρδίσ 21 5,7 
Πουατού-Σαρέντ 25 6,0 
Προ6ηγκία-'Αλπεις-Κυανή Ακτή 7 2,3 
Ροδανός-'Αλπεις — — 
Ιρλανδία 62 7,1 
Ιταλία 1210 427,1 
Αβρούζια 74 25,9 
Βασιλικάτα 29 5,6 
Καλαβρία 53 10,0 
Κομπανία 228 97,9 
Φριούλι-Βενετσια Τζούλια 20 14,0 
Λάτιο 48 28,1 
Λιγυρία 11 5.2 
Μάρκες 114 33,0 
Μολίζε 14 2,2 
Πούλια 158 35,6 
Σαρδηνία 122 40,6 
Σικελία 158 31,5 
Τοσκάνη 43 16,3 
Τρεντίνο-Άνω Αδίγη 97 62,1 
Ούμπρια 24 8,4 
Βένετο 17 10,7 
Πορτογαλία (ή 50 20,8 
Αλεντέζου 1 0,2 
Κεντρική Χώρα 22 6,6 
Λισσσβώνα και Κοιλάδα του Ταγού .... 4 1,8 
Μαδέρα 1 0.4 
Βόρεια Χώρα 22 11,8 
Ηνωμένο Βασίλειο — — 
Ανατολικά Μίντλαντς — — 
Βόρεια Αγγλία — — 
Βόρειος Ιρλανδία — — 
Βορειοδυτική Αγγλία — — 
Σκωτία — — 
Νοποδυτική Αγγλία — — 
Ουαλλία — — 
Δυτικό Μίντλαντς — — 
Γιόρκσάιρ και Χάμπερσάιντ — — 

Σύνολο 1813 578^ 

(Μ Πιστώσεις οπό συνολικά δάνεια που έχουν υπογραφεί μετά την προσχώρηση. 

Υποδομές Βιομηχανία Υποδομές 

σε ε κάτομ 
Αριθμός ECU Αριθμός 

σε εκατομ 
ECU 

σε εκατομ. 
Αρι^ός ECU 

11.1 

3,4 

7.7 
0.7 

0.1 

0.6 

58,5 

2,5 
0,9 

3,3 

0,2 
0,1 

45,0 
5.1 

0.4 
1.0 

7,2 
2,0 

0,5 

0.6 

4,0 
0,1 

149 
11 
138 
414 
29 
37 
29 
77 
21 
75 
73 
40 
21 
12 

137 
38 
8 
1 
13 
16 
24 
1 
19 
9 
7 
1 

3116 
18 
284 
227 
133 
22 
492 
27 
32 
70 
17 
44 
214 
149 
126 
236 
212 
348 
66 
241 
52 
106 
251 

5 755 
353 
163 
343 
965 
65 
318 
11 
567 
66 
644 
642 
624 
321 
359 
241 
73 
52 

1 
23 
4 
1 

23 
167 
21 
17 
24 
32 
25 
11 
15 
9 
13 

28,0 
1.8 

26.2 
223,3 

7,8 
15.8 
10,5 
37,5 
8.0 

26,0 
31.3 
21.0 
10.3 
55.1 
36.2 
13.5 
4.2 
0,4 
1.8 
3.7 
3.7 
0,2 
5.7 
1.9 
0,9 
0,2 

541.7 
2,5 

42,7 
33.0 
23.4 
6,0 

108.8 
4.0 
5,0 
10.4 
2.0 
8,9 

38.7 
19.1 
22.6 
32,6 
49.5 
56,4 
15,4 
41.9 
7,9 
10,9 
29.1 

1 975,4 
139.5 
24.0 
73.6 

411.3 
46,4 
188,3 

5.2 
164.6 
26.4 
161.2 
152,8 
140.0 
109.3 
216.1 
84.1 
32.6 
22.3 
0,2 
7.1 
1.8 
0,4 
12.8 
85.9 
9.0 
17.7 
18.5 
7.3 
12,3 
7.2 
5.4 
5,4 
3.1 

1 
23 
7 

1555 

190 
219 
18 

168 
1 
9 
57 
2 
27 
130 
68 
24 
291 
147 
88 
21 
5 
1 

89 
2 

30 
21 
2 

38,9 

31,2 

7.7 
29,9 
10,8 

0.1 

5.1 
2.8 
4.4 
4.9 
1.8 

457,5 

70,7 
48.3 
10.0 

54.4 
1,3 
3,1 
8.0 
0,7 
9.9 

36,9 
12,9 
10,9 
52.2 
74.1 
36,9 
3,8 
3.1 
1.0 

19.3 
0,7 

20,0 
8.1 
2.7 

0.4 

0,1 
0.6 
4,0 
4.0 
0.1 

98 77,5 10041 2941,9 1615 547,0 

107 



nivoucoç 12.4; Κατ(χνομή 'TOU συνόλου των πιστώσεων κατά τομέα 

1987 1983-1987 

Σύνολο Σύνολο Αττ6 ιδίους 
τιόρους 

Αη6 πόρους 
του ΝΚΜ 

Αριβμός 
σε εκατομ. 

ECU Αριβμός 
σε εκατομ. 

ECU 
σε εκατομ 

ECU 
σε εκατομ. 

ECU 

Ενέργεια  60 76,4 470 537,1 7,4 529,2 7.9 

Παραγωγή  . . 18 19,3 138 115,3 1.6 112,3 3,0 
Ηλεκτ(>(σμός  . . 11 5.2 103 53.2 0,7 50.2 3.0 
Θερμότητα  . . 1 0,1 13 24,2 0,3 24.2 — 
Υδρογονάνθρακες  . . 4 13,6 20 37,5 0.5 37.5 — 
Στερεά καύσιμα  . . 2 0.4 2 0.4 0.4 — 
Μεταφορά και διανομή  . . 42 57,1 332 421,8 5.8 416,9 4,9 
Ηλεκτρισμός  . . 3 4.2 33 25.5 0.4 25.5 — 
Υδρογονάνθρακες  . . 35 34.6 35 123,0 1.7 118.5 4.5 
Θερμότητα  4 18.3 264 273,3 3,8 272.9 0.4 

Υποδομές  104 114,0 1821 695,8 9,6 613,0 82,8 

Μεταφορές  . . 77 45,7 1501 425,0 5,9 420,8 4,2 
Σιδηροδρομικές . . . . 1 0.7 8 8.9 0.1 8.9 — 
Οδικές  . . 61 30,3 1447 383,9 5,3 379,7 4.2 
Θαλάσσιες  . , 11 6.5 39 21.5 0,3 21.5 — 
Εναέριες  , . 1 1.7 4 4.2 0.1 4.2 — 
Αστικές  . . 3 6.5 3 6.5 0.1 6,5 — 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθορισμός)  . . 21 49,6 88 155,9 2,2 131,1 24,8 
Διάφορα έργα υποδομής  6 18,7 232 114,9 1,6 61,2 53,7 
Δημόσια κτίρια  1 0,1 181 46,7 0.6 2.5 U,2 
Γεωργική και δασική ανάπτυξη  1 0,6 27 53.6 0.7 53.6 — 
Σύνθετες υποδομές  4 18,0 14 5,2 0.1 5,2 0.1 
Κατοικίες  . . — — 10 9.4 0.1 — 9,4 

Βιομηχανία, γεωργία, υττηρεσίες  2 871 985,3 19 877 6 003,4 83,0 3587,5 2415,9 

Βιομηχανία  2 294 757,7 16 820 5 034,6 69,6 2814,3 2 220,3 
Εξορυκτική  39 7.7 390 73.5 1,0 54.7 18.8 
Βασικές μεταλλουργικές  20 13.9 155 99.9 1.4 68.3 31.5 
Οικοδομικών υλών  133 43,8 996 342.1 4,7 259.1 83.0 
~ύλου  147 29.2 1395 298.3 4,1 151.0 147.3 
Υάλου και κεραμικής  51 23.3 385 214,3 3.0 116.2 98,2 
Χημικές , . 118 89.7 601 453,5 6,3 300.3 153.2 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής  350 91.4 3566 879,7 12,2 403.1 476,6 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  93 28.4 615 219,4 3,0 138.9 80.5 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού  94 30.7 770 268,8 3,7 157.6 111.2 
Ειδών διατροφής  354 163.4 2219 850.6 11.8 520.2 330.4 
Υφαντικών ειδών και δέρματος  192 57,4 1 188 378,0 5.2 155.6 222.3 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων .... 162 79.9 1362 385,9 5,3 175.3 210.6 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη . . . 108 37.6 944 291,7 4,0 164.1 127.5 
Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες  48 16.2 463 104,6 1.4 54.0 50.6 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού  385 45.2 1571 174,4 2.4 95.8 78.6 
Υττηρεσίες  513 208,3 2 735 820,4 11.3 630,9 189,5 
Τουρισμός  256 90.8 1262 427,4 5.9 389.8 37.6 
Λοιπές  244 103.3 1350 358.0 4.9 219.8 138.2 
Ανάκτηση αποβλήτων  13 14.2 123 35,0 0.5 21.4 13.7 
Γεωργία, δάση, αλιεία  64 19,3 322 148,5 2,1 142,4 6,1 

Σύνολο  3 035 1175,7 22168 7236,3 100,0 4729,7 2506,6 
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Πίνακας 13: Χορηγήσεις σης μεσογειακές χώρες κατά την περίοδο 1963-1987  

Πίνακας 13.1: Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου 

Σύνολο 
σε εκατομ 

ECU 

Από ιδίους Από πόρους 
πόρους προϋπολογισμού 

σε εκοτομ. σε εκοτομ. 
ECU ECU 

Χώρες που προσχώρησαν σπ^ν Κοινότητα 0) 

Ισπανία  
Ελλάς  
Πορτογαλία  

Λοιπές χώρες της βόρειας Μεσ ογείου 
Τουρκία  
Γιουγκοσλαβία  

Μαγκρέμπ 
Αλγερία  
Μαρόκο . 
Τυνησία  

Μασράκ 
Αίγυπτος  
Ιορδανία  
Λίβανος  
Συρία  

Λοιπές 
Κύπρος  
Ισραήλ  
Μάλτα ........ . 

Σύνολο  

Οι Παρεμβάσεις πριν από την προσχώρησή τους. 

550.0 
351,4 
725.0 

734,2 
310,0 

177,0 
165,0 
153,5 

241,0 
62,3 
40,0 

101,5 

58,0 
70,0 
24,0 

14,6 
9,3 

19,3 

19,5 
8,2 

4,7 
4,4 
4.1 

6.4 
1.7 
1.1 
2,7 

1.5 
1.9 
0,6 

550,0 
341,4 
725,0 

115,0 
310,0 

177.0 
146,0 
119,0 

238,0 
55.0 
40,0 
98,0 

48,0 
70,0 
16,0 

10,0 

619,2 

19,0 
34,5 

3,0 
7.3 

3.5 

10,0 

Θ.0 

3 762,9 100,0 3 048,4 714,5 
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Πίνακας 13.2: Κοτςο/ομή κατά τομέα 

Χορηγήσεις 
Πιστώσεις από εκκρεμή 

συνολικά όάνεια 

Τομέας 
oe Εκατομ. 

ECU % σε εκατομ 
Αριθμός ECU 

Ενέργεια  .......... 10963 29.1 9 8,7 

Παρογοιγή  858,0 22,8 8 8,5 
Κλασσικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  469,0 12,5 — — 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  341,0 9,1 3 2,3 
Εναλλακτικές ττηγές ενέργειας  — — 1 0.5 
Υδρογονάνθρακες  48,0 1.3 — — 
Στερεά καύσιμα  — — 4 5.7 
Μεταφορά και αποθήκευση . . . 238.3 6.3 1 03 
Ηλεκτρικό ρεύμα  223,3 5.9 1 0,2 
Φυσικό αέριο και ττετρέλαιο  15,0 0.4 — — 
Υποόομές 1450,8 81 76,9 

Εττικοινωνίες  1034,5 27.5 29 14,8 
Μεταφορές  1021,5 27.1 29 14,8 
Σιδηροδρομικές  280,2 7.4 — — 
Οδικές  497.2 13,2 29 14,8 
Θαλάσσιες  189,5 5,0 — — 
Εναέριες  54.7 1.5 — — 
Τηλεπικοινωνίες  13,0 0.3 — — 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός)  94,5 2.5 16 19,4 
Διάφορα έργα υποδομής  238,8 6.3 36 42,7 
Δημόσια κτίρια  — — 11 2.1 
Γεωργική και δασική ανάπτυξη  221,8 5.9 — — 
Σύνθετες υποδομές  17,0 0,5 25 40,7 

Συνολικά δάνεια  83,0 2.2 — — 

Βιομηχανία, γεωργία, υπηρεσίες  1215,9 32,3 2 074 755,9 

Βιομηχανία  316,3 8,4 1255 642,6 
Εξορυκπκή  — 55 23,6 
Βασικές μιεταλλουργικές  34,4 0,9 23 14,1 
Οικοδομικών υλών  93,4 2,5 117 73,8 
Ξύλου  1.8 113 47,4 
Υάλου και κεραμικής  5.2 0,1 54 42,8 
Χημικές  70,0 1,9 100 59,9 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής  — 181 89,8 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  — 52 18,5 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού  5,2 0,1 53 26,8 
Ειδών διατροφής  2,5 0,1 230 110,4 
Υφανπκών ειδών και δέρματος  5,1 0,1 100 48,6 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων  77,7 2.1 59 29,2 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη  0,5 — 79 34,2 
Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες  — — 13 3,5 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού  20,5 0.5 26 19,8 

Γεωργία, δάση, αλιεία  84,1 2,2 701 58.4 
Υττηρεσίες  3,0 0,1 118 54,9 
Τουρισμός  — _ 65 43,2 
Λοιπές  — — 53 11.7 
Ανάκτηση αποβλήτων  3,0 0.1 — — 
Συνολικά δάνεια  812,5 21,6 — — 

Σύνολο 3 762,9 100,0 2164 8413 
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Πίνακας 14: Χορηγήσεις στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και τις υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη (ΥΧΕ) κατά την περίοδο 1976-1987 (συμβάσεις του Λομέ) 

Πίνακας 14,1: Κατανομή κατά θέση εττενδυτικού σχεδίου 
(σε εκστομ. ECU) 

Σύνολο Αττό ιδίους πόρους Από πόρους προϋπολογισμού 

Σύνολο Λομέ I + II Λομέ III Σύνολο Λομέ I + II Λομέ III Σύνολο Λομέ I + II Λομέ III 

ΑΦΡΙΚΗ  1607,34 1133,84 473,5 1058,1 812,5 245,6 549,24 321,34 227,9 
Δυτική Αφρική  637,6 460,2 177,4 436,7 348,6 88,1 200,9 111,6 89,3 
Ακτή Ελεφαντοστού .... 145,1 104,0 41.1 139,7 98.6 41.1 5.4 5.4 — 
Νιγηρία  120,0 90,0 30.0 120,0 90.0 30,0 — — — 
Σενεγάλη  71.6 46,1 25.5 33,0 33,0 — 38.6 13.1 25,5 
Γ κάνα  58,3 34,3 24,0 33,0 16,0 17.0 25.3 18,3 7.0 
Μαυριτανία  47,0 32,0 15.0 25,0 25,0 — 22.0 7,0 15.0 
Περιφερειακή  37,8 16,8 21,0 5.0 5.0 — 32.8 11,8 21.0 
Νίγηρ  31,2 16,9 14.3 16,0 16,0 — 15.2 0,9 14.3 
Τόγκο  28,4 28,4 — 20.7 20.7 — 7.7 7,7 
Μπενίν  24,8 18,3 6,5 13.5 13.5 — 11.3 4,8 6,5 
Μπουρκίνα Φάσα  22,9 22,9 — 8.0 8.0 — 14.9 14.9 
Γ ουινέα  15.1 15,1 — 11.9 11.9 — 3.2 3,2 — 
Λιβερία  14,0 14,0 — 10.9 10,9 — 3.1 3.1 — 
Μαλί  9,8 9.8 — — — — 9,8 9,8 — 
Πράσινο Ακρωτήριο .... 5.4 5.4 — — — — 5.4 5.4 — 
Γουινέα Μπισάου  3,8 3.8 — — — — 3,8 3,8 — 
Γ κάμπια  2,4 2.4 — — — — 2,4 2.4 — 
Κεντρική και Ισημερινή Αφρι
κή  329,24 260,14 241,0 191,0 50,0 88,24 69,14 
Καμερούν  133.3 133,3 — 128.3 128,3 — 5.0 5.0 
Ζαΐρ  75.8 25.8 50,0 50.0 — 50,0 25.8 25,8 — 
Κονγκό  41.9 31,9 10,0 28.1 28,1 — 13.8 3,8 10,0 
Γκσμπόν  34.5 34,5 — 32.0 32,0 — 2.5 2,5 — 
Μπουρούντι  11.7 8.7 3.0 — — — 11.7 8,7 3,0 
Τσαντ  9.5 9,5 — — — — 9,5 9,5 — 
Ισημερινή Γουινέα .... 6.0 2.0 4.0 — — — 6.0 2,0 4,0 
Ρουάντα  5,7 5.7 — — — — 5.7 5,7 
Κεντραφρική  5.1 5.1 — — — — 5.1 5,1 — 
Περιφερειακή  3.6 3.6 — 2.6 2.6 — 1,0 1.0 — 
Σάο Τομέ και Πρίνσιττε . . . 2.14 0,04 2,1 — — — 2,14 0,04 2.1 
Ανατολική Αφρική .... 274,8 182,3 92,5 135,9 102,9 33,0 138,9 79,4 59,5 
Κένυα  135.2 100,7 34,5 124,9 97.9 27,0 10,3 2.8 7.5 
Αιθιοπία  34,0 13,0 21,0 — — 34.0 13,0 21,0 
Τανζανία  30.7 23.7 7,0 5.0 5.0 — 25.7 18.7 7.0 
Σουδάν  25.5 16.5 9,0 — — — 25,5 16,5 9.0 
Σομαλία  22,8 9,6 13,0 — — — 22,8 9,8 13.0 
Ουγκάντα  12,3 10,3 2,0 — — — 12,3 10,3 2,0 
Περιφερειακή  6.5 0.5 6,0 6.0 — 6,0 0.5 0,5 — 
Σεϋχέλλες  4,6 4.6 — — — — 4.6 4.6 — 
Τζιμπουτί  3.2 3.2 — — — — 3.2 3.2 — 
Μεσημβρινή Αφρική .... 365,7 231,2 134,5 244,5 170,0 74,5 121,2 61,2 60,0 
Ζιμπάμπουε  72.4 40,4 32,0 67,0 35.0 32.0 5,4 5,4 — 
Ζάμπια  57.6 47,4 10,2 42,0 42.0 — 15,6 5,4 10,2 
Μποτσουάνα  53,3 37,3 16,0 46,5 35.5 11.0 6.8 1.8 5,0 
Μαλάουι  49,5 39,0 10.5 28,5 22.0 6.5 21,0 17.0 4.0 
Μαυρίκιος  48,5 17.0 31.5 41.5 16,5 25.0 7,0 0.5 6,5 
Μαδαγασκάρη  42.4 23,6 18,8 — — — 42,4 23,6 18.8 
Σουαζιλάνδη  23,2 20,2 3.0 19,0 19.0 — 4,2 1,2 3,0 
Λεσότο  9,8 6.1 3.5 — — — 9.6 6.1 3.5 
Αγκόλα  4.0 — 4.0 — — — 4,0 — 4.0 
Μοζαμβίκη  3.0 — 3.0 — — — 3,0 — 3.0 
Κομόρες  2.2 0,2 2.0 — — — 2,2 0,2 2,0 
Καραϊβική  143,3 94,8 48,5 106,5 68,1 38,4 36,8 26,7 10,1 
Τρινιντάντ και Τομπάγκο . . 42.0 42,0 — 42,0 42.0 — — — — 
Ιαμάίκή  24,3 9,0 15,3 19,3 4,0 15,3 5.0 5.0 — 
Μπαχάμας  17,6 17,6 17,6 — 17,6 — — — 
Μπαρμπάντος  17,1 17,1 17.1 17,1 — — — — 
Γ ουιάνα  7,2 7,2 — — — — 7.2 7.2 — 
Αγία Λούκια  6,2 1.2 5,0 3.0 — 3,0 3,2 1.2 2.0 
Μπελίζ  6,1 2.6 3,5 4,5 2,0 2.5 1.6 0.6 1,0 
Δομινίκα  4,8 1.0 3,8 — — — 4.8 1.0 3,8 
Σούριναμ  4,3 4.3 — — — — 4.3 4,3 — 
Γρενσδα  4,2 2.4 1,8 — — — 4.2 2,4 1.8 
Περιφερειακή  4.0 4.0 3,0 3,0 — 1.0 1.0 
Αγιος Βικέντιος και Γρεναδί-
νες  3,0 3.0 — — — — 3.0 3.0 — 
Αγιος Χριστόφορος-Νέβις . . 2,5 1.0 1,5 — — — 2.5 1.0 1,5 
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ  162,7 139,7 23,0 127,4 106,9 20,5 35,3 32,8 2.5 
Παπούα-Νέα Γουινέα . . . 87,6 70.6 17.0 71,9 54.9 17.0 15.7 15.7 
Φίτζι  64,5 60.0 4.5 55,5 52.0 3.5 9,0 8.0 1.0 
Τόνγκσ  3,8 2,3 1.5 — — — 3,8 2,3 1.5 
Δυτική Σαμόα  3.3 3.3 — — — — 3.3 3.3 — 
Βανουάτου  3,0 3,0 — — — — 3,0 3.0 — 
Κιριμπάτι  0,2 0.2 — — — — 0.2 0.2 — 
Νήσοι Σολομώντος .... 0.2 0.2 — — — — 0.2 0.2 — 
Τουβαλού  0,1 0.1 — — — — 0.1 0.1 — 
Σύνολο κρατών ΑΚΕ , . . 1 913,34 1368,34 545,0 1 292,0 987,5 304,5 621,34 380,84 240,5 
ΥΧΕ  36,5 28,1 8,4 29,4 22,0 7,4 7,1 6.1 1.0 

Γενικό σύνολο  1949,8 1396,4 553,4 1321,4 1009,5 311,9 628,4 386.9 241,5 
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Πίνακας 14.2; Κατίχνομή κατά τομέα 

Λομέ Λομέ I (01 

Χορηγήσεις 
Πιστώσεις από εκκρεμή 

συνολικό δάνειο Χορηγήσεις 
Πιστώσεις errò εκκρεμή 

συνολικά δάνεια 

Τομέας 
at ε(οτομ 

ECU % Αριίμός 
σε ε κβτομ 

ECU 
σε ε κοτομ. 

ECU li Αριθμός 
σε εκα τομ. 

ECU 

Ενέργεια  130,1 23,5 378,5 27,1 6 2.8 

Παραγωγή  . . 77.8 14,1 309,5 22,2 S 2.2 
Κλασσικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  . . 44.0 8.0 98,1 7,0 3 1,8 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  . . 33,8 6,1 169,9 12,2 2 0.3 
Γεωθερμικοί σταθμοί  . . — — 9.0 0,6 — — 
Υδρογονάνθρακες  . . — — 32,5 2,3 — — 
Μεταφορά και διανομή . . . . 52,3 9,5 69,0 4,9 1 0.6 
Μεταφορά ηλεκτρισμού  . . 34,3 6,2 69,0 4,9 — — 
Διανομή ηλεκτρισμού  18,0 3,3 •— — 1 0,6 

Υποδομές  . . 97,8 17,7 121,9 8,7 2 1.6 

Επικοινωνίες  . . 54,3 9,8 90,3 6,5 2 1.6 
Μεταφορές  . . 11,3 2,0 27,2 1,9 1 0,6 
Σιδηροδρομικές  — fO.O 0,7 — — 
Θαλάσσιες  . . ff,3 2.0 17.2 f,2 1 0.6 
Τηλεπικοινωνίες  43,0 7,8 63,1 4,5 1 1.0 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) .... . . 43,5 7,9 31,6 2,3 — — 

Βιομηχανία, γεωργία, υπηρεσίες  325,5 58,8 61 13,3 896.1 64,2 527 217,0 

βιομηχανία  187,0 33,8 32 6,2 564,7 40,4 429 192,8 
Εξορυκτική  81,0 14,6 — — 149,7 10,7 13 8.0 
Βασικές  — — — 31.5 2,3 9 4,0 
Οικοδομικών υλών  . . 4.0 0,7 1 0,8 59,3 4,2 15 6,3 
Ιύλου  4,5 0,8 1 0.1 25.2 1.8 34 12.4 
Υάλου και κεραμικής  . . — 4.0 0,3 9 5.7 
Χημικές  14.0 2,5 4 0,3 54.5 3,9 26 15,3 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής  . . — — 2 0.1 0.5 28 10,2 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  — — 3 0,2 7.3 0,5 13 4,7 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού  — — — — — — 10 4,5 
Ειδών διατροφής  35,6 6.4 10 1.8 165.3 11.8 110 52,4 
Υφαντικών ειδών και δέρματος  43,4 7.8 3 0,5 42,9 3,1 57 19,8 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων .... 4.5 0.8 1 0,1 — — 40 19,9 
Προϊόντων από ελαστικό και πλασπκή ύλη . . . . . — — 2 0.7 24,6 1.8 43 22,5 
Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες  — — — — — — 8 1.9 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού  — — 5 1.6 — — 14 5.2 
Γεωργία, δάση, αλιεία  — — — — — — 7 3,8 
Υπηρεσίες  . . 3,5 0,6 29 7.1 40ί 2,9 91 20.4 
Τουρισμός  — — 25 6,4 19,3 1.4 61 17.5 
Λοιπές υπηρεσίες  . . 3.5 0.6 4 0,7 20,9 1.5 30 3,0 
Συνολικά δάνεια , . 126,0 22,8 — — 267,8 19,2 — — 
Τράπεζες ανάπτυξης  . . 9,1 1.6 — — 23,3 1.7 — — 
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1958-1987: 
Τριάντα χρόνια δραστηριότητας της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

Το 1972, παραμονή πις πρώπις διεύρυνσης πις Κοινόπιτας, οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας έφταναν στα 500 εκα
τομμύρια, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια ξεπερνούσαν κάθε φορά τα 7,5 δισεκατομμύρια. Ακόμη και σε σταθερές τιμές, 
η αύξηση είναι ιδιαίτερα έντονη, παρά την ελαφρή επιθράδυνση των τελευταίων χρόνων, όπως φαίνεται στο παρα
κάτω διέιγραμμα I. 

σε εκατομ 
8 000 

7 000 

, ECU 

6 000 

5 000 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

Ποσά σε τρέχουσες τιμές 

Στο εσωτερικό της Κοινότητας Έξω οπό την Κοινότητα 

Ίδιοι πόροι 

80 85 87 

Ποσά σε τιμές 1987 

Ίδιοι πόροι Συνολική δραστηριότητα 

Πόροι ΝΚΜ Πόροι προϋπολογισμού 

Πίνακας 15: Χορηγήσεις της περιόδου 1959—1987 
(σε Εκστομ. ECU) 

στο εσωτερικό της Κοινότητας έξω αττό την Κοινότητα 

Έτος 
ΣύνοΧο 

χορηγήσεων 
Δάνεια ατιό 

ιδίους πόρους 
Δάνεια με εντολή 

και εγγυήσεις 
Δάνεια από 

πόρους του ΝΚΜ 
Δάνεια από 

ιδίους πόρους 
Πράξεις με π^υς 

προϋπολογισμού 

1959-1987 25 674,4 20 049,0 524,5 1 805,6 2 320,3 975,0 
ετήσιος 
μέσος όρος 1069,8 835,4 21,9 75,^ 967 40,6 
1983 5921.7 4145,9 97,6 1 199,6 426,0 52.7 
1984 6889,8 5 007,0 — 1 181,8 614,6 66,4 
1985 7184,6 5 640,7 — 883,7 584,3 75,9 
1986 7 544.7 6 678,1 — 393,0 381,8 91,9 
1987 7 842.5 7003,4 — 447,0 188,8 203,3 

Σύνολο 61 057,7 48 524,1 622,1 5 910,6 4 515,8 1485,2 
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Δραστηριότητα της Τράπεζας στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Οι χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων στο εσωτερικό της Κοινότητας αυτή την περίοδο ανήλθαν σε 55 δισεκατομ
μύρια και προέρχονταν τόσο από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας (49 δισεκατομμύρια) όσο και, από το 1979, από 
τους πόρους του ΝΚΜ (6 δισεκατομμύρια). Οι χορηγήσεις αυτές κατευθύνθηκαν σε όλες τις χώρες μέλη και αφο
ρούσαν όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας της Κοινότητας (διαγράμματα II κα ι 111). 

Από την Ευρώπη των Έξι στην Ευρώπη των Δώδεκα 
Δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα από τους ιδίους της πόρους και τους πόρους του ΝΚΜ 

1959-1972 
ΕΥΡ6 - 100% 

2450 εκατομ. ECU 

1973-1980 
ΕΥΡ9 - 100% 

12 346 εκστομ. ECU 

1981-1985  
ΕΥΡ10 =100%  

25 739 εκ(ΓΤθμ. ECU 

1986-1987 
ΕΥΡ12 - 100% 

14 522 εκατομ. ECU 

Διάγραμμα II: κ ατανομή κατά χώρα 

ΙτοΑίβ Γερμανία 

Γαλλία Βέλγιο 

I Λουξεμβοΰργι^ΙΙΙ Δανία H Ελλάς jjjjj Πορτογαλία 

I Κάτω Χώ ρες | Ισπανία | Ιρλανδία ^ Ηνωμένο Βασί λειο 

Διάγραμμα ill: κατανομή κατά τομέα 

ΙίΕνέργεια-Παρσγωγή Ü Μεταφορές H Νερό I I Βιοαπγσνία-ατοαικά δάνεια 

^ΐΕνέργεια-Μεταφορά H Τηλεπικοινωνίες Λοιπές υποδομές | | Βιομηγανία-σχΛίολικά δάνεια 

Πίνακας 16: Χορηγήσεις στο εσιοτερικό της Κοινότητας από το 1959 έως το 1987 

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

Τομείς Στόχοι (Μ 

Σύνολο 
Βιομηχανία, 

Γεωργία. 
Υπηρεσίες Ενέργεια Υποδομές 

Περιφερειακή 
ανάπτυξη 

Ενεργειακοί 
στόχοι 

Προηγμένη 
τεχνολογία και 

εκσυγχρονισμός 
επιχειρήσεων Περιβάλλον 

Κοινοτικές 
υποδομές 

Βέλγιο 822,3 144,6 651,7 26,0 191,0 651.7 135,7 26,0 
Δανία 2 312,5 270,0 1 709,7 332,8 403,3 1 795,0 145,1 7,2 167,7 
Γερμανία 2 270,4 302,0 1638,9 329,5 469,5 1 661,1 115,7 546,9 75,8 
Ελλάς (2) 2 238,1 649.9 451,1 1 137,1 2203,0 633,8 25,3 307,2 50,6 
Ισπανία (2) 1 116,1 577,7 99,8 439,2 754,1 99,8 365,0 24,3 197,9 
Γαλλία 8073.3 2 291,8 2198,1 3 583,4 4 440,4 2318,9 1621,7 124,9 1128,5 
Ιρλανδία 2901,8 550,4 632,7 1 718.7 2 841,4 443,1 71.8 61.1 81,7 
Ιταλία 24 667,4 8 604,1 6 393,4 9669,9 16617,8 6180,2 3074,9 1233,9 1211,3 
Λουξεμβούργο 45.2 — 4,0 41.2 4,0 4.0 — — 37,2 
Κάτω Χώρες 290,5 130,7 76,1 83,7 110,6 45,7 140,3 — 80.1 
Πορτογαλία (2) 580,2 346,1 35,4 198,7 540,4 150,3 219,8 93,8 15,0 
Ηνωμένο Βοσίλ^ο 9406,1 1 347,0 4 241,0 3818,1 5428,9 4108,6 211,8 674,5 424,0 
Λοιπές (2) 332,3 — 332,3 — — 332,3 43,3 — — 

Σύνολο 55 056,8 15194,4 18 464,1 21 378,3 34 004,4 18424,5 6170,4 3 073,8 3495,8 

(1) Ετιαδή ορισμένο δάνεια αντοτιοκρίνονται ταυτόχρονα σε ττερισσότερους στόχους, τα εττί μέρους ποσά δεν μπορούν να αθροιστούν. 

(2) Χορηγήσεις στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία πριν από την προσχώρηση τους στην Κοινδττη^ο' (βλ. πίνακα 13.1). 

(3) Βλ σημείωση για τον αναγνώστη σελ 8 
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Κύρια αποστολή της Τράπεζας είναι ως γνωστόν η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Αυτό είχε ως συνέπεια να 
υπάρξει συγκέντρωση των χορηγήσεών της σε ορισμένες χώρες και να διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος τους (34 δισεκα
τομμύρια, από τα οποία τα 31,8 προέρχονταν από ιδίους πόρους) για την περιφερειακή ανάπτυξη (διαγράμματα IV 

και V). 

Δάνεια από ιδίους πόρους για έργα περιφερειακής ανάπτυξης 

1959-1972 
ΕΥΡ6 = 100% 

2 450 εκατομ. ECU 

Διάγραμμα IV: κατανομή κατά χώρα 

1973-1980 
ΕΥΡ9 = 100% 

11 871 εκατομ. ECU 

1981-1985 
ΕΥΡ10 = 100% 

21 143 εκατομ. ECU 

1986-1987 
ΕΥΡ12 = 100% 

13 682 εκατομ. ECU 

Ιτα- Γαλλία Γέρμα- Βέλγιο Λουξεμ- Κάτω Δανία Ισπανία Ελλάς Ιρλανδία Πορτο- Ηνωμένο Μη περι-
λί(Χ νία βούργο Χώρες γαλία Βασίλειο φερειακό 

Διάγραμμα V: συμμετοχή των δανείων περιφερειακής ανάπτυξης στο σύνολο των χορηγήσεων κατά χώρα 

10 20 30 40 
Τ 
50 60 70 

Τ" 
80 90 100% 

Ας σημειωθεί ότι, μετά το 1973, η Τράπεζα αύξησε σημαντικά τις χρηματοδοτήσεις της έργων βελτίωσης της ενεργει
ακής κατάστασης της Κοινότητας και μείωσης της εξάρτησής της από τις εισαγωγές πετρελαίου (18,4 δισεκατομμύρια) 

(διάγραμμα VI). 
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Διάγραμμα VI: χρηματοδοτήσεις έργων μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης της 
Κοινότητας και καμττύλη εξάρτησης από το εισαγόμενο πετρέ
λαιο (1973-1987) 

74 76 78  

1η πετρελαϊκή κρίση 

80 82 84 86 87  

»* 2η πετρελαϊκή κρίση 

Το οπνολικό ύψος των δανείων για έργα υποδομής ξεπέρασε τα 21 δισεκατομμύρια, σημαντικό τμήμα των οποίων 
διατέθηκε για έργα υποδομής των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών (διάγραμμα σελ. 13) και με αυξανόμενο 
ρυθμό για έργα προστασίας του περιβάλλοντος (διάγραμμα σελ. 29). 

Οι χορηγήσεις στη βιομηχανία ξεπέρασαν τα 15 δισεκατομμύρια. Μεγάλο μέρος του ποσού αυτού (7,4 δισεκατομ
μύρια) διατέθηκε με τη μορφή συνολικών δανείων που επέτρεψαν τη χρηματοδότηση 25 000 μικρομεσαίων επενδυ
τικών πρωτοβουλιών περίπου (διάγραμμα VII). Αξίζει να τονιστεί ότι σημαντικό τμήμα των χορηγήσεων κατευθύνθηκε 
τα τελευταία χρόνια σε έργα προηγμένης τεχνολογίας (διάγραμμα σελ. 26). 

Διάγραμμα VII: σωρευτική εξέλιξη του αριθμού και του ύψους των πιστώσεων 
που διατέθηκαν για μικρομεσαίες επενδυτικές πρωτοβουλίες στα 
πλαίσια συνολικών δανείων από το 1969 έως το 1987 

Αριθμός 

14 000-

12 000-

10 000-

8 000-

6 000 -

4 000 -

2 000 -

Ο- -•ΜΜΜ 

σε εκατομ. ECU  

r5 000 

-4 000 

-3 000 

-2 000 

-1 000 

70 72 74 76 78 80 82 84 86 87 

I Ίδιοι πόροι • Πόροι ΝΚΜ 
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Δραστηριότητα της Τράπεζας έξω από την Κοινότητα 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας έξω από την Κοινότητα 
από το 1963, έτος που άρχισε τις παρεμβάσεις της, 
μέχρι σήμερα φτάνουν στα 6 δισεκατομμύρια, από τα 
οποία 1,5 δισεκατομμύρια προέρχονταν από πόρους 
προϋπολογισμού της Κοινότητας ή των κρατών μελών. 
Σημαντικό τμήμα τους (1,6 δισεκατομμύρια) κατευθύν
θηκε στις χώρες που θα προσχωρούσαν στην Κοινό
τητα, ενώ τα υπόλοιπα διατέθηκαν για την οικονομική 
ανάπτυξη των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και 
του Ειρηνικού (2,3 δισεκατομμύρια) (διάγραμμα VIII) και 
των μεσογειακών χωρών (2,1 δισεκατομμύρια) (διά
γραμμα ίΧ). 

Συμβάσεις Διάρκεια Σύνολο 
Ίδιοι 

ττοροι 

Πάροι 
προϋτιολο-

γιομού 

Γιαουντέ I 1964-1969 99,9 51.1 48,8 
Γιαουντέ II 1970-1975 188,2 95,0 93,2 
Λομέ I 1976-1980 498,5 397.0 101,5 
Λομέ II 1981-1985 897,9 612,5 285,4 
Λομέ III 1986-1990 553,3 311,9 241.5 

2 237,9 1467,5 770,4 

Διάγραμμα VIII: Χορηγήσεις στα κράτη ΑΚΕ — ΥΧΕΔ από το 1964 έως το 1987 

2. Κατανομή κατά θέση 1. Κατανομή κατά προέλευση πόρων 
και σύμβαση 

Πόροι 
προϋπολογισμού 

Ίδιοι 
πόροι 

Γιαουντέ I 

Γιαουντέ II 

Αομέ I 

Λομέ 11  

Λομέ III 

Ειρηνικός 

Καραϊβική 

ΥΧΕΔ 

Μεσημβρινή 
Αφρική 

Ανατολική 
Αφρική 

Δυτική 
Αφρική 

Κεντρική και 
Ισημερινή Αφρική 

Διάγραμμα IX: Χορηγήσεις σης μεσογειακές χώρες από το 1963  
έως το 1987 (βλ. πίνακα 13) 

1. Κατανομή κατά θέση 2. Κατανομή κατά τομέα 

Ελλάς 
Ισπανία 

Πορτογαλία 

Χώρες Βόρειας 
Μεσογείου 

Μαγκρέμπ 

Μασράκ 

Λοιπές 

Ενέργεια 

Μεταφορές 

Βιομηχανία 

Γεωργία 

Λοιπές υποδομές 
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Αντληθέντες πόροι 

Η Τράπεζα άντλησε τους αναγκαίους πόρους για τη χρηματοδότηση της δανειοδοτικής της δραστηριότητας, κυρίως 
με προσφυγή στη διεθνή και τις κοινοτικές αγορές κεφαλαίων. Το υπόλοιπο του μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθε
σμου δανεισμού της έφτανε στις 31 Δεκεμβρίου 1987 στα 32 δισεκατομμύρια (βλ. διάγραμμα σελ. 85), πάνω από το 60  
% των οποίων ήταν εκφρασμένο σε νομίσματα των κρατών μελών ή σε ECU. Στο διάγραμμα Χ φαίνεται η εξέλιξη των 
αντληθεντων πόρων και ιδιαίτερα ο αυξανόμενος ρόλος του ECU, στην προώθηση της χρήσης του οποίου έχει συμ
βάλει σημαντικά η Τράπεζα (3,3 δισεκατομμύρια έχουν αντληθεί μέχρι σήμερα). 

Διάγραμμα Χ: Διάρθρωση των αντληθέντων πόρων 

61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 

Κοινοτικά νομίσματα ECU Μη κοινοπκά νομίσματα 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ε ΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
100, bd. Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg  
Τηλ. 4379-1 — Τέλεξ 3530 bankeu lu  
Τελεφσξ 43 77 04 

ή στα γραφεία της 

Υπηρεσία Ιταλίας  
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma  
Τηλ. 4719-1 — Τελεξ 611130 bankeu Ι  
Τελεφάξ 474 58 77 

Γραφείο Συνδέσμου για το Ηνωμένο Βασίλειο  
68. Pall Mall — London SW1Y 5ES 
Τηλ. 839 3351 — Τέλεξ 919159 bankeu g  
Τελεψάξ 930 99 29 

Γραφείο Συνδέσμου στη Λισσαβώνα 
Avenida da Liberdade, 144-156, 8?, Ρ-1200 Lisboa  
Τηλ. 32 89 89 ή 32 88 48 - Τέλεξ 15576 bnkeu ρ 
Τελεφάξ 37 04 87 

Γραφείο Εκπροσώπησης στην Αθήνα 
Υψηλάντου 13-15, GR-10675 Αθήνα 
Τηλ. 7249 811/3 - Τέλεξ 22 2126 bkeu gr  
Τελεφάξ 7249 814 

Γραφείο Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles  
Τηλ. 230 98 90 - Τέλεξ 21721 bankeu b  
Τελεφάξ 230 58 27 

όπου διατίθενται και οι εξής εκδόσεις: 

Καταστατικό και άλλες διατάξεις που διέπουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ
σεων 1986, 36 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL) 

Ετήσιες εκθέσεις 

από το 1958 
(DE, EN, FR, IT, NL, από το 1972 στη δανική, από το 1980 στην ελληνική και από 
το 1985 στην ισπανική και πορτογαλική γλώσσα) 

ΕΤΕ-Πληροφορίες 

Δελτίο πληροφοριών (περιοδικό) 
(DA. DE, EN, ES, FR. G R. IT, NL, PT) 

Δυνατότητες Χρηματοδότησης στο εσωτερικό της Κοινότητας 

1986, 16 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Δυνατότητες Χρηματοδότησης στα πλαίσια της τρίτης σύμβασης του Λομέ 

1986, 20 σελίδες (DA, DE, EN, E S, FR. G R. IT, NL, PT) 

Δυνατότητες Χρηματοδότησης στα πλαίσια των Μεσογειακών Συμφωνιών 

1987, 16 σελίδες (DA, DE, E N, ES, FR, GR. IT. N L. PT) 

100 ερωτήσεις και απαντήσεις 

1986, 50 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT. NL. PT) 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: βασικά στοιχεία (φυλλάδιο) 

1988 (DA, DE. EN, E S, FR, G R, IT, NL, PT) 
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H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκφράζει πς ευχαριστίες της στους επεν
δυτές που επέτρεψαν τη λήψη των φωτογραφιών που περιέχονται σ' αυτή την 
έκθεση. 

Τις φωτογραφίες έλαβαν: σελ. 22 Photo UH (Ανόβερο), σελ. 34 Somincor (1) —  
Β. Turbang (2 και 4) — Φίλιπς (3), σελ. 76 aaa photo, Παρίσι (Caprasse) και 
σελ. 86 Saarbrücker Zeitung. 

Τυπώθηκε από τη Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken. 
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Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Γενικά στοιχεία και επιδιωκόμενοι στόχοι 

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 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνθήκης 
αυτής. 

Μελη της είναι τα δώδεκα κράτη μέλη της Κοινότητας που έχουν αναλάβει από κοινού το κεφάλαιό της, το οποίο ανέρχεται 
από την 1η Ιανουαρίου 1986 σε 28,8 δισεκατ. ECU, από τα οποία τα 2 595,9 εκατομμύρια έχουν 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. 

Ως αυτόνομο στα πλαίσια της Κοινότητας Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου, η Τράπεζα έχει ως αποστολή, σύμφωνα με το 
άρθρο 130 της συνθήκης της Ρώμης, να συμβάλει — χωρίς την επιδίωξη κέρδους — στην ισόρροπη ανάπτυξη της Κοινότητας. 

* 
• * 

Στο εσωτερικό της Κοινότητας — Η Τράπεζα χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια από τους ιδίους της πόρους και παρέχει 
εγγυήσεις σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς είτε άμεσα είτε μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι 
χρηματοδοτήσεις της αφορούν τις επενδύσεις στον παραγωγικό και τον ενεργειακό τομέα και τα έργα υποδομής που : 

— συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών, 

— παρουσιάζουν ενδιαφέρον για περισσότερα κράτη μέλη ή για την Κοινότητα στο σύνολό της ή συντελούν στον εκσυγχρο
νισμό ή τη μετατροπή επιχειρήσεων ή στη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η προοδευτική εγκαθίδρυση 
της κοινής αγοράς. 

Στις τελευταίες αυτές κατηγορίες εντάσσονται: 

— τα έργα υποδομής κοινοτικού ή κοινού ενδιαφέροντος που συμβάλλουν στην οικονομική ολοκλήρωση της Ευρώπης 
(έργα στους τομείς των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών που βελτιώνουν τις ενδοκοινοτικές σχέσεις) ή συντελούν 
στην υλοποίηση κοινοτικών στόχων, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, 

— οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Κοινότητας: αξιοποίηση εγχώριων 
πόρων, ορθολογική χρήση της ενέργειας, διαφοροποίηση των εισαγωγών, 

— οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή μετατροπής επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για εργασίες εκσντγχρονισμού ή μετατροπής 

που απαιτούνται λόγω της προοδευτικής εγκαθίδρυσης της κοινής αγοράς ή έγιναν απαραίτητες λόγω των διαρ
θρωτικών δυσχερειών, είτε για ειδικές επενδύσεις που συμβειλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής 
βιομηχανίας με την ανάπτυξη ή τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, ή ακόμα για επενδύσεις που είναι αποτέλεσμα 
στενής τεχνικοοικονομικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων από διάφορες χώρες μέλη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της, η Τράπεζα "φροντίζει ώστε τα κεφάλαιά της να χρησιμοποιούνται κατά τον 
πιο ορθολογικό τρόπο προς το συμφέρον της Κοινότητας" και δεν παρεμβαίνει παρά μόνο "όταν η εκτέλεση του σχεδίου 
συντελεί γενικά στην αύξηση της οικονομικής παραγωγικότητας και ευνοεί την πραγματοποίηση της κοινής αγοράς". 

Η Τράπεζα χορηγεί επιπλέον από το 1979 δάνεια από τους πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και χορήγησης 
δανείων, κυρίως για επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των συναφών υτπιρεσιών που 
αποσκοπούν στη διάδοση των καινοτομιών και της νέας τεχνολογίας και συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στη δημιουργία νέων 
απασχολήσεων. Έχει εντολή να χορηγεί αυτά τα δάνεια εξ ονόματος, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Κοινότητας. Στην αρχή 
εντοπίζει τα επενδυτικά προγράμματα και στη συνέχεια, αφού αποφασίσει η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη 
δυνατότητα επιλογής του κάθε προγράμματος, αξιολογεί τις αιτήσεις, αποφασίζει για τη χορήγηση των δανείων και διαχειρίζε
ται τα δάνεια, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το καταστατικό της και τα συνηθισμένα της κριτήρια. Η Επι
τροπή συνάπτει τα δάνεια και καταβάλλει το προϊόν τους στην Τράπεζα, η οποία το καταχωρεί εκτός ισολογισμού της στο 
ειδικό τμήμα (βλ. σελ. 92). 

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

* « « 

Έξω από 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 εφαρμόζε

ται 

— χωριστά σε κάθε περίπτωση, για τη χρηματοδότηση ορισμένων επενδύσεων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την Κοινότητα, όπως π.χ. για τον ενεργειακό εφοδιασμό ή τις δορυφορικές επικοινωνίες, 

— 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. 

Το πεδίο δραστηριότητας της Τράπεζας επεκτείνεται στο παρόν στάδιο σε 66 κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού (κράτη ΑΚΕ) που έχουν υπογράψει την τρίτη σύμβαση του Λομέ και σε 12 μεσογειακές χώρες (Τουρκία, Γιουγκοσλα
βία, Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος. Ιορδανία, Λίβανος, Συρία, Ισραήλ, Κύπρος και Μειλτα). Στις περισσότερες από τις 
χώρες αυτές, η χρηματοδοτική συνεργασία περιλαμβάνει, εκτός από τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας, και πς 
συνδρομές με επισφαλή κεφάλαια από τους πόρους προϋπολογισμού, τους οποίους διαχειρίζεται ως εντολοδόχος της Κοι
νότητας. Οι πράξεις αυτές καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα. 
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