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Enkele kerngegevens 
(in miljoenen Ecu's) 

1990 1989 

Kredietverlening 

Totale bedragen 
voor eigen rekening 
uit andere bronnen . 

in de Gemeenschop . 
in de ACS-londen en de LGO 
in de Middellandse-Zeelanden 
in Midden- en Oost-Europa 

Opgenomen middeien 
in communautaire valuta's   
in niet-communautaire valuta's 

Uitbetoiingen 
voor eigen rekening 
uit andere bronnen 

Uitstoond bedrag 
kredietverlening voor eigen rekening 
overige kredietverlening 
leningen op longe en middellonge termijn 

Gepiootst icapitao! (1.1.1991:57 600) 
woorvon gestört of te störten (1.1.1991: 4 321) .... 

Reserves, voorzlening en soldo winst- en verliesrekening 

Baionstotoal 

Aanfalpersonee!sieden van de Bank 

13393,4 
13 325,9 

67,5 

12 680,5 
153.4 
344.5 
215,0 

10995,6 
7 833,0 
3162,6 

11951,7 
11 810,7 

141,0 

61 944,8 
7 058,8 

48 858,3 

28 800,0 
2 595,9 

6 8604 

63456,5 

724 

12246,1 
12 041,8 

204,3 

11 634,2 
269,1 
342,8 

9 034,5 
7 954,3 
1 080,2 

11 361,3 
11 015,0 

346,3 

53 630,3 
8 053,4 

42 329,8 

28 800,0 
2 595,9 

5 966,3 

55010,0 

718 

Kredieten voor eigen rekening 
(Miljoen Ecu) 

Uitbetoiingen voor eigen rekening 
(Miljoen Ecu) 

81 82 83 84 85 80 87 88 89 90 

Opgenomen middeien 
(Miljoen Ecu) 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Bolons 
(Miljoen Ecu) 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 





DE EUROPESE INVESTERINGSBANK 

De Europese Investeringsbank (EIB), de 
financieringsinstelling van de Gemeen-
schap, is in het leven geroepen bij het 
Verdrag von Rome tot oprichting von 
de Europese Economische Gemeen-
schop. Hoor Statuten zijn opgenamen in 
een ααη dit Verdrag gehecht protocol. 

De Bank is een onafhankelijke, publiek-
rechtelijke insteliing binnen de Ge-
meenschap. De ieden van de Bank zijn 
de twaaif lidstaten van de Europese 
Gemeenschap. Zij nemen aile dee! in 
het kapitaal dot sinds 1 januari 1991 

Ecu 57,6 miljord bedraogt, woorvon 
Ecu 4 321 miljoen gestört of te störten. 

Ais communautaire insteliing past de  
EIB voortdurend haar activiteiten ααη  
de ontwikkeling van het communau
taire beleid en ααη de behoeften van  
de lidstaten ααη; zij wil bijdragen tot de 
versterking van de economische en so
ciale samenhang en tot de totstand-
brenging van de interne markt. 

Als bonk werkt zij nauw samen met tal-
rijke financiële instellingen om middelen 

op de kapitaalmarkten op te nemen en  
kredieten te verstrekken. 

De EIB verstrekt kredieten voor eigen 
rekening. De middelen die zij via haar 
leningen op de kapitaalmarkten op-
neemt, noemt de EIB „eigen middelen". 
Hiertoe behoort voorts haar eigen ver
mögen (gestört kapitaal en reserves).  
Bülten de Gemeenschap kent zij in op-
dracht van de Gemeenschap of von de 
lidstaten kredieten toe uit hun begro-
tingsmiddelen. 

Activiteiten van de Bank 

De EIB heeft als belangrijkste taak een 
concrete bijdrage te leveren tot de 
evenwichtige ontwikkeling van de Ge
meenschap door middel van de finan 
ciering van investeringen met inachtne-
ming van strikte bancaire criteria. 

Overeenkomstig artikel 20 van haar 
Statuten waakt de Bank ervoor „dat 
haar gelden op de meest rationele 
wijze in het belang van de Gemeen
schap worden oangewend". 

IN DE GEMEENSCHAP 

Conform de in artikel 130 van het 
Verdrag van Rome vastgelegde taok-
stelling en rekening houdend met de 
ontwikkeling van het communautaire  
beleid, moeten de investeringen die de 
Bank in behandeling kan nemen, bijdra
gen tot een of meerdere von de vol-
gende doelstellingen: 
— economische ontwikkeling von och-
tergebleven gebieden; 
— Verbetering van de belangrijke Eu
ropese telecommunicotie- en vervoers-
infrostructuren; 

— bescherming von het milieu en van  
het leefklimaat olsmede behoud van 
het architectonisch of notuurlijk erf-
goed; 
— stodsvernieuwing; 
— verwezenlijking von de communau 
taire beleidsdoelstellingen op het ge-
bied van de energie; 
— versterking van het internationale 
concurrentievermogen en de Europese 
integrotie von het communautaire be-
drijfsleven; 
— steun ααη het midden- en kleinbe-
drijf door middel van globale kredieten. 

BUITEN DE GEMEENSCHAP 

Volgens artikel 18, lid 1, tweede para-
graaf van de Statuten van de Bank, kan 
zij met speciale toestemming van haar 
Raad van Gouverneurs ook kredieten 
buiten de Gemeenschap verlenen. Deze 
toestemming wordt 
— specifiek gegeven voor de financie 
ring van bepaalde projecten van bij-
zonder belang voor de Gemeenschap 
(bijvoorbeeld op het gebied van de 
communicatie per satelliet of von de 
energievoorziening); 

— in het kader van de akkoorden, 
overeenkomsten of besluiten inzake de 
financiële samenwerking van de Ge
meenschap, meer in het olgemeen ge
geven tot een bepaold bedrag per land  
of per groep landen. In deze context  
strekt de actieradius van de EIB zieh uit 
tot de landen in Afrika, het Caribisch 
gebied en de Stille Oceaan, die partij 
zijn bij de Overeenkomst van Lomé  
(ACS-londen) en tot 12 landen in het 
Middellandse-Zeegebied (Turkije, Joe-
goslavië, Algerije, Marokko, Tunesië,  
Egypte, Jordonië, Libanon, Syrië, Israël,  
Cyprus en Malta). 

Tenslotte financiert de Bank sedert 
1990 voor eigen rekening investeringen 
in Midden- en Oost-Europo: Polen,  
Hongorije, Tjechoslowokije, Bulgarije 
en Roemenië. 

Er gelden speciale voorwaarden voor 
de kredietverlening buiten het grond-
gebied van de Gemeenschap in het ka
der van de verschillende financiële sa-
menwerkingsakkoorden. Onderstaande 
gegevens hebben dan ook voorname-
lijk betrekking op de kredietverlening 
voor projecten in de Gemeenschap. 



Voor kredietverlening van 
de Bonk in acnmerking 
körnende investeringen 

De kredieten van de EIB kunnen worden  
toegekend ααη overheidsinstellingen of 
particulière geldnemers in de sectoren 
— infrastructuren 
— energie 
— industrie, dienstverlening en land-
bouw. 

Voor grote investeringen worden  
rechtstreeks of via een bemiddelende 
financiêle insteiling afzonderlijke kre
dieten toegekend. Investeringen van 
het midden- en kleinbedrijf en projecten 
van bescheiden omvang ten behoeve 
van de infrastructuur, een rationeel ge-
bruik van de beschikbare energie of ter  
bescherming van het milieu, worden  
meestal via globale kredieten gesteund. 

Globale kredieten zijn tijdelijke kre-
dietlijnen naar banken of financiêle in-
stellingen die op nationaal of regionool 
niveau opereren. Deze instellingen be-
nutten de middelen, met de instemming 
van de Bank en overeenkomstig haar  
criteria, ter financiering van verschil-
lende investeringen van kleine en mid-
delgrote bedrijven of van lokale over-
heden. 

In alle gevallen dekt de EIB slechts een  
deel van de investeringskosten, ter  
aanvulling van het eigen vermögen van  
de geldnemer en van andere financie- 
ringsbronnen. Gewoonlijk bedraagt het  
kredietbedrag niet meer dan de helft 
van de investeringskosten, de rest dient 
te worden gefinancierd uit de eigen 
middelen van de geldnemer of uit steun 
van andere banken. Naast de EIB-kre-
dieten kan tegelijkertijd een beroep 
worden gedaan op nationale of com 
munautaire subsidies. 

Het onderzoek dat de Bank zelf naar 
het project instelt, rieht zieh op het eco-
nomisch belang en op de uitvoerbaar-
heid van de desbetreffende investe-
ringsplannen. Ook wordt onderzocht of  
het project beantwoordt ααη de inter-
ventiecriteria van de Bank en ααη de 
richtlijnen van het communautaire be
leid, alsmede of de bepalingen inzake 
de milieubescherming en de vrije mede-
dinging in acht worden genomen. Ten 
slotte bekijkt de Bank de financiêle po-
sitie van haar cliênt, zijn liquiditeitspo-
sitie en de geboden garanties. 

Να deze analyse en op voorstel van de  
Directie van de Bank, besluit de Raad 
van Bewind over de toekenning van het 
krediet, rekening houdend met het ad-
vies van de betrokken lidstaat en van 
de Europese Commissie. 

Kenmerken van de  
kredieten 

Looptijd 

De EIB stelt lange en middellange kre
dieten ter beschikking naargelang de  
aard en de vermoedelijke looptijd van 
het project. Over het algemeen wordt 
uitgegaan van 7 tot 12 jaar voor indu-
striële projecten; maar dit kan opiopen 
tot 20 jaar of meer voor infrastructuur-
projecten. 

Valuta's 

Het krediet wordt, naargelang het ge-
kozen type, α pari uitgekeerd: 

— in een enkele muntsoort, in het bij-
zonder in een van de communautaire  
valuta's of de Ecu; 

— in verschillende valuta's, hetzij in 
bepaalde vaste combinaties waarvan 
de looptijd, de samenstelling en de ren-
tevoet vooraf zijn vastgelegd, hetzij in 
wisselende combinaties al naar de be
schikbare middelen van de EIB en de  
voorkeur van haar cliênten. 

Rentevoet 

Dankzij haar uitstekende kredietwaar-
digheid («Triple-A») kan de EIB midde
len opnemen tegen de best geldende  
voorwaarden. Omdat de EIB geen 
winstoogmerk heeft, stelt zij de op de  
kapitaalmarkten opgenomen middelen 
weer ter beschikking tegen een rente
voet die voortdurend wordt oongepost 
en die voor iedere munt de op dot mo
ment geldende kosten von de middelen- 
opnome weerspiegelt, plus een kleine 

marge welke uitsluitend dient ter dek-
king van haar administratiekosten. 

De rentevoet kan worden vastgelegd 
bij de ondertekening van het contract  
of bij iedere uitbetaling (contract met  
open rentevoet). Voor het merendeel 
worden de kredieten tegen een vast ta-
rief verstrekt en zijn al dan niet her-
zienbaar na een tevoren bepaalde pé 
riode (gewoonlijk na 4 tot 10 jaar). 
Maar zij kunnen ook tegen een varia-
bele rente worden toegekend en even-
tueel worden omgezet in een vastren-
tende lening. De vaststelling van de 
rente geschiedt voor alle landen en sec
toren op dezelfde monier. De EIB ver
strekt geen rentesubsidies. Deze kunnen 
echter door derden worden verleend. 
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VOORWOORD 

Hef jaar 1990, een jaar van diepgaande veranderingen, heeft duidelijk hef belang  
getoond van hef streven naar de voitooiing van de Europese economische infegra-
tie. Ais finanaele insfelling van de Gemeenschap, draagf de Europese investerings-
bank op efficiènte wijze bij tot de verwezeniijking van dit doei. 

Op 1 januari 1991 is het besiuit van de Road van Gouverneurs tot verdubbeiing van 
het gepiaatste kapitaai van kracht geworden. De EiB wendt het beschikbaar vermö 
gen, dot thons Ecu 57,6 miijard bedraagt, aismede haar know-how aan voor de fi
nanciering van produktieve investeringen die bijdragen tot een evenwichtige ont-
wikkeiing van de Gemeenschap en tot de totstandkoming van de grate interne 
markt. 

Kwaiitatief hoge interventiecriteria bepaien het kredietverieningsbeieid van de EiB. 
De Bank hanteert een strenge seiectieprocedure van de projecten, gebaseerd op de  
beoordeiing van hun economische kwaiiteit en van hun technische en financiëie  
haaibaarheid. De EiB steit niet enkei kredieten ter beschikking: zij heipt hoar ciiën- 
ten zo mogeiiik bij het vinden van de beste financiëie regeiingen voor de uitvoering  
van hun investeringsprojecten. Bovendien speeit de Bank vaak de roi van kotoiysa
fer door ondernemers en geidschieters met eikaar in contact te brengen ten einde  
aanvuiiende middeien te vinden voor de kredieten die zij ten behoeve van de door 
hoar gesteunde projecten ter beschikking steit. 

Buiten de Gemeenschap steunt de Bank het communautaire samenwerkingsbeieid 
met meer dan tachtig landen; zij draagt hoar voiie verantwoordeiijkheid op dit ter- 
rein en voidoet aan de verwachtingen die hoar warden gesteid. in het kader van de  
Overeenkomsten van Lomé en van het „vernieuwde Middeiiandse-Zeebeieid" zai 
de EiB hoar activiteiten verder uitbreiden ten behoeve van de ontwikkeiing van de  
ACS-ianden en de landen rond de Middeiiandse Zee. 

De bijdrage van de EiB aan de communautaire activiteiten ten gunste van de landen  
in Oost-Europa, vanaf 1990 geconcretiseerd in een aantai kredieten in Polen en 
Hongarije, is thans uitgebreid tot steun in Tsjecho-Siovakije, Buigarije en Roemenië.  
De EiB neemt deei in het kapitaai van de Europese Bank voor Reconstructie en Ont
wikkeiing (EBRO); paraiiei aan hoar assistentie op diverse terreinen gedurende de  
startfase van de EBRO, heeft de EiB de basis geiegd voor een constructieve samen-
werking met de nieuwe bank. 

Dankzij hoar uitstekende positie op de kapitaaimarkten en hoar meer dan dertigja-
rige ervaring met lange termijn financieringen, is de Europese investeringsbank in 
stoat steeds meer middeien in te zetten ten behoeve van de verwezeniijking van de  
prioritaire doeisteiiingen van de Gemeenschap. 

E. G. BRODER  
President 



Kredietverlening (ondertekende overeenkomsten) van 1959 tot 1990 
(in miljoenen ecu's) 

14 000 
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Voor eigen rekening 
Nieuw communautair 
leningsinstrument 

geassocieerde steten  
Voor eigen rekening 
Begrotingsmiddelen 
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DE EIB IN 1990  

De activiteiten van de EIB 

De Europese Invesferingsbank draagt 
bij tot de financiering van investerings-
projecten in de lidstaten van de Ge-
meenschap en in andere landen in het 
kader van het communautaire economi-

sche en financiëie samenwerkingsbe-
ieid. De EiB verstrekt kredieten voor ei
gen rekening (zie voetnoot 5e, biz. WS) 
of garanties. Zij is oak buiten de lidsta
ten actief, in opdracht en uit de begro-

tingsmiddelen van de Gemeenschap of  
van de lidstaten; dergeÜjke financierin-
gen worden buiten de balans om in de 
speciale sectie geboekt (zie bIz. 66). 

De in 1990 ondertekende financie-
ringsovereenkomsten bedroegen in 
totaal 13 393,4 miljoen (12 246,1 mil-
joen in 1989), dat betekent een stijging 
van 9,4%, ofwel reëel 4,8%. 

Van genoemd bedrag bestond 13 325,9  
miljoen uit kredieten en garanties voor 
eigen rekening (tegenover 12 041,8 mil
joen in 1989) en 67,5 miljoen uit opera- 
ties met andere middelen (204,3 miljoen 
in 1989). 

Voor investeringen in de Gemeen
schap werd 12 680,5 miljoen ααη kre
dieten ter beschikking gesteld, namelijk 
12 656,9 miljoen voor eigen rekening 
(woorvan 52,5 miljoen in de vorm van 

een garantie) en 23,6 miljoen uit het 
nieuwe instrument (zie lijst kredietverle-
ningen bIz. 80). Dot betekent een stij
ging von 9% in één joar tijd en von ge-
middeld 15,7% per joar sedert de toe-
treding van Spanje en Portugal in 1986. 

Er zijn in alle lidstaten kredieten ver
strekt; de activiteiten namen echter 
vooral toe in Spanje, het Verenigd Ko-
ninkrijk, Frankrijk en lerland. Ook heb-
ben voor het eerst een oontal tronsoc-
ties plootsgevonden in de nieuwe 
Duitse Länder (de voormalige DDR). 

De steun in de regionale ontwikkelings-
gebieden van de Gemeenschap, de be-
langrijkste doelstelling van de EIB, 

maakt bijna twee derde van de totale 
kredietverlening uit en het totaalbe-
drag is bijna tweemaal zo hoog als dat 
van 1987. Deze kredietverlening ging 
voor ongeveer 90% noar die gebieden 
die ook in oonmerking komen voor 
steun uit de structuurfondsen von de 
Gemeenschap. 

De bijdrage van de EIB t ot de verster-
king von de economische en sociale co-
hesie van de Gemeenschap komt even-
eens tot uitdrukking in het hoge niveau  
van de kredietverlening ten behoeve 
van de infrastructuren die zorgen voor 
de verbindingen tussen de verschillende 
regie's, vooral in de meest perifere ge
bieden en die de belangrijke commu-

Tabel 1 : Financieringsovereenkomsten, getekend in 1990 en van 1986 tot 1990 
Naar herkomst der middelen en lokalisatie van het project 

milj. 
Ecj 

1990 

% 
1986-1990 

milj. 
Ecu % 

Kredieten voor eigen rekening en garanties 13325,9 99,5 49053,5 96,2 
binnen de Gemeenschop 12 656,9 94,5 46 837,6 91,9 

waarvan kredieten 12604,4 94,1 46 600,1 91,4 

waarvan garanties 52,5 0,4 237,5 0,5 

buiten de Gemeenschap 669,0 5,0 2 215,9 4,3 

Kredietverlening uit andere middelen 67,5 0,5 1 915/4 3,8 

binnen de Gemeenschap 23,6 0,2 1 276,6 2,5 

buiten de Gemeenschap 43,9 0,3 638,8 1,3 

Totaal generaal 
binnen de Gemeenschap 
buiten de Gemeenschap 

13393,4 
12 680,5 

712,9 

100,0 
94,7 

5,3 

50968,9 
48114,2 

2 854,7 

100,0 
94,4 

5,6 
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nautaire verbindingen vergemakkelij-
ken. Bovendien blijkt dit uit de vender 
toegenomen steun ααη produktieve in-
vesteringsprojecten ten versterking van 
het concurrentievermogen von het be-
drijfsleven en ten ontwikkeling von het 
midden- en kleinbedrijf. Ten slotte zijn 
ook de interventies voor de milieube-
scherming en de verbetering von het 
leefkiimoat opnieuv^ sterk in omvong 
toegenomen, in overeenstemming met 
het belong ervon. 

De keuze von de door de Bonk te finon-
cieren projecten getuigt von hoor vost-
berodenheid de doelstellingen von de  
Gemeenschop te helpen verwezenlijken 
en von hoor vermögen odequote kre-
dietvoorstellen te doen. 

Bülten de Gemeenschap bedroeg de  
kredietverlening 712,9 miljoen tegen-
over 611,9 miljoen in 1989: 669 miljoen 
voor eigen rekening en 43,9 miljoen uit 
begrotingsmiddelen (zie lijst kredietver-
leningen biz. 90-92). De Bonk is voort-
gegoon met hoor octiviteiten in de  
ACS-londen en in de LGO, olsmede in 
de niet-communoutoire londen rond de  
Middellondse Zee (497,9 miljoen) en zij 
heeft voor het eerst kredieten verstrekt 
in Polen en Hongorije (215 miljoen) ten 
hoeve von prioritaire investeringen. 

• 
* * 

De octiviteiten voor eigen rekening von 
de Bonk en het hoge niveou von de ef-
fectieve uitbetolingen (11 810,6 miljoen) 
hebben gezorgd voor een toenome von 
bijno 22% von de middelenopnomen 
von de Bonk op de kopitoolmorkten. 
Deze bedroegen in totool 10 995,6 mil
joen (9 034,5 miljoen het joor door-
voor), woorvon 9 804,3 miljoen vio 
(middel)longlopende operoties, voorno-
melijk tegen vaste rente. Deze middelen 
bestonden voor 71% uit communoutoire 
voluto's, met op de eerste ploots de  
Ecu. 

1990 

Oost-Europa 

Middellandse-Zeehnden 

ACS' 

IE/ FR/ 

Bedrag van de ondertekende 
overeenkomsten 

(miljoenen ecu's) 

1990 1989 

206,3 België 91,1 
564,7 Denemorken 545,8 
863,5 Duitslond 856,5 
176,3 Griekenicnd 271,4 

1 942,0 Sponje 1 541,7 
1 684,6 Fronkrijk 1 512,8 

217,7 lerlond 186,8 
3 855,7 Itolië 3 734,4 

11,8 Luxemburg — 
245,3 Nederlond 320,3 
794,7 Portugal 755,7 

1 892,8 V erenigd-Koninkrijk 1 652,2 
225,1 Overig (') 165,5 

12 680,5 Gemeenschap 11 634,2 
153,4 ACS-LGO 269,1 

Middellondse-
344,5 Zeelonden 342,8 
215,0 Oost-Europa — 

13393,4 Totoal 12 246,1 
(^) K redietverlening geliikgesteid ααη operoties 

binnen de Gemeenschao (zie wenken voor de 
lezer, 5d in de biiloge). 

1989 

Middelbndse-Zeelanden 

ACs' 

overige 
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De achtergronden 

DE ECONOMISCHE 
ACHTERGROND 

In de OESO-landen bedroeg de pro-
duktietoename 2,3%, tegenover 3,6% In 
1989. Globaal gezien, stond de dyna-
miek van bepocide economieën, zoals 
die van Japan en Duitsiand, in scherp 
contrast met de situatie in een aantal 
andere landen, waaronder die van de  
Verenigde Staten (^). 

AI v66r augustus 1990 werden de eer-
ste tekenen van een recessie in een 
aantal landen zichtbaar: daling van de 
investeringen, verscherping van het 
monétaire beleid en moeilijkheden met  
het Amerikaanse financiële stelsel. De 
Golferisis heeft de onzekerheid nog  
oongewakkerd en het vertrouwen van 
consumenten en ondernemers aange-

tast. Een harder financieel-economisch 
klimaat was hiervan het gevolg met in-
flatoire druk, een geringere stijging van 
de investeringen en een afnemende 
groei van de werkgelegenheid, alsmede 
een stagnatie in de wereldhandel. Een 
groot aantal ontwikkelingslanden had  
te kampen met extra kosten voor de le 
vering von energie en met een daling 
van hun inkomsten uit het toerisme of  
uit de transfers van hun in het buiten-
land werkende landgenoten. 

• 
* • 

In de Gemeenschap P) is de economi-
sche groei opnieuw achtergebleven: het 
b.b.p. Steeg siechts met 2,8% tegenover 
3,3% en 4% in respectievelijk 1989 en  
1988. 

De binnenlondse vroag Steeg 3% (3,7%  
in 1989 en 5% in 1988). De investerin
gen toonden de grootste dynomiek, 
hoewel minder sterk don voorheen 
(4,2%, na 6,7% in 1989 en 9% in 1988). 

(Ί Bronnen voor de in dit hoofdstuk gebruikte ma-
cro-economische difers zijn de Commissie von de 
Europese Gemeensch oppen (econom ische budget- 
ten 1991-19921 en de OESO leconom ische vooruit -
zichtenl. De djfers zijn bijgewerkt tot begin 1991  
tnoar hebben nog een voorlopig korokter. De groei-
cijters zijn u itgedrukt in volumeprocenten. De inflotie 
wordt gemeten oo n de hand von de indexdjfers 
voor het consumptieprijspeil. De verklärende lijst von 
ofkortingen is te vinden op biz. 108. 

i^l In onderstaonde gegevens zijn niet de djfers von 
de nieuwe Duitse Länder veiwerkt. 

Groei b.b.p. Consumptie prijspeil 

BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL FT GB EEG 

• 1988 PS 1989 • 1990 

81 82 83 84 85 86 87 

. GB 
PI 

• NL 
• LU 

IT 
• IE 
^ F R 
• ES 
' EEG 

• GR 
DE 
DK 

- BE 

Telcort/overschot lopende rekeningen 
% in % van het b.b.p. 

-2 

-6 

Τ 
GR ES GB IT PT FR EE G D K BE iE DE NL 

I I 1988 Η 1989 • 1990 
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Jaarlijkse mutatie van het b.b.p., 
bruto investeringen in vaste activa en  

Werkgelegenheid; werkloosheid 

-6 

werkloosheid 

In bruto iva 

werkgelegenheid 

1982 1984 1986 1988 1990 

Het strckkere monétaire beleid cm de 
inflatie te beteugeien, het lagere ni 
veau van de wereldhandel, de waarde-
ring van de communautaire valuta's en 

b.b.p. - b.n.p. 
11981=100) 

de onzekerheden over de internatio
nale situatie zijn alle oorzaken van de 
afnemende groei. Deze is vooral ααη- 
zienlijk bij de investeringen in outilla 
ges, die nauwelijks meer dan 4,5% toe-
namen na de grote stijging in de drie 
voorafgaande jaren (9,1%, 10,4% en  
8,4%). De vertraging is vooral duidelijk 
in de landen die een bijzonder sterke 
stijging in voorgaande jaren hebben 
getoond: België (9,8% tegenover 19%  
daarvoor), Griekenland (6% tegen 
17,3%), Spanje (0,9% tegen 14,1%) en  
het Verenigd Koninkrijk (—3,7% tegen 
10%). Dergelijke investeringen Stegen 
daarentegen sneller in Duitsland (12,9%  
tegen 9,7% in 1989) onder invioed van 
het eenwordingsproces. 

De toename van de werkgelegenheid 
bleef evenals in 1989 -1-1,6%. In abso
lute cijfers gaat het om bijna 7,5 mil-
joen nieuwe arbeidsplaatsen in drie 
jaar tijd. Toch blijft het werkloosheids-
cijfer nog hoog (8,3% tegenover 8,9%  
in 1989). 

De inflatie is enigszins toegenomen en  
bedraagt 5,1% (4,9% in 1989, maar 
siechts 3,6% in 1987). Door de hoge 
waardering van de Europese munten 
konden de gevolgen van de stijging van 
de prijzen van de invoer, vooral van 
aardolie, beperkt worden gehouden. 

De ontwikkeling van de handel met de 
rest van de wereld zai een licht tekort 
op de handelsbalans van de Gemeen-
schap tonen van 0,3% van het b.b.p. 

1990 (-hO,l% in 1989). 

In de Verenigde Stateri is de economi-
sche groei opnieuw ofgenomen. De stij
ging van het b.n.p. zaI in 1990 niet ho-
ger zijn dan 1%, tegenover 2,8% in 
1989 en 4,5% in 1988. Deze vertraging 
is de weerslag van onder andere de 
Sterke daling van de consumptie en van 
de particulière investeringen. De infla
tie bedroeg ruim 5%, tegenover 4,5% in 
1989, vooral vanwege de waardever-
mindering van de dollar en de stijging 
van de olieprijzen. 

De duidelijke stagnatie van de invoer, 
terwijl de uitvoer op hoog peil bleef, 
heeft opnieuw gezorgd voor een lichte 
beperking van het tekort op de han
delsbalans (2% van het b.n.p. tegenover 
2,2% in 1989) en voor de stabilisering 
van de lopende rekening (1,6% van het 
b.n.p.). De Schuldenlast en het federale  
begrotingstekort blijven echter hoog. 

Investeringen in vaste activa 
(1981=100) 

190 

1982 1984 198Ó 1988 1990 

* 
* • 
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In Japan bedroeg de groei van het 
b.n.p. bijno 5,6% tegenover 4,9% in 
1989. De blnneniondse vrcag blijft 
groot vonwege de nog steeds sterke 
stiiging van de investeringen (ongeveer 
+ 10% ten opzichte van 1989) en de  
grote particulière consumptie. 

De inflatie is beperkt gebleven (2,4% na 
1,7% in 1989). De waardering van de  
yen ten opzichte von de dollar heeft de  
gevolgen van de oliecrisis ruimschoots 
opgevangen. Zij had ook een beperking 
van het handelsoverschot met de Ver-
enigde Staten tot gevolg. Het totale  
handelsoverschot blijft hoog, 2,1% van 
het b.n.p., het overschot op de lopende 
rekening neemt doorentegen iets of 
(1,2% von het b.n.p. tegenover 2% in 
1989 en 2,8% in 1988). 

Hondelsbaians fob/fob 
(miljard $) 

1(X) 

50-

-50-

-100-

-150" 

1982 1984 1986 1988 990 

In Afrika blijft de situotie moeilijk on-
danks de stijging von de londbouwpro-
duktie tengevolge van goede weersom-
standigheden. De stijging van het b.b.p. 
lijkt iets hoger te zijn dan in 1989 en 
dan de bevolkingstoename, vandaar 
een lichte verbetering van het inkomen 
per hoofd van de bevolking. De alge-
mene verbetering verhult echter duide-
lijke verschiilen tussen die landen die 
bijzonder gevoelig zijn voor de nog 
steeds dolende prijzen von de bosispro-
dukten. 

Over het olgemeen is het probleem van 
de Schuldenlast in het merendeel van 
de Afrikaanse landen verscherpt; het 
gebrek ααη deviezen en de daling van 
de netto kopitooltransfers hebben het 
tekort ααη middelen voor de noodzake-
lijke investeringen ten behoeve von de  
economische groei nog doen toenemen. 

In de landen in het Middellandse-
Zeegebied stond 1990 in het teken 
van de dreigingen van de Golferisis. De  
economie van verscheidene landen  
heeft zwaar te lijden gehad onder het 
embargo tegen Irak, onder de terug-
keer van hun in het Golfgebied wer 
kende landgenoten en onder een sterke 
daling van het aantal toeristen. Daarbij 
kwamen in vele gevallen nog politieke 
en sociale spanningen. 

Door deze situotie zijn de verwachte 
resultoten von de huidige hervormin-
gen enigszins beperkt gebleven; ze 
hodden de economische en finonciële  
situotie gezonder moeten maken en 
zouden morktmechanismen hebben 
moeten ontwikkelen. 

In de landen in Midden- en Oost-Eu-
ropa werd het jaar 1990, no de poli
tieke omwentelingen in het vooraf-
gaande jaar, gekarakteriseerd door het 
moeizaam op gang komen van het pro 
cès dot moet leiden tot een morkteco-
nomie. 

Alle betrokken landen hebben een ver-
mindering van de produktie gekend, 
een sterke toename van de inflatie en 
voor sommige van hen een verslechte-
ring van hun positie ten opzichte van 
het buitenland. De stijging van de kos 
ten voor de levering van grondstoffen, 
in het bijzonder aordolie, omdot deze 
moesten worden oangepast ααη de gel 
dende wereldprijzen, heeft bijgedragen 
tot de verslechtering van hun handels-
balansen. 

De steun van de westerse landen heeft 
tot doel hen te helpen de huidige ma-
cro-economische onevenwichtigheden 
te leren beheersen en tevens bij te dra-
gen tot het welslagen van de in gang 
gezette hervormingen. 

Grondstofprijzen 
(in $ van 1985) 

$/ton 
4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

0 •· ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Katoen 
Cacao 
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" Aluminium  
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DE BELANGRIJKSTE COMMU
NAUTAIRE BELEIDSLIJNEN 

1990 ζαΙ een belangrijk jaar blijven in  
de geschiedenis van de Gemeenschap,  
zowel wot betreff haar interne evolutie  
als haar betrekkingen met de rest van  
de wereld. Er is vooruitgang geboekt 
op de weg naar de economische en mo 
nétaire unie, alsmede naar de politieke 
unie. De Duitse eenwording is tot stand 
gekomen en er zijn nieuwe betrekkin
gen aangegaan met vele landen in 
Oost-Europa. 

De uitstraling van de Gemeenschap 
blijkt duidelijk uit het verzoek van di
verse landen om toetreding of om het 
sluiten von associatie-overeenkomsten 
of akkoorden. Het toenemend gewicht 
van de Gemeenschap vergt een ver-
sterking van haar economische en so
ciale cohesie en om een spoedige vol-
tooiing van de interne markt. 

De Raad van Gouverneurs heeft op 11  
juni 1990 besloten tot een nieuwe kapi-
taalsverhoging van de Bank. De feite-
lijke verdubbeling (van 28,8 miljcrd tot 
57,6 miljard) geeft blijk van de steun 
van de lidstaten voor de activiteiten 
van de EIB ten behoeve van de Euro- 
pese opbouw. Door het besluit von de 
Rood zijn de middelen die de Bank ter  
beschikking staan, versterkt in een zieh 
snel evoluerende context (zie kader op  
biz. 17). 

In dit verband heeft de Bank haar acti
viteiten voor de uitvoering von het 
communautaire beleid verder ontwik-

keld: de kredietverlening in de Ge
meenschap, inclusief de nieuwe Duitse 
Länder, bereikte een omvang van 
12 680,5 miljoen, tegenover 11 634,2  
miljoen in 1989. Zij is ook begonnen 
met het verstrekken von kredieten in 
Polen en Hongarije, overeenkomstig 
het mandaat dot de Gemeenschap 
haar gegeven heeft. 

• * * 

hoogste prioriteit gegeven. De krediet
verlening volgens deze doelstelling 
maakte in 1990 ruim 60% uit van alle 
activiteiten. Negen tiende van het to
tale bedrag dat hiervoor werd be-
stemd, ging naar investeringsprojecten 
in de regio's die vallen onder de struc-
tuurfondsen of waarvoor specifieke 
communautaire programme's zijn op-
gesteld. 

* * * 
De hervorming van de communautaire  
structuurfondsen, zoals bepaald in de 
Europese Akte (Art. 130 D) teneinde de 
economische en sociale cohesie te  
versterken, geldt vanaf 1989. In de loop  
van de afgelopen twee jaar heeft de 
EIB samen met de Commissie en de lid
staten deelgenomen ααη de verschil-
lende fases van de tenuitvoerlegging 
van het hervormingsproces. 

Zo heeft zij meegewerkt ααη het opstel-
len van de indicatieve financierings-
plannen voor de door de Commissie 
vastgestelde communautaire steunka-
ders (CSK's): in oktober 1989 voor doel
stelling 1), ontwikkeling en struclurele 
oanpassing van de regionale ontwikke-
lingsgebieden; in december 1989 voor 
doelstelling 2) ten behoeve van die re
gio's die zwaar zijn getroffen door de 
ochteruitgang van de industrie en in 
mei 1990 voor doelstelling 5B), de ont
wikkeling von het plattelond. 

Terwijl zij regelmatig informotie uitwis-
selt met de Commissie, wenst de EIB 
haar activiteiten voort te zetten in de 
gebieden die vallen onder de structuur
fondsen en ten behoeve van die secto-
ren die als prioritair worden aange-
merkt wat betreff de regionale ontwik
keling. 

Aon de regionale ontwikkeling 
wordt derhalve ook dit jaar weer de 

Een evenwichtige ontwikkeling von de 
Gemeenschap en de totstandkoming, 
onder gunstige voorwoorden, van de 
interne markt vooronderstellen tele-
communicotie- en vervoersinfro-
structuren in de lidstaten die aange-
past zijn ααη de Europese dimensies en  
ambities. 

De Europese Raad heeft in december 
1989 en juni 1990 het belang onder-
streept dat hij hechtte ααη voor Europa 
belangrijke netwerken en vooral ααη de 
uitbreiding ervan en de onderlinge ver-
bindingen op het gebied van vervoer, 
telecommunicatie en energie. In decem
ber 1990 heeft de Europese Rood mel 
ding gemaakt von „de uitvoering, in de 
Gemeenschap, van grote infrastructu-
rele werken, teneinde tevens de tot
standkoming van een transeuropees 
netwerk mogelijk te maken", als een 
van de mogelijk uit te breiden en te  
versterken actieterreinen von de Ge
meenschap, die door de intergouverne-
mentele conferentie over de politieke 
unie moeten worden bestudeerd. 
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KAPITAALSVERHOGING 

De Raad van Gouverneurs von de EIB heeft tijdens zijn jaor-
vergadering op Π juni 1990 besloten tot een verdubbeling 
von het kopitaol van de Bank. Met ingang van 1 januari 1991  
bedraagt het geplaatste kapitaal derhalve Ecu 57,6 mlljard. 

Velgens de Statuten van de Bank mag de som van de uit- 
staande kredieten en garanties, door de Bonk verstrekt, niet  
Hoger zijn dan 250% van het geplaatste kapitaal. Het plafond  
is dus verhoogd van Ecu 72 miljard tot 144 miljard. Eind 1990 
bedroeg het totaal ααη uitstaande kredieten en garanties on-
geveer 62 miljard; de EIB heeft nu dan ook voldoende ruimte 
om haar kredietverleningsactiviteiten ten minste tot eind 
1995 voort te zetten. 

De Bank zai derhalve haar kredietverlening verder kunnen 
uitbreiden ten behoeve van investeringsprojecten die de Eu-
ropese integratie bevorderen, vooral met het oog op de vol-
tooiing van de interne markt. De kapitaalsverhoging stelt 
haar tevens in staat haar uitstekende kredietwaardigheid te  
handhaven en getuigt opnieuw van de steun van hoar ααη- 
deelhouders, de lidstaten van de Gemeenschap. 

De verhoging van het geplaatste kapitaal is he t gevolg van 
enerzijds de omzetting in kapitaal van 1 225 miljoen uit de  
aanvullende reserve, opgenomen in de balans van de Bank (') 
en anderzijds van nieuwe inschrijvingen van de lidstaten voor 
in totaal 27 575 miljoen. 

Het volgestorte of vol te störten gedeelte is verhoogd van 
2 596 miljoen tot 4 321 miljoen door de reeds genoemde 
1 225 miljoen uit de aanvullende reserve, welke volledig is 
gestört op 1 januari 1991, en door 500 miljoen ααη inschrij
vingen van de lidstaten welke in tien gelijke, halfjaarlijkse 
termijnen met ingang van 1 aprii 1994 ζαΙ worden gestört (zie  
financieel overzicht, biz. 79). 

Met ingang van 1 januari 1991 maakt het volgestorte of vol  
te störten gedeelte 7,5% van het geplaatste kapitaal uit. 

Het geplaatste kapitaal van de Bank, dat zes m aal is ver
hoogd en daarenboven nog drie maal bij de toetreding van 
nieuwe lidstaten, heeft zieh als volgt ontwikkeld: 

Kcpitaalsverhogingen 

miljoen  
Ecu 

150000 

Kapltoolsverhogingen van de Bank 

100000 

50000 

Werkelijk uitstaand bedrag 

Maximaal mogelijk uifstaand 

Geplaafst kapitaal 

datum milj. Ecu % 
Oorspronkelijk 
geplaatst kapitaal 
(BE,DE,FR,IT,LU,NL) 1958 1 000 — 
Verhoging 26.04.1971 + 500 ( + 50) 
Toetreding (DK,IE, GB) 01.01.1973 + 525 — 
Verhoging 01.01.1976 -1- 1 518,75 ( + 75) 
Verhoging 01.01.1979 + 3 543,75 ( + 100) 
Toetreding (GR) 01.01.1981 + 112,50 — 
Verhoging 31.12.1981 + 7 200 ( + 100) 
Verhoging 01.01.1986 -h 12108,15 ( + 80,08) 
Toetreding (ES, PT) 01.01.1986 -h 2 291,85 — 
Verhoging 01.01.1991 -h 28 800 ( + 100) 

Situatie op 01.01.1991 57 600 

1'} Artikel 24 van de Statuten van de Bank vraagt om de vorming van een re-
servefonds tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal. Sedert 1986 heeft 
dit door de Statuten vereiste reservefonds het plafond van Ecu 2 880 miljoen 
bereikt. De Raad van Bewind heeft, overeenkomstig genoemd artikel van de 
Statuten, een aanvulle nde reserve gevormd van in totaal ruim Ecu 3 miljard 
eind 1989, inclusief het exploitatieove rschot van dat jaar. 
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De EIB, die samen met de Commissie 
werkt con een communcutoir cctiepro-
grammc voor dergelijke netwerken, zet 
haor activiteiten op dit gebied voort. 
Zij wll tevens de roi von katclysator 
speien bij de uitvoering von prioritaire 
projecten door α! in een vroeg stadium  
te interveniëren en door haar kennis en 
ervaring op het gebied von de financie 
ring van de projecten, ter beschikking 
te stellen. 

In de afgelopen jaren heeft de Bank 
steeds meer steun gegeven ααη de ver-
wezenlijking van grote Europese infra-
structuren door het verstrekken van 
kredieten van in totaal bijna 9 miljard 
in de jaren 1986-1990 (19% van haar  
kredietverleningsactiviteiten). Zij ζαΙ 

haar inspanningen voortzetten, in sa 
menhang met de huldige communau
taire initiatieven. 

De activiteiten van de EIB ten behoeve 
van de bescherming van het milieu en 
van het ieefklimaat hebben tot doel 
de vervuiling op plaotselijk en op inter-
notionaol niveau te voorkomen c.q. te 
beperken. Zij vormen de weerschijn van 
de doelstellingen van de Europese 
Akte, bevestigd door de Europese Road  
von Dublin in juni 1990. 

De kredietverlening van de Bank, be-
stemd voor de verbetering von de kwo-

liteit von lucht en water, het verwerken 
van afvalstoffen of de stodsvernieu-
wing, is ook dit joar weer aanzienlijk in 
omvang toegenomen. Tegelijkertijd wil 
zij haor know-how ter beschikking stel 
len von de partners van de Gemeen-
schap, de landen rond de Middellondse 
Zee en de Oostzee die te kompen heb
ben met ernstige milieuproblemen. 

Wat betreft de Middellandse Zee zijn 
de Wereldbank en de EIB, na de publi-
catie van hun rapport over de toestand 
von het milieu in deze regio (zie Jaar-
verslag 1989, biz. 16), begonnen met de 
uitvoering von het METAP-programma, 
waarmee assistentie wordt verleend bij 
de voorbereiding van projecten. 

DE ACTIVITEITEN VAN DE EIB IN DE LANDEN IN MIDDEN- EN OOST-EUROPA 

De actie von de EIB ten behoeve van de Midden- en Oosteu-
ropese landen moet worden geplaotst in het algemene kader 
van de besluiten van de Racd der Gemeenschoppen teneinde 
deze landen te helpen bij hun pogingen over te schakelen op 
een markteconomie. Zij is een gevolg van een gezamenlijke 
aanpak van de Bank met de Commissie, de Wereldbank, het 
IMF en de EBRO. 

De activiteiten van de EIB in de betrokken landen dienen ter  
vergemakkelijking van de financiering van die infrastructu-
ren, die een wezenlijke rol spelen voor de bevordering van de  
export en voor de industriële herstructurering, evenols von 
het vervoer, de telecommunicotie, de energievoorziening en 
von projecten die bijdragen tot de verbetering van een 
zwoar vervuild milieu, alle aangewezen als prioritaire inves-
teringen. De EIB steunt ook industriële projecten, met name 
partnerships met ondernemingen uit de lidstaten van de EG 
en instellingen die de ontwikkeling van het midden- en klein-
bedrijf bevorderen. 

Polen en Hongarije 

Eind november 1989 heeft de Road von Gouverneurs van de  
EIB de Bonk gemachtigd kredieten te verstrekken voor in to 
tani Ecu één miljard gedurende drie jaar voor projecten in 
Polen en Hongarije. De eerste kredieten werden vanaf zomer 
1990 toegekend en sindsdien werden zes financieringsover-

eenkomsten voor in totaal 215 miljoen getekend (zie biz. 50), 
terwiji de diensten van de Bank intussen zijn begonnen met 
de identificatie van nieuwe projecten die kunnen bijdragen 
tot de economische herstructurering van beide landen. 

Tsjecho-Siovakije, Bulgarije en Roemenië 

In februari 1991 heeft de Raad van de EG de EIB verzocht de  
noodzakelijke procedures in te leiden voor een uitbreiding 
van haar kredietverleningsactiviteiten in bovengenoemde 
drie landen. 

Op 18 aprii 1991 heeft de Raad van Gouverneurs van de EIB 
de Bank gemachtigd voor maximaal 700 miljoen ααη kredie
ten ter beschikking te stellen over een période van twee jaar. 
Dit besluit is genomen, zoals dit ook gold voor Polen en Hon
garije, in overeenstemming met artikel 18 van de Statuten  
van de EIB. De Rood van de Europese Gemeenschoppen  
heeft zijnerzijds besloten garant te staon uit de begrotings- 
middelen van de Gemeenschoppen voor de kredieten die de  
EIB in deze drie landen ζαΙ verstrekken. 

De ervaring die reeds in dit deel van Europa is opgedaan, de  
al bestaande contacten met de nationale overheden, alsmede 
de voortdurende samenwerking met de Europese Commissie 
en met de overige financiële instellingen die door actief zijn, 
zouden de Bank in stoat moeten stellen in de loop van 1991  
de eerste transacties tot stand te brengen. 
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Het programma sluit nauw ααη bij de 
activiteiten van de Europese Commissie 
ten behoeve van het milieu in het Mid-
dellandse-Zeegebied in het kader van 
het programma MEDSPA. Op 15 maart 
1991 is hiertoe tussen de drie insteilin-
gen een akkoord gesloten. 

Bovendien is de EIS, in samenwerking 
met drie andere multinationale instellin-
gen (de Wereldbank, de Europese Bank 
voor Reconstructie en Ontwikkeling en  
de Noordelijke Investeringsbank) en  
met de Commissie betrokken bij de uit-
werking van een actieprogramma voor 
het ecologisch herstel van de Oostzee. 
Dit initiatief werd gelanceerd tijdens 
een intergouvernementele conferentie 

in het Zweedse Ronneby in September 
1990. 

Zowel binnen als buiten de Gemeen-
schap wordt de nauv^e samenwerking 
tussen de Bank en de Commissie of de 
betrokken landen versterkt door ver-
scheidene belangrijke initiatieven: de 
Start van het Europees Milieu-Agent-
schap, het aanwijzen van milieube-
scherming als prioriteit in het ver-
nieuwde Middellandse-Zeebeleid en  
een voorstel tot instelling van een spe-
cifiek financieel instrument (het LIFE-ini-
tiatief). 

De spoedige totstandkoming van de in
terne markt is een wezenlijk en thans 

geïntegreerd element in de strategie  
van het Europese bedrijfsleven. De toe-
name van hun investeringen en de her-
groeperingen die reeds hebben plaats-
gevonden, geven hiervan blijk. 

De mededeling van de Commissie over  
„het industriebeleid in een open en  
competitieve ruimte", die door de Rood  
in november 1990 werd goedgekeurd, 
legt het accent op de internationale di-
mensie en op de noodzaak een efficiënt  
gebruik te maken van de Instrumenten 
waarover de Gemeenschap beschikt 
voor de versterking van de technologi
sche capaciteit en van het concurrentie-
vermogen van het Europese bedrijfsle-

(vervolg van biz. 18) 

Joegostavië 

De Bank is vanof 1977 actief in Joegoslcvië, wear zij al voor 
760 miljoen ααη kredieten heeft toegekend. Haar interventies 
in het afgelopen jaar vallen onder het tweede financiële pro 
tocol (zie biz. 46). 

De Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling 

Een van de instellingen die deelnemen ααη de activiteiten ten 
behoeve van de landen in Midden- en Oost-Europa, is de Eu
ropese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling (EBRO). de  
EBRD werd in mei 1990 opgericht en is in aprii 1991 opera-
tioneel geworden. 

Conform het besluit van haar Raad van Gouverneurs van 11 
juni 1990, heeft de EIB voor Ecu 300 m iljoen ingeschreven in 
het kapitaal van de EBRO en he eft zij haar vertegenwoordi-
gers in de Raad van Gouverneurs en Road van Bewind be-
noemd: de heer Broder, gouverneur, en de heer Prate als zijn 
plaatsvervanger (zie ook biz. 60). 

De EIB brengt op deze manier een nauwe samenwerking met 
de EBRO op operotioneel vlok tot stand teneinde de Oosteu-
ropese landen actief te kunnen blijven steunen. 

Een van de hoogste prioriteifen: het milieu 

Een von de ernstigste problemen betreft de milieuvervuiling. 
De EIB let bij leder project dot haar wordt voorgelegd, bij-
zonder goed op het milieuospect en ziet toe op de invloed 
van het project op het milieu. De projecten in de energiesec-
tor bestoon overigens voor een belangrijk deel uit het tegen-
goon van de vervuiling; uit de globale kredieten kunnen ook 
investeringsprojecten worden gefinancierd die bijdragen tot 
de bescherming von het milieu of tot de verbetering von het 
leefklimaot. 

In diezelfde optiek zai de EIB deelnemen ααη het actiepro
gramma voor het ecologisch herstel van de Oostzee, woarbij 
olle omiiggende landen betrokken zijn. 

Meer in het olgemeen moeten de activiteiten van de Bank in 
de landen die met de Gemeenschap onderhandelingen zijn 
begonnen over het sluiten von ossociatie-akkoorden — de  
zogenoomde „Europese akkoorden" — in het ruimere per-
spectief worden gezien van openstelling en complementari-
teit. 
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Met haar kredietverlening voor projec-
ten ter versterking van het internatio 
nale concurrentievermogen van het 
bedrijfsleven en van diens Europese 
integratie wil de Bank de verwezenlij-
king van deze ambities steunen. Dit  
geldt ook voor hoar actlviteiten ten be-
hoeve van investeringen van het mid
den- en kleinbedrijf, dat een wezenlijke 
rol speelt bij een evenv/ichtige ontwik-
keling van de regio's en bij de voltooi-
ing van de interne markt. 

De investeringen die beantwoorden 
ααη de energiedoeisteiiingen van de 
Gemeenschap zouden weer een nieuw 
elan kunnen krijgen vanv/ege de voor-
uitzichten die de interne markt biedt, de  
ontwikkelingen in Oost-Europa, als-
mede de gevolgen van de gebeurtenis-
sen in het Midden-Oosten. In de com 
munautaire richtlijnen wordt bijzondere 
aandacht besteed ααη investeringen 
voor de diversificotie van de levering 
van energie van buiten de Gemeen
schap en voor de uitbreiding en onder-
linge verbindingen van de stroom- en 
vooral de gasnetten. De Europese Road 
von Rome heeft in december 1990 het 
belong onderstreept van een energie-
beleid, dot tot doel heeft de zekerheid 
en de efficiency von de energievoorzie-
ning te vergroten en tegelijkertijd reke-
ning te houden met de somenwerking in 
heel Europa. De Bank, die dergelijke 
projecten ruimschoots heeft gesteund, 
of het nu ging om de aordolie- en gas-

v/inning in de Noordzee of om het 
transport van aardgas uit met name de  
Sovjet-Unie (zie kader op biz. 31), 
houdt in hoar kredietverleningsbeleid 
dergelijke ontwikkelingen goed in de  
gaten. 

Bij alle projecten waorvoor de EIB k re-
dieten verstrekt, let zij er zeer nouw-
keurig op of ze overeenstemmen met 
de communautaire richtlijnen en aanbe-
velingen; zij wil tevens haar cliënten er-
toe brengen reeds vooruit te lopen op 
de verplichte toepassing ervan later. 
Dot geldt bijvoorbeeld voor de aspec-
ten von die investeringsprojecten die 
van invloed zijn op het milieu of voor 
de inachtneming van de mededingings-
regels. 

In September heeft de Road de richtlijn 
goedgekeurd die de Gemeenschap zeg-
genschap geeft over overheidswer-
ken en -ieveringen in de sectoren wa
ter, energie, vervoer en telecommunica
te opdat deze markten worden open-
gesteld voor echte concurrentie op 
communautair niveau. Genoemde richt
lijn zai met ingang van 1 januari 1993 
in het merendeel van de lidstaten van 
kracht worden; Spanje mag hiervan af-
wijken tot 1995, Griekenland en Portu
gal tot 1997. Evenals voorheen zol de  
Bonk hoar geldnemers proberen te  
overtuigen de regels reeds toe te pas-
sen in de projecten die hoar worden  
voorgelegd, zonder de effectieve in-
voering van de communautaire wetge-
ving af te wachten. 

bijzonder goed op de ontwikkeling van 
de financiële markten, op hun integra
tie en op hun toenemende liberalisatie. 

Op 1 juli 1990 is de eerste fase van de  
economische en monétaire unie  
(EMU) ingegaan, welke vooral werd 
gekenmerkt door de inwerkingtreding 
van de communautaire richtlijn inzake 
de volledige vrijmaking van het kapi-
taalverkeer. De richtlijn is nu van toe-
passing in acht lidstaten van de Ge
meenschap en ondernemingen en parti-
culieren kunnen van de beste investe- 
rings- en financieringsmogelijkheden in  
de grote Europese ruimte profiteren; zij  
bevordert de integratie van de natio 
nale financiële stelsels en opent de weg  
naar een betere coördinatie van het  
economische en monétaire beleid in de  
verschillende lidstaten. 

In december zijn de twee intergouver-
nementele conferenties over de econo
mische en monétaire unie en over de 
politieke unie van start gegaan. De 
voorbereidende werkzaamheden heb-
ben een aantal oriëntotiepunten opge-
leverd voor de tweede fase van de 
EMU. 

Ook kan een nieuwe versterking von 
het Europees monétaire stelsel (EMS)  
worden geconstoteerd. Op 5 januari 
werd de marge voor de Italiaanse lire 
Versmold en op 8 oktober werd het 
pond sterling opgenomen in het wissel-
koersmechanisme van het EMS, met 
een brede marge gedurende de over-
gangsperiode. 

Om onder de beste voorwaarden haar  
middelen te kunnen opnemen, let de EIB 
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Ondanks de spanningen in de Golf, is 
het EMS stabiel gebleven, hetgeen nog 
versterkt werd door het besluit van 
Noorwegen om zijn wisselkoersbeleid 
te böseren op de Ecu. In feite is de roi  
van de Ecu in de loop van 1990 be-
langrijker geworden. Sponje heeft voor 
het eerst een binnenlandse Ecu-emissie 
geplaatst, terwiji Italië, Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk en Griekenlond 
hun programmas voortzetten. Het to 
tale bedrag van de in Ecu luidende obli-
gatie-emissies bedroeg 26,1 miljard, 
waarvan 14 miljard -tegenover 11 mil-
jard in 1989- op de internationale  
markt. 

De EIB die op de meeste communau 
taire kapitaalmarkten aanwezig is. 

bleef de belangrijkste Ecu-emittent op 
de internationale markten (1 755 mil-
joen) en de grootste kredietverlener in 
deze munt. Het aandeel van de Ecu in 
haar middelenopnamen bedroeg ruim 
16%. De uitbetolingen in Ecu beliepen 
20,4% van het totaal. Eind 1990 stond 
het totaal ααη in Ecu luidende, uit-
staande leningen op 7 021,7 miljoen, 
dot wil zeggen zo'n 14,4% van haar 
middelenopnamen. 

In afwachting van de inwerkingtreding 
van de vierde overeenkomst van Lomé,  
die op 15 decomber 1989 werd gete-
kend met de landen In Afrika, het 
Carlbisch gebied en de Stille Oce-

Mutatie valutakoersen t.o.v. de Ecu, 
1981 - 1990 

(op basis van de statistische omrekeningskoersen - eerste kwartaal 1981 = 100) 
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ααη, evenals van het besluit betref
fende de landen en gebieden over-
zee, heeft de EIB haar activiteiten 
voortgezet met behulp van de middelen 
die haar nog uit de derde overeen
komst ter beschikking stonden. De be
langrijkste bepalingen van de nieuwe 
overeenkomst zijn reeds toegelicht in 
het jaorverslag over 1989 op blodzijde 
43. 

In het Middellandse-Zeegebied heeft 
zij vorder uitvoering gegeven ααη haar 
verplichtingen uit hoofde van de gel
dende financiële protocollen en heeft 
zij meegewerkt ααη de voorbereiding 
van een nieuwe generatie protocollen 
en ααη de vaststelling van een nieuw 
communautair beleid, dat beoogt de 
steun ααη de ontwikkeling van de be-
trokken landen uit te breiden (zie kader 
op biz. 48). 

Ten slotte is de Bank, in aansluiting op 
de besluiten van eind 1989 van de com 
munautaire instanties en van haar 
Raad van Gouverneurs, begonnen met  
haar interventies in Midden- en Oost-
Europa, in de eerste plaats ten be-
hoeve van prioritaire investeringen in 
Hongarije en in Polen; bovendien heeft 
zij assistentie verleend bij de oprichting 
von de EBRO. De activiteiten van de 
EIB zullen binnenkort worden uitge-
breid naar Tsjecho-Slovokije, Bulgorije 
en Roemenië, als gevolg van de be
sluiten die in februari en aprii 1991  
werden genomen (zie kader op bIz. 18). 
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^ Voor de totstandkoming van de in-
^ I ^ terne markt zijn efficiente verbin-

4 dingsinfrastructuren nodig: 9,9 mil-
jard is in de période van 1986 tot en 

met 1990 in de vervoerssector ααη kredieten 
ter beschikking gesteld (foto 1 : autosnelweg 
A40 in Frankrijk in de richting van de Mont 
Blanc tunnel). 

Het MKB vormt een wezenlijk onderdeel van 
het produktieve apparaat in de Europese Ge-
meenschap; in 1990 hebben bijna 7 500 kleine  
en middelgrote bedrijven toewijzingen ge-
kregen uit globale kredieten (foto's 2 en 3: 
industrie- en hotelvoorzieningen in de nieuwe 
Duitse Länder). 

In het kader van haar activiteiten ten behoeve 
van het milieu en van het leefklimaat heeft de  
EIB in 1990 ruim 1,2 miljard toegekend voor de  
bescherming en het beheer van het water in de  
Gemeenschap (foto 4). 
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DE EIB: FINANCIERINGSINSTELLING VAN DE GEMEENSCHAP  

Kredietverlening in de Gemeenschap 

8ό 87 88 89 90 

Ondertekende fì-
nancìeringsover-
eenkomsten: In 
1990 heeft de Bank  
financierìngso ver- 

eenkomsten ondertekend voor een be- 
drag van in totaai 12680,5 miijoen:  
12656,9 miijoen voor eigen rekening 
van de EiB, inciusief 52,5 miijoen in de 
vorm van een garantie, en 23,6 miijoen 
uit het nieuwe instrument. Van ge-
noemd bedrag bestand 9385 miijoen 

uit afzonderiijke kredieten en 3295,5  
miijoen uit globale kredietovereenkom-
sten met bemiddeiingsinsteilingen voor 
de financiering van investeringen van 
bescheiden omvang (zie kader ο ρ  
biz. 25). 

Toegekende kredieten: Om een dui-
deiijker operationeei beeld te geven 
van de activiteiten van de Bank, heeft 
onderstaande presentatie van haar in-
terventies per sector en doelsteiling be-

trekking op zowei de afzonderiijke kre
dieten (9 385 miijoen) als op de toewij-
zingen uit iopende globale kredieten 
(2 860,7 miijoen voor 8 445 toewijzin-
gen). De totale kredietverleningsactivi-
teiten van de Bank in de Gemeenschap 
bedroeg dus 12245,7 miijoen, tegen-
o ver 11 265,9 miijoen in 1989. Financie 
ring voor eigen rekening beiiep 
12 174,2 miijoen en uit het nieuwe in 
strument 71,5 miijoen. 

Verdeling naar sector 

De verdeling naar sector van de afzon
deriijke kredieten en van de toev/ijzin-
gen uit globale kredietovereenkomsten 
in het afgelopen boekjaar, toont een 
düidelijke toename van de steun ααη  
telecommunicatie-infrastructuren, ααη  
het waterbeheer en ααη de industrie en  
een afname van de activiteiten in de 
energiesector. 

Wat de infrastructuur betreft (6 032,8  
miijoen, ofwel 49% von de kredietverle
ning, tegenover 5 207,1 miijoen (46%)  
in 1989), ging 2 807,5 miijoen naar de 
vervoerssector, vooral naar luchtha-
vens en de versterking van luchtvioten, 
alsmede naar de aanleg van autosnel-
wegen en spoorwegen. Voor telefoon-
netten, alsmede voor de telecommuni-
catie per transatlantische kabel en per 
satelliet werd 1 710,3 miijoen ter be-
schikking gesteld. 

De steun ααη het water- en afvalbeheer 
bedroeg 1 281,9 miijoen en voor de 
overige infrastructurele werken (stods-
vernieuwing en kleine voorzieningen, 
uitgevoerd door lagere overheden) was 
233,2 miijoen bestemd. 

Kredietverlening in 1990  
Verdeling naar sector 

5 000 

4 000-

3 000-

2 000-

1 000-

Naar de industrie, de dienstverle-
ning en de landbouw ging 4 631 mii
joen (38% van de kredietverlening), te
genover 4 152,4 miijoen (36%) het jaar 
doorvoor. De afzonderiijke kredieten 
ααη de industrie (2 055,4 miijoen) be-
slaon een breed scala ααη investerings-
projecten, voornamelijk in de auto 
industrie, de vliegtuigbouw, de chemie 
-vooral de petrochemie- en in de pa-
piersector. 

In de dienstverlenende sector (224 mii
joen) waren de kredieten vooral be
stemd voor geovanceerde informotie-
diensten en voor het toerisme (hotels en  
vrijetijdsparken). 

Bovendien zijn 8 018 kredieten (2 280,1  
miijoen) toegewezen uit Iopende glo
bale leningsovereenkomsten voor in
vesteringen von bescheiden omvang in 
de industrie (1 895,9 miijoen), de dien-
stensector (402,1 miijoen), en ook voor 
activiteiten in de landbouw of de 

I I Vervoer 

Overige infrasfructuren 

Industrie, landbouw, dienstverlening 
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visserij (53,5 miljoen); zie ook het kader 
op pagina 34. 

De kredietverlening in de energìesec-
tor beliep 1 581,9 miljoen (13%) tegen-
over 1 906,4 miljoen (17%) in 1989. Het 
betrof voornomeiijk de aordoiie- en  
gaswinning, olsmede het transport en  
de distributie van aardgas (748,3 mil
joen), de stroomproduktie en het ααη- 
leggen von middel- en hoogspannings-
netten (721,7 miljoen). 

De kredietverlening von de EIB heeft 
voor gemiddeld een kwort von de to

tale kosten bijgedragen tot de financie
ring van investeringen waarvan het to- 
taalbedrag op basis van voorlopige  
kostenramingen kan v/orden geschat  
op zo'n 48 miljord. De particulière sec
tor nam ongeveer 55% van deze inves
teringen voor zijn rekening. De projec-
ten in de sectoren industrie en dienst-
verlening mookten hiervon 90% uit, als-
mede alle toewijzingen uit de globale  
kredieten. In de sectoren energie en in-
frastructuren ging 30% van de krediet
verlening naar het particulière bedrijfs-
leven, terwiji zij enkele jaren geleden 
nog vrijwel in hoar geheel naar de  
overheidssector ging. In laatstge-
noemde sector kan overigens een stij-
gend aandeel worden geconstoteerd 
van de lagere overheden, Italiaanse re
gie's, autonome collectiviteiten en di

verse administrotieve eenheden, die als  
geldnemers of als begunstigden onge
veer een kwart von de steun ontvingen. 

Globoal gesteld zouden de investerin 
gen in de industrie en de dienstverle-
nende sector, op basis van de beschik-
bare gegevens, rechtstreeks kunnen bij-
dragen tot het scheppen van 36 000  
nieuwe, vaste arbeidsplaatsen, waar
van twee derde in de regionale ontwik-
kelingsgebieden; 80% van de nieuwe 
werkgelegenheid zou te vinden zijn in 
het midden- en kleinbedrijf. 

Tobel 2: Kredietverlening in de Gemeenschap in 1990 
(afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

Verdeling naar land en naar sector (miljoenen ecu's) 

Sector 

Totool 
Afzonderlijke 

kredieten 

Toewijzingen 
uit globale 

kredieten 

industrie 
dienstverlening 

londbouw energie infrostructuur 

België 114,9 6,0 108,9 108,9 — 6,0 
Denemorken 537,3 474,1 63,2 63,2 81,2 392,9 
Duitslond 948,1 446,2 501,9 662,9 49,9 235,2 
Griekenland 157,3 110,4 46,9 38,6 46,9 71,9 
Spanje 1 764,0 1 531,3 232,7 572,0 187,7 1 004,3 
Fronkrijk 1 524,1 941,9 582,3 660,8 38,8 824,5 
lerland 197,0 191,7 5,3 5,3 — 191,7 
Italie 3 871,8 2 804,4 1 067,5 1 573,8 764,4 1 533,6 
Luxemburg 11,8 11,8 — 11,8 — — 
Nederland 237,3 180,2 57,1 70,2 — 167,0 
Portugal 829,1 671,3 157,8 343,6 98,1 387,4 
Verenigd Koninkrijk 1 827,9 1 790,7 37,2 519,8 225,2 1 082,9 
Overige (') 225,1 225,1 — 89,8 135,4 

Totaal 12245,7 9385,0 2860,7 4631,0 1 581,9 6032,8 

Kredietverlening. gelijkgesteld ααη transacties in de Gemeenschap (zie wenken voor de lezer, 5d in de bijioge). 
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GLOBALE KREDIETEN IN DE GEMEENSCHAP 

Met haar systeem van globale kredietverlening kan de EIB 
ook investeringsprojecten van bescheiden omvang steunen, 
die zij anders, om kostenredenen, niet had kunnen financie-
ren via afzonderlijke kredieten. In 1968 heeft de Bank deze fi-
nancieringsvorm voor het eerst toegepast, om tegemoet te  
kunnen komen ααη de behoeften van kleine en middelgrote 
ondernemingen, en geleidelijkaan heeft zij het toepassings-
gebied uitgebreid en aangepast ααη de ontwikkeling van de 
vraag en ααη de diversificatie van het communautaire beleid. 
De steun ααη kleine investeringsprojecten vindt gedecentrali-
seerd plaats: er worden kredietlijnen geopend naar bemidde-
lingsinstellingen die op nationaal of regionaal niveau opere-
ren en die de middelen aanwenden met instemming van de 
Bank en overeenkomstig haar economische, financiële en  
technische criteria ('). 

De samenwerking met de bankwereld heeft zieh steeds ver-
der uitgebreid en in 1990 bestonden er banden met bijna 
honderd financieringsinstellingen of handelsbonken in 11 lan
den. In 1990 heeft de EIB glob ale kredietovereenkomsten ge-
tekend voor een totaalbedrag von 3 295,5 miljoen (3 173,5  
miljoen in 1989); het aandeel van de globale kredietverlening 
is derhalve, na een snelle groei, nu gedaald tot 26% van de 
totale kredietverlening. 

Globale kredieten zijn vaak van multisectoriële aard en be-
antwoorden ααη meerdere doelstellingen tegelijk: 
— in de regionale ontwikkelingsgebieden gaat het om kleine 
en middelgrote bedrijven in de industrie, de dienstverlening 
(vooral het toerisme) en de Icndbouw, evenals om kleine in-
frastructurele werken; 
— daorbuiten gaat het om kleine en middelgrote produk-
tieve investeringen; 

— in de regionale ontwikkelingsgebieden of elders goat het 
tevens om investeringen von bescheiden omvang die bijdra-
gen tot de ontwikkeling van geavanceerde technologieën; in
vesteringen die beantwoorden ααη de gemeenschappelijke 
doelstellingen op het gebied van de energie en de milieube-
scherming, en, zij het in mindere mate, om vervoersinfra-
structuren von communautoir belang. 

Hier zij gewezen op het feit dot, met het vooruitzicht op de 
totstandkoming von de interne markt, bepaalde globale kre
dietovereenkomsten de bemiddelingsinstantie de mogelijk-
heid bieden investeringsprojecten binnen de hele Gemeen-
schap te steunen. 

Globale kredieten die werden toegekend met middelen uit 
het nieuwe instrument IV ten behoeve van produktieve in
vesteringen van kleine en middelgrote bedrijven, bedroegen 
in totaal 23,6 miljoen. 

In 1990 zijn in totaal 8 445 toewijzingen gedaan voor een be-
drog van 2 860,7 miljoen uit lopende globale kredieten, die in 
dat jaar of voordien nog zijn ondertekend -de looptijd is  
vaak vrij lang- (8 194 toewijzingen voor in totaal 2 805,2 mil
joen in 1989). De verdeling naar land van de kredieten ααη  
kleine en middelgrote bedrijven is te vinden in tabel 9 op 
bladzijde 34; de verdeling naar regio en naar doelstelling in 
de tabellen G tot J. 

1') De looptijd van globale kredietovereenkomsten kon meerdere boekjoren 
bedragen; daarom is er een verschii tussen het totale bedrag van de in 1990  
ondertekende overeenkomsten en het bedrag dot in dotzelfde joor ook wer-
keli|k Is uitbetaald. Omdat een groot aontai globale kredieten meerdere 
sectoren en doelstellingen kon dienen, kunnen in de analyse van de uitein-
deliike bestemming de exacte investeringssectoren en doelstellingen worden 
teruggevonden. 
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Verdeling naar communautaire doelstelling 

De invesferingen waarvoor de El Β kre-
dieten verstrekf, moeten bijdragen tot  
de verwezeniijking van een of meer-
dere doelstellingen die overeenkomen 
met de richtiijnen in artikei 130 van het 
Verdrag van Rome of met het commu
nautaire beieid waartoe in de loop der  
l'aren is besioten. Onderstaand over-
zicht geeft een beeid van de verschii-
iende activiteiten van de Bank (') 

Tobel 3: Regionale ontwilckeling 

Lui Regionale ont-
wikkeling: de of-
zonderlijke kredie-
ten en de toewij-
zlngen uit globale 

kredieten voor investeringen die een 
bijdroge leveren tot de regionale ont-
wikkeling, bedroegen in totaal 7 439,5  
miljoen (7 017,8 miljoen in 1989). Zij 
maken 61% uit van de kredietverlening 
voor eigen rekening. 

In verband met de uitvoering van de 
acties van de structuurfondsen en ten-
einde leningen en subsidies goed op el-
kaar te kunnen afstemmen, heeft de EIB 
meegewerkt ααη het opstellen van de 
indicatieve financieringsprogramma's 
van de communautaire steunkaders, 
evenals ααη de voorbereiding van ver-
scheidene operationele programma's. 

Afzonderlijke Toewiizingen uit 
Totaal kredieten globale kredieten 

mili. mili. milj. 
Ecu Ecu Ecu aantal 

Totaaibedrag 7439,5 5 733,4 1 706,1 5 201 

'Verdeling naar land 
België 57,2 — 57,2 32 

Denemarken 284,1 254,6 29,5 45 

Duitslcnd 410,2 132,3 277,9 217 

Griekenland 157,3 110,4 46,9 78 

Sponje 1 006,8 843,9 162,9 459 

Frankrijk 1 125,6 709,2 416,5 2144 

lerlond 197,0 191,7 5,3 6 

Italie 2 360,4 1 844,6 515,8 1 586 

Luxemburg 11,8 11,8 — — 
Nederland 39,6 18,3 21,3 15 

Portugal 829,1 671,3 157,8 595 
Verenigd Koninkrijk 960,5 945,4 15,1 24 

Verdeling naar hoofdsectoren 
Energie 794,8 747,6 47,2 34 
Vervoer 1 685,2 1 489,0 196,2 124 
Telecommunicatie 1 574,9 1 574,9 — — 
Waterprojecten 719,4 628,2 91,2 154 
Overige infrastructuren 180,1 97,6 82,6 55 
Industrie, landbouw 2169,3 1 170,9 998,4 3 640 
dienstverlening 315,7 25,3 290,5 1 194 

(') Bepoalde gefinancierde projecten beantwoor-
den ααη twee of meer communautaire doelstellin
gen tegelijk; de getallen, vooral in de tabellen, kun
nen don ook niet bij elkaar worden opgeteld. 

Wat betreft de kredietverlening van de 
EIB, heeft zo'n 6,6 miljard (ofvrel bijna 
negen tiende van het bedrag ten be-
hoeve van de regionale ontwikkeling) 
betrekking op investeringen in die re 
gie's, woarop de acties van de commu
nautaire structuurfondsen zijn gericht: 
ongeveer 3,4 miljard krachtens doel
stelling 1, 2,9 miljard ten behoeve van 
doelstellingen 2 en 58 en 330 miljoen 
voor projecten die vollen onder diverse 
andere specifieke communautaire ac
ties (voornamelijk de Geïntegreerde 
Mediterrane Programma's). 

In de minder ontwikkelde gebieden had  
56% van de kredietverlening betrekking 

op de infrostructuur (4 159,6 miljoen) en 
met nome op de verbetering von de te-
lecommunicatie en het ontsiuiten van 
de perifere regio's. 

De steun ααη de industrie, de diensten-
sector en de landbouv/ bedroeg 2 485  
miljoen, woorvon 1 288,9 miljoen naar 
het midden- en kleinbedrijf ging en 
794,8 miljoen naar energievoorzienin-
gen. 
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Tobel 4: Regionale ontwikkeiing en activiteiten uit de structuurfondsen 

1989 1990 Totaal 

Kredietverlening in de Gemeenschap voor 
eigen rekening van de Bank 
(milj. Ecu) 11 020,0 12174,2 23194,2 
waorvan regionale ontwikkeiing 
(milj. Ecu) 7 017,8 7 439,5 14 457,3 
in % 64 61 62 

Onderverdeling regionale ontwikkeiing 
in % 
Regionale ontwikkelingsgebieden 

Onderverdeling regionale ontwikkeiing 
in % 
Regionale ontwikkelingsgebieden 89 89 89 
Regio 's waarop structuurfondsen van 
toepassing zijn 84 84 84 

krachtens doelsteliing 1 48 46 47 
krachtens doelstellingen 2 en 5b 36 38 37 

Regio's waarop specifieke programma's van 
toepassing zijn 5 5 5 
Overig (regio's die aonvullende nationale 
steun ontvangen en multiregionale projecten) 11 11 11 

De investeringsprojecten, wooroon de 
EIB heeft deelgenomen -noorgeiang de 
cord von de projecten voor 20 tot 50%  
von de investeringskosten- mcken op 
communoutoir niveau 4,9% von de to
tale investeringskosten uit. Het totale 
bedrag van de individuele kredieten en  
van de toewijzingen uit globale kredie
ten was ongeveer 1,2% van de bruto-
investeringen in vaste activa. Dit per 
centage is duidelijk Hoger in de minder  
welvarende landen of regio's, die ge- 
noemd worden onder doelstelling 1 von  
de structuurfondsen: 3,9% in het Ita- 
liaanse Mezzogiorno (Italië: 2,3%),  
6,5% in Portugal, 3,1% in lerland, 1,8%  
in Spanje en 1,6% in Griekenland. 

* * * 

u 
Θ6 B7 ΘΒ 89 90 

Europese infro-
structuren: grote 
programme's, die 
al sedert enkele ja-
ren worden uitge-

voerd, als antwoord op de vooruitzich-
ten van de voltooiing van de interne 
markt en op de noodzaak van een 
evenwichtige regionale ontwikkeiing, 
hebben sterk bijgedragen tot een ααη- 
houdende vraag near financiering van 
infrastructuurprojecten van communou 
toir belong. De kredietverlening op dit  
terrein is wederom toegenomen: in 
1990 bedroeg zij in totoal 3 117,1 mil-
joen tegenover 2 676,9 miljoen in 1989, 

1 727,6 miljoen in 1988 en 680,8 mil
joen in 1987. 

De steun ααη de verbetering van 
de telecommunicotienetwerken beliep 

label 5: Infrastructuren van 
communautoir belong 

miljoenen 
ecu's 

Totooibedrag (*) 3117,1 

Vervoer 1 775,3 
Spoorwegen 564,1 
(Autosnel)wegen 292,6 
Zeevoort 36,4 
Luchtvaort 872,2 
iuchthavens 98,6 
vliegtuigen 773,6 
Overslagcentro 9,9 

Telecommunicotie 1 335,5 
Troditionele netwerken 1 052,0 
Sotellieten en internationale kobels 283,5 

Overig 6,3 

(*} Waarvan 12,9 miljoen uit globale kredieten. 

1 335,5 miljoen. Het betrof de verbete
ring von de noodzokelijke voorzienin-
gen voor internationale telefoonlijnen 
in Spanje, Italië, Portugal, lerland, De-
nemorken en het Verenigd Koninkrijk, 
olsmede het oonbrengen van een trans 
atlantische, optische-vezelkobel tussen 
Europa en de Verenigde Stoten en het 
vervolg von het programmo Inmarsat 
betreffende sotellietverbindingen. 

De kredietverlening voor grote 
(spoor)wegenwerken bedroeg 856,7 
miljoen. Er werden kredieten ter be-
schikking gesteld voor belongrijke 
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(autosnel)wegen in Frankrijk, Grieken-
land en Portugal, en voor grote werken  
als de brug over de Grote Belt, de Tun
nel onder het ΚαηααΙ en delen von het 
Europese net voor de hogesnelheids-
trein. Bovendien werden kredleten toe-
gekend voor overslogcentro. 

Een aanzlenliik deel von de kredietver-
lening ging noor de communautaire 

luchtvaartmaatschappijen die hun 
luchtvloot willen vernieuwen en ααη- 
passen ααη de ontwikkelingen in de  
luchtvaart. Een cantal van hen hebben 
kredieten van de EIB ontvangen voor in 
totaal 773,6 miljoen. Hiermee kunnen 
zij vliegtuigen oonschaffen die in Eu 
ropa worden gebouwd -vaak met be-
hulp von ElB-kredietverlening- of el
ders. De EIB heeft tevens de uitbreiding 

van de luchthavencapaciteiten ge-
steund in Duitsland, het Verenigd Ko-
ninkrijk en Italië, evenals de verbete-
ring van de contrôle en von de veilig- 
heid in de lucht (98,6 miljoen). 

Ten slotte draagt zo'n 36,4 miljoen ααη  
kredieten bij tot de uitvoering van ha-
venwerken in Barcelona, Livorno en La 
Spezia. 

* * * 
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Milieubescher-
ming: De toene-
mende aandacht 
voor de bescher-
ming von het mi 

lieu en voor het beheer von de notuur-
lijke brennen heeft geleid tot hoge in-
vesteringen. De omvong von de kre-
dietverlening von de EIB op dit terrein 
is opnieuw gestegen en bereikte het ni 
veau van 2 196,2 miljoen (1 728 miljoen 
in 1989). Hiervon ging 312,2 miljoen 
naar zo'n 360 investeringsprojecten 
von bescheiden omvong in Duitsland, 
Italie en Frankrijk, in de vorm von toe-
wijzingen uit globale kredieten ααη la
gere overheden en bedrijven. Meer dan  
de helft ging naar milieuprojecten in de 
minder ontwikkelde regio's van de Ge-
meenschap. 

De waterprojecten (opvong en zuive-
ring van afvalwater of verbetering van 

de (drink)waterkwaliteit) maakten meer 
dan de helft van de financieringen uit 
(1 222,3 miljoen), vooral in Italië en het 

Wctervoorziening en sanering: 
kredietverlening 1986- 1990 

Verenigd Koninkrijk waar uitgebreide 
programma s voor vaak grote stroom-
gebieden worden uitgevoerd, moor ook 

Ei Watervoorziening 
• Sanering 
A Woterbeheer stedelijke gebieden 
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rioleringsstelsels van Steden in Grieken-
lond, lerlond, Denemarken of Duitsland. 

Verscheidende kredieten betroffen  
voorzieningen ter beperking von de uit-

stoot van schadelijke gössen von kolen-
gestookte elektriciteitscentroles, ver-
brondingsinstolloties, roffinaderijen of 
verwerkingsinstolioties voor het ofvol-
water van industriële bedrijven. Andere 

waren bestemd voor het verzamelen en 
verwerken von vaste ofvolstoffen. Te-
vens heeft de Bonk de oonkoop ge-
steund von vliegtuigen voor de bestrij-
ding von bosbronden in Sponje, en kre-

WATER 

Wordt drinkwater een schoars en kostbaar goed? Deze 
vroag wordt wijd en zijd gesteld no twee joren von een lager 
dan gemiddelde neerslag en von droge en hete zomers in de  
meeste Europese regio's. 

Vanwege de moeilijkheden met de watervoorziening, het 
vcak hoge vervuilingsniveau en de stijging von de kosten  
voor de woterzuivering zijn velen zieh hiervon plotseling en 
pijnlijk bewust geworden, terwiji het consumptiepatroon vaak 
leidde tot een ongelimiteerd gebruik von water en nationale  
en communautaire regelingen strckker lijken te worden. De  
overheden en de waterbedrijven zijn zieh al veei langer be 
wust van deze situotie. In een acntal landen bestaan reeds  
sinds de joren zestig waterschappen en worden al een twin- 
tigtal joren grote investeringen op dit terrein gedoon. 

Vonaf die tijd heeft de EIB de financiering van de watervoor 
ziening gesteund in de minder bevoorrechte regio's van de  
Gemeenschop teneinde de voorwoorden voor hun economi- 
sche ontwikkeling te verbeteren. Sinds de jaren tachtig is  
haar roi op dit gebied belangrijker geworden toen zij ook 
ging bijdragen tot een efficient beheer von de woterbronnen 
voor het behoud van een goed milieu. In de afgelopen vijf 
joar was de kredietverlening voor de uitvoering von de ver-
schillende prioriteiten in de watersector in totool 4 240 mil-
joen. 

De noodzaok om de bevolking te voorzien van genoeg drink
water, dot voldoet ααη de normen von de communautaire 
richtiijnen, heeft geleid tot de financiering von belangrijke re 
gionale, moor ook lokale werken om het beschikbore opper-
vlokte- of bronwoter te exploiteren, controleren, zuiveren en 
distribueren; dit was voorol het geval in het Verenigd Konink-
rijk, in lerland, Duitsland, Italie, Fronkrijk, Griekenland, 
Spanje en Portugal. 

Meestal gaat de verbetering van de drinkwatervoorziening 
samen met de uitvoering van een saneringsprogramma in de 
betrokken regio, zools met het aanleggen van rioleringsstel
sels en h et bouwen von zuiveringsstations. De Bank heeft in 
toenemende mate bijgedragen tot de financiering van derge-
lijke programme's (ruim 3 miljard in totaal). Sommige projec-
ten omvatten grote stroomgebieden: die van de Theems, de 
Severn en de Trent in het Verenigd Koninkrijk, de Rio Segura 
en de Nervion in Spanje, de Po, de Arno en de liber in Italie. 
Andere programme's worden uitgevoerd in regio's woor de  
vervuilingsconcentrotie een kritiek niveau heeft bereikt. Zo  
heeft de EIB de verwerking van afvalwater in talrijke stede- 
lijke gebieden gesteund (Keulen, Esbjerg, Birmingham, York,  
Bradford, Sheffield, Dublin, Cork, Lissabon, Cordoba, Bilbao). 

In Zuid-Europo komen doorbij nog de problemen vanwege 
het droge klimaot, het mossatoerisme in de zomer en de drin
gende noodzaak maatregelen te treffen voor het behoud van 
het Middellandse-Zeemilieu (zie Jaarverslag 1989, biz. 
16-17). De EIB heeft derhalve ruimschoots bijgedragen tot de 
financiering van investeringen in het Middellandse-Zeege-
bied, vooral in Marseille, Volos, Thessaloniki, Athene, Barce
lona, Napels, Rome en Trieste, maar ook in de kuststreken 
van Catalonië, Veneto, Ligurië, de Marken, de Abruzzen en  
op Kreta. Tegelijkertijd heeft zij geïntervenieerd in het kader 
van de associatie-akkoorden met een aantal landen in het 
zuidelijk gedeelte van de Middellandse-Zee en in Noord-
Afrika ter bevordering van een beter beheer van de water
voorziening, met name in Algiers, Nicosia, op Molta en in  
verscheidene kuststeden von Marokko en Tunesië. 

Genoemde activiteiten sluiten ααη bij de maatregelen ter be-
scherming van het milieu in het Middellandse-Zeegebied, die 
samen met de Wereldbank en de Europese Commissie zijn 
getroffen in het kader van de programma's METAP en  
MEDSPA. 
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dieten toegekend voor de bescherming 
of vernieuwing van het bosbestond en 
voor verscheidene andere infrastructu-
rele werken. 

De overige gefinoncierde projecten be 
troffen de verbetering van het stedelijk 
milieu, zoals renovatiewerken (het ha-
venkwartier in Barcelona, de historische  
centro van Ferrare en Trente) of een  
betere doorstroming van het stadsver- 
keer, vooral in Londen, Athene, Lissa- 
bon en Barcelona. 

Hier zij gewezen op het feit dot inves-
teringen die vollen onder andere doel-
stellingen, eveneens kunnen bijdrogen 
tot de bescherming von het milieu en 

Tobel 6: Milieu en leefomgeving 
(in miljoenen ecu's) 

Atzonderlijke toewijzlngen uit 
Totaal kredieten globale kredieten 

Totaal 2196,2 1 884,0 312,2 

Milieu 1932,9 1 640,7 292,3 
Waterprojecten 1 222,3 1 081,6 140,7 
Verwerking vast afvol 146,7 107,0 39,7 
Bestrijding luchtvervuiling 136,4 90,2 46,2 
Bestrijding diverse schadelijke effecten 331,8 266,5 65,3 
Bodembescherming, herbebossing 89,1 88,8 0,3 
Bescherming erfgoed 6,7 6,7 — 
Stedelijk milieu 263,3 243,3 20,0 
Stodsvernieuwing 3,3 3,3 — 
Vervoer en onderhoud 260,0 240,0 20,0 
(waarvan metro en tram) 134,6 134,6 — 

dot de EIB bij aile projecten die hoar ter goat of zij geen voor het milieu schade-
financiering worden voorgelegd, ηα- lijke elementen bevotten. 

Energiedoelstel-
lingen: de krediet-
verlening ten be-
hoeve von de ver-
wezenlijking von 

de communautaire energiedoelstellin-
gen bedroeg 1 476,9 miljoen tegenover 
1 719 miljoen in 1989. Ondonks de al-
gehele doling von de steun op dit ter-
rein, kon worden vostgesteld dot de in-
terventies voor de exploitotie von de 
olie- en gosvelden in de Noordzee op 
het vroegere niveau zijn gebleven 
(Britse, Deense en Noorse zones), even-
ols die in Itolië (516,3 miljoen). Dit geldt 
ook voor de projecten woormee een ro-
tioneler energiegebruik wordt beoogd 
(497 miljoen). 

Wot betreft de ontwikkeling von de ei 
gen energiebronnen, heeft de EIB, 

Tobel 7: Energievoorziening 
(in mllioenen ecu's) 

Afzanderiîjke Toewijzingen uit 
Totaal kredieten globale kredieten 

Totaal 1 476,9 1 360,8 116,2 

Eigen energiebronnen 666,5 666,5 — 
Waterkrocht 85,9 85,9 — 
Kernenergie 64,4 64,4 — 
Aordolie en aordgos 516,3 516,3 

Diversificatie van de invoer 313,5 313,5 — 
Aardgos 193,8 193,8 — 
Kolen 119,7 119,7 — 
Rationeel energiegebruik 497,0 380,9 116,2 
Geothermische en olternotieve 
energiebronnen, warmteproduktie 
en -distributie 41,7 28,0 13,8 
Koppelnetten en stroomdistributie 192,6 180,9 11,7 
Vervoer en distributie van aardgas 24,3 — 24,3 
Efficiënt energieverbruik 167,3 101,0 66,3 
Afvalverbranding, overig 71,2 71,0 0,2 
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ENERGIE, AARDOLIE EN GAS 
De spanningen halverwege het joar 1990 op de oliemarkten 
en tijdens de Golfcrisis hebben de onrust weer doen toene-
men over de regelmatige aanvoer en de kosten von de 
energievoorziening in de Gemeenschop. Toch v^os de situo-
tle niet zo verontrustend ois In 1973 oon de voorovond von 
de eerste oliecrisis. Aordolie mookte toen 61% von de totale 
energleconsumptie in de Gemeenschop uit, tegenover 10%  
twintig jocr eerder; in 1989 was het oondeel von aordolie 
gezokt tot 44%. 

De sedert 1973 door de Gemeenschop gevoerde strotegie is  
gericht op een beperking von de ofhonkelijkheid von de 
oordolie-invoer, de ontwikkeling von eigen energiebronnen, 
de diversificotie von de invoer en een rotioneel gebruik von 
de beschikbore energie. Door de insponningen von olle lid 
stoten von de Gemeenschop is sedert de eerste oliecrisis de 
totole consumptie von oordolieprodukten met bijno 25% en 
de netto-invoer von oordolie met 40% gedoold. 

AardoHe- en gaswinning 

— De winning von oordolie en gos in de Noordzee dekt nu 
ongeveer een derde von de behoeften in West-Europo. De 
EIB heef t bijgedrogen tot de finonciering von de exploitotie 
von velden in de Britse, Deense, moor ook Noorse velden en 
hoor kredietverlening bedroeg in totool 1 028 miljoen. Ook 
voor de tronsportieidingen von oordolie en voorol von gos, 
die rechtstreeks verbonden zijn met deze velden, zijn grote 
kredieten ter beschikking gesteld (840 miljoen, woorvon 560  
miljoen in Denemorken). Doorbij komt nog zo'n honderd mil
joen voor de oonieg von leidingen voor het vervoer von 
oordgos uit de velden ter hoogte von Nederlond en lerlond. 

— In Itolië zijn op het vostelond of in zee een groot oontol 
kleine velden ontgonnen; hiervoor is bijno 1 600 miljoen ter 
beschikking gesteld, wooruit de grote en oonhoudende in
sponningen blijken voor de exploitotie von deze energie-
bron. 

Deze ontwikkeling is te verkioren uit een gewijzigd beeld 
von het energie-oonbod in de Gemeenschop. Kernenergie  
zorgt nu voor 15% von de communoutoire consumptie. De 
rijke olievelden in de Noordzee worden geëxploiteerd en 
nemen ongeveer 30% von de oordolievoorziening in de lid-
stoten voor hun rekening. Er zijn grote gosleidingen oonge-
legd, woordoor von verre oordgos kon worden oongevoerd, 
uit de Noordzee, de Sovjet-Unie en Algerije. Ten slotte heeft 
men in olle sectoren noor energiebesporingen gezocht. Der- 
holve wos in 1989, no een période von grote economische  
bloei, het energieverbruik nog geen 1 100 miljoen ton  
(omgerekend noor tonnen oordolie), nouwelijks meer don in  
1973. 

De EIB h eeft de investeringsinsponningen ten behoeve von  
de verwezenlijking von genoemde doelstellingen ruimschoots 
gesteund. In de période 1973-1990 bedroeg hoor kredietver
lening op dit terrein 20,2 miljord, woorvon 7,4 miljord voor 
de oordolie- en goswinning en voor het tronsport, de opsiog 
en de distributie von oordgos, 6 miljord voor de ontwikke
ling von kernenergie en 5,7 miljord voor de verbetering von  
andere stroomproduktiemethoden plus de transport- en dis-
tributienetten. De rest ging noor de exploitotie von vaste 
brondstoffen, von wormtebronnen en von duurzome ener
giebronnen. 

Aardgas 

De Bonk heeft twee belongrijke gasnetten gefinoncierd ter  
versterking von de diversificotie von de energievoorziening 
in de Gemeenschop: één leidingnet verbindt Algerije met  
Itolië (541 miljoen), het ondere verzorgt de invoer von gas 
uit de Sovjet-Unie voor de Duitse, Fronse en Itolioonse net
ten, voorol vio een gosleiding door Oostenrijk (446 miljoen). 
Zo heeft de Bonk in totool voor een bedrog von bijno 1 600  
miljoen kredieten verstrekt voor de oonieg von transport- en  
opslognetten von geïmporteerd gos, voorol in Itolië en  
Duitslond. 

De investeringen voor de distributie von oordgos bedroegen 
1 950 miljoen. Het stoot vost dot een groot gedeelte hiervon 
eveneens bijdroogt tot een rotioneler gebruik von de be 
schikbore energie en een gunstige invioed heeft op het mi 
lieu. In Itolië, moor ook in Duitslond, is 364 miljoen toege-
kend in de vorm von globole kredieten voor kleine, plootse-
lijke distributienetten. 

In de Periode 1973-1989 is het oondeel von gos in de com
munoutoire consumptie voortdurend groter geworden: voor-
heen 12,5% en nu 18,5%; de invoer uit de Sovjet-Unie en uit 
Algerije kon worden geroomd op 70% von de totole niet-
communoutoire goslevering. 
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naast de reeds genoemde olie- en gas-
velden, eveneens kleine waterkracht-
centrales en verrijkings- en opwerkings-
installaties voor kernenergie gefinan-
cierd. 

Tensiotte bedroeg de steun ααη de di-
versificatie van de invoer 313,5 miljoen 
(eiektriciteitscentraies die gebruik kun-
nen maken von ingevoerde kolen, oard-
gcsieidingen, enz.). 

Concurrentiever-
mogen van het 
bedrijfsleven: De 
bewustwording in 
het bedrijfsleven 

van de spoedige voltooiing van de in
terne markt vindt zijn weerslag in een 
duidelijk toegenomen vraag naar de fi 
nanciering van projecten waarmee het 
concurrentievermogen van de onderne-
mingen in de Gemeenschap en hun Eu-
ropese integratie kunnen worden be-
vorderd. 

Kredietverlening t.b.v. energievoorziening (olle en gas) 1973 - 1990 

De kredietverlening is dan ook geste-
gen van 1 014,4 miljoen tot 1 760,7 mil
joen, waorvan 163,7 miljoen ten be-
hoeve von kleine projecten die het ge
bruik von geovanceerde technologieën  
in zeer verschillende sectoren stimule-
ren. Bijna een kwort von dit bedrag 
ging naar investeringsprojecten in de 
regionale ontwikkelingsgebieden. 

Afzonderlijke kredieten voor omvong-
rijke projecten bedroegen in totaal 
1 597 miljoen. Deze werden in zeven 
lidstaten uitgevoerd en hodden voorna-
melijk betrekking op de autoindustrie,  
vliegtuigbouw, formaceutische Produk
ten, popierpulp en geovanceerde infor-
motiediensten. 

Bedoelde kredieten waren vrijwel olle-
mool (84%) bestemd voor transnatio
nale investeringsprojecten, uitgevoerd 
door bedrijven uit verschillende lidsta
ten gezamenlijk en soms nog met part 
ners uit derde landen. Bijna 62% hier
von waren projecten ten behoeve von 
de invoering of verbreiding von innove-
rende technieken of processen voor de 
betrokken sector. 

Bepoolde projecten komen niet olleen 
voort uit een bepoolde vorm van finon-
ciële en industriële samenwerking, 
moar beheizen tevens investeringen in 
meerdere landen tegelijk. Dit geldt bij-
voorbeeld voor het reserveringsnet-
werk Amadeus ten behoeve von het Eu-
ropese luchtvervoer, waorvan de outo-
motiseringsvoorzieningen zieh voorno-
melijk in München, Nice en Madrid be-
vinden. Hetzelfde geldt voor de Airbus-
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vliegtuigen, waarvan de verschillende 
onderdelen in meerdere landen worden  
gefabriceerd. Met name bij de ontwik-
keling van de Airbus A321, gereali-
seerd door een Europees consortium, 
goat het om onderzoeks- en ontwikke-
lingsinvesteringen die voor het grootste 
gedeelte in Frankriik, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk worden gedaon. 

De Bonk heeft overigens in belangrijke 
mote die investeringen gesteund die 
het ondernemingen in economisch 
zwokkere regio's mogelijk maken hun 
produktiemateriaal te moderniseren en 

Industriële kredietveriening 
von 1986 tot 1990: nacr regio 

Tabe! 8: Concurrentievermogen en 
Europese integratie van het 

communautaire bedrijfsleven 
(in miljoenen ecu's) 

Totool 1 760,7 

Internationale concurrentie-
kracht en Europese integratie 
van grote ondernemingen 1 597,0 
waarvan; 
autoindustrie 555,0 
vliegfuigbouw 368,4 
chemie, farmacìe 193,9 
papierputp, papier 123,2 
geavanceerde 
informatiediensten 170,2 
Kleine investeringsprojecten ten 
behoeve van de ontwikkeling 
van geavanceerde technolo-
gieën 163,7 

uit te breiden om op die manier compe-
titief te kunnen blijven. 

Kleine en middelgrote ondernemin
gen hebben ruimschoots van deze 
steun kunnen profiteren. Ondanks het 
feit dot zij gevoeliger zijn voor conjunc-
turele problemen, heeft het midden- en 
kleinbedrijf in de hele Gemeenschop in 
totoal 1 975,6 miljoen voor 7 447 ver
schillende toewijzingen ontvangen (in 
1989 was dit 2 013,8 miljoen voor 7 605 
toewijzingen en in 1988 1 611,4 miljoen 
voor 5113 toewijzingen) (zie koder op 
biz. 34). 
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KREDIETVERLENING AAN HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 

Kleine en middelgrote ondernemingen vormen een wezenlijk 
onderdeel van het produktle-opporaat In olle iidstoten von 
de Gemeenschop. Zo werken in de produktieve sectoren van 
de drie personen gemiddeld meer dan twee in bedrijven met 
minder dan 500 werknemers (57% in de industrie, 90% in de  
bouw en 78% in de dienstverlening). 

Het economisch belang van het midden- en kleinbedrijt, 
vooral van de kleinste ondernemingen, is b ijzonder groot in 
talrijke regionale ontwikkelingsgebieden; steun ααη het mid
den- en kleinbedrijf en regionale ontwikkeling gaan dus in 
meerdere opzichten samen. Bovendien speelt het door zijn 
dynomiek, zijn snelle oanpassingsvermogen en zijn vaak 
goede exportprestaties een belangrijke rol bij de herstructu-
rering van de produktieve sector van de Gemeenschap. 

Al deze elementen verklaren waarom de Gemeenschap de  
steun ααη het midden- en kleinbedrijf heeft opgenomen in de  
lijst van prioritaire doelstellingen, waaraan de EIB ook a ctief 
steun verleent. 

Zo neemt de EIB al ruim twintig jaar deel ααη de financiering 
van investeringen van kleine en middelgrote ondernemingen 
in de sectoren industrie, dienstverlening (vooral het toerisme), 
alsmede in de landbouw en de visserij. Haar steun vindt indi
rect en gedecentraliseerd plaats via globale kredieten ααη fi-
nancieringsinstellingen of hondelsbanken. Deze benutten de  
hen toegekende kredietlijnen voor de financiering van kleine  
projecten (toewijzingen uit globale kredieten), die worden ge-
selecteerd op basis van de economische, financiële en techni 
sche criteria van de EIB, wier diensten toezien op het verloop 
van de operaties. 

Meer dan 26 000 kleinere bedrijven hebben sedert 1986 kre
dieten ontvangen voor in totaal ruim 7 miljard, dot wil zeg-
gen 48% von de totale kredietverlening ααη de industriële en  
dienstverlenende sector: 3 472 toewijzingen voor in totaal  
876,8 miljoen in 1986, 2 794 toewijzingen voor 873,4 miljoen  
in 1987, 5 113 toewijzingen voor in totaal 1 611,4 miljoen in  
1988, 7 605 toewijzingen voor 2 013,8 miljoen in 1989 en  
7 447 toewijzingen voor 1 975,6 miljoen in 1990. 

In de meeste l idstaten hebben kleine en middelgrote onder
nemingen in 1990 kredieten ontvangen, in het bijzonder in de 
economisch zwakkere regio's (4 723 toewijzingen voor in to
taal 1 209,5 miljoen). Bülten de regionale ontwikkelingsgebie
den heeft de Bank voor eigen rekening geïntervenieerd 
(2 524 toewijzingen, 694,7 miljoen) alsmede uit het nieuwe in
strument (200 toewijzingen, 71,5 miljoen). Van de bedrijven 
die kredieten hebben ontvangen ging het in 5 622 gevallen 
(1 548,7 miljoen) om industriële ondernemingen, in 1 581 ge
vallen (373,5 miljoen) om dienstverlenende bedrijven en ten  
slotte in 244 gevallen om landbouw- of vissersbedrijven (53,4  
miljoen). De verdeling van het midden- en kleinbedrijf naar 
het aantal werknemers toont een concentratie van de kre
dietverlening in bedrijfjes met minder dan 50 werknemers (die 
meer dan de helft van het totale bedrag hebben ontvangen 
en bijna drie kwart van het aantal toewijzingen uitmaakten). 

Dankzij hoar opgedone ervoringen en overeenkomstig de be-
sluiten van haar Raad van Gouverneurs en hoar Road van  
Bewind, ζαΙ de Bank haar activiteiten ten behoeve van het  
midden- en kleinbedrijf voortzetten en verder diversifiëren. 

Tobel 9: Mldden- en Kleinbedrijf (1990) 
(in miljoenen ecu's) 

Totaal 
Regionale 

ontwlKkeling Elders 

Land oantal 
milj. 
Ecu 

eigen 
rekening 

eigen 
rekening NCI 

Totaal 7447 1 975,6 1 209,5 694,7 71,5 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Griekenland 
Spanje *) 
Frankrijk 
lerland 
Italië 
Nederland 
Portugal 
Verenigd Koninkrijk 

87 
142 
178 
39 

597 
3 717 

6 
1 984 

35 
588 
74 

108,9 
63,2 

152.3 
38,6 

159,8 
400,2 

5,3 
798.4 
57,1 

156.5 
35,5 

57.2 
29.5 
80,8 
38.6 
92.3 

234.4 
5,3 

478,7 
21,3 

156.5 
15,1 

51,6 
33.8 
71,5 

62.9 
127,1 

311,9 
35,8 

4,6 
38,7 

7,8 

20,3 
(*) waorvan 12,7 miljoen krochtens oonpassingsmaatregelen no toetreding. 
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Overzicht per Lidstaat 

BELGIË 
Financieringsovereenkomsten in 1990: 206,3 miljoen (1989; 91,1 miljoen). 
Afzonderlijke leningen: 6 miijoen; globale kredieten: 200,3 miljoen. 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 108,9 miljoen. 

In Beigië hodden de interventies von de  
Bonk betrekking op de verbetering von 
de luchtcontrole door de Europese or-
gonisotie voor de veiligheld von de  
iuchtvoort Eurocontrol, dichtbij de  
luchthoven von Brüssel, en op steun 

con kleine en middelgrote onderne-
mingen met behulp von negen globale  
kredieten (wcarvcn twee uit het nieuwe 
instrument, voor een bedrog von 23,6 
miljoen), toegekend con vijf hondels-
bonken. In het ofgeiopen boekjoor heb-

DENEMARKEN 
Financieringsovereenkomsten in 1990: 564,7 miljoen (1989: 545,8 miljoen). 
Afzonderlijke leningen: 474,1 miljoen; globale kredieten: 90,6 miljoen. 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 63,2 miljoen. 

De kredietverlening ten behoeve von 
verbindingsinfrostructuren mockt 
een groot deel von de octiviteiten von 
de Bonk in Denemorken uit. In de trons-
portsector (254,9 miljoen) heeft de EIB 
kredieten verstrekt voor de vernieuwing 
von de luchtvloot voor (middel)lange 
afstcnden, de verdere modernisering 
von de spoorwegen, oismede de bouw 
von een brug voor het outoverkeer, de  
eerste fase van de weg- en spoorweg-
overbrugging van de Grote Belt, waar-
mee Sjaellond en Kopenhagen verbin-
ding krijgen met de rest van het land en 
met het communautaire (spoor)we-
gennet. 

Een cantal projecten draagt bij tot de  
bescherming von het milieu; opvang 
en verwerking von het afvolwater in 
Esbjerg en Odense, modernisering van 
de verbrandingsoven voor stedelijk af-
vol in Christiaanshaven, op het eilend  
Amager (37,1 miljoen ααπ kredieten). In 
loatstgenoemde Steden betroffen de in-
vesteringen tevens de uitbreiding van 
het stadsverwarmingsnet. 

De Bank heeft tevens kredieten toege
kend voor de modernisering von de te-

Met de overige kredieten, op het ge-
bied van de energie (68,4 miljoen), 
werd het programma voortgezet voor 
de aanleg van leidingstelsels in diverse 

DUITSLAND 
Financieringsovereenkomsten in 1990: 863,5 miljoen (1989: 856,5 miljoen). 
Afzonderlijke kredieten: 446,2 miljoen; globale kredieten 417,3 miljoen. 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 501,9 miljoen. 

De activiteiten van de EIB in Duitsland 
hebben zieh in het laatste kwartcal uit-
gebreid tot de Länder van de voormc-
lige DDR. Zo zijn eerste kredieten (74,5 
miljoen) toegekend voor de bouw van 

een verfatelier in een nieuwe autofa-
briek bij Zwickau in Saksen -een van de  
belangrijkste industriële investeringen 
in de nieuwe Länder- alsmede voor de  
vergroting van de hotelcapaciteit voor 
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ben in totoal 87 bedrijven in 18 orron-
dissementen op deze wijze krediettoe-
wijzingen gekregen, vooral in de ρα- 
piersector, de elektrotechnische en  
elektronische industrie, hout en textiel. 

lecommunicatie, vooral wat betreft nu-
merieke verbindingen en het gebruik 
van optische vezels (113,8 miljoen). 

graafschappen ten behoeve von de 
aanvoer en de distributie van het aard-
gas uit de Deense sector van de Noord-
zee. 

Door de toekenning van nieuwe glo
bale kredieten konden de investeringen 
in de industrie worden uitgebreid; zo'n 
142 kleine en middelgrote bedrijven 
hebben toewijzingen ontvongen voor 
investeringen in met nome de hout- en 
metaolindustrie, de mechanico, de voe-
dingsmiddelenproduktie, de Papierin 
dustrie en de verwerking van plastics. 

het zakelijk verkeer en voor het toe-
risme, door middel van globale kredie
ten. 
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In het gehele land volt de starke stijging  
op von de steun ααη de industrie en 
de dienstverlenende sector, die 662,9  
miljoen ontvingen, wccrvon 367 mil-
joen ααη afzonderlijke kredieten. Deze 
waren bestemd voor de autoindustrie 
(engineering centrum, bouw van bestel-
wagens, verfatelier), de sectoren hout 
(fabriek voor houtvezelplaten), papier 
en de geavanceerde dienstverlening 
(invoering van het internationale, ge-
automatiseerde reserveringssysteem 
Amadeus). Bovendien zijn voor onge-
veer 600 investeringsprojecten von be 
scheiden omvang middelen ter beschik-
king gesteld (295,9 miljoen) via toewij-
zingen uit lopende globale kredieten; 
de projecten kwamen voornamelijk uit 

het midden- en kleinbedrijf en betroffen  
vaak de introductie von geavanceerde 
technologische voorzieningen in de be-
trokken sectoren. 

Evenals in voorgaande boekjaren was  
een belangrijk deal van de kredietverle-
ning bestemd voor de bescherming 
von het milieu (276,1 miljoen). Het 
ging om installaties voor de zuivering 
van verbrandingsgassen van kolenge-
stookte elektriciteitscentrales bij Düssel 
dorf, de modernisering van het water-
zuiveringsstation van Keulen en vooral 
om 213 toewijzingen uit lopende glo
bale kredieten voor in totaal 245,7 mil
joen ten behoeve van de aanieg van 64  
kleine riolerings- of waterleidingnetten. 

het aanbrengen van voorzieningen 
voor de opvang, opsiag en verwerking 
van afval en industriële voorzieningen 
ter beperking von de milieuvervuiling. 

Op het gebied van de vervoersinfra-
structuren had de kredietverlening 
(92,5 miljoen) betrekking op de vergro-
ting van de luchthavencapaciteit in 
Frankfort en op de verbetering van tal-
rijke weggedeeltes. 

GRIEKENLAND 
Financieringsovereenkomsten in 1990:176,3 miljoen (1989: 271,4 miljoen). 
Afzonderlijke kredieten: 110,4 miljoen; globale kredieten: 65,9 miljoen. 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 46,9 miljoen. 

De kredietverlening in Griekenland was  
vooral bestemd voor het aanbrengen 
van infrastructuren en voorzieningen 
ter ondersteuning van de regionale  
ontwikkeling. 

De infrastructuren, waarvoor kredieten 
ter beschikking werden gesteld (63,5  
miljoen ααη afzonderlijke leningen), be 
troffen enerzijds de aanieg van de au-
tosnelweg Korinthe — Tripolis, van de 
rondweg rond Megalopolis en de ver
betering van de toegangswegen naar 
de stad Thessaloniki, evenals het ge-
schikt maken van het weggedeelte Va-
ribobi — Yliki tot deal van de autosnel-
weg Athene — Katerini. Anderzijds 
ging het om voorzieningen ter bescher
ming van het milieu: verbetering van de 

drinkwatervoorziening van Herakiion 
(Kreta), opvang en verwerking van het 
afvaiwater, met name van Korfou, La
rissa, Herakiion en Chios, of de bouw 
von een ondergrondse parkeergaroge 
in Athene teneinde bovengronds meer 
ruimte vrij te krijgen en het stadsver-
keer te ontlasten. 

Bovendien is in het kader van de Geïn-
tegreerde Mediterrane Programma's 
7,6 miljoen toegewezen uit globale kre
dieten, ten behoeve van 560 kleine in-
frastructurele projecten, voornamelijk 
wegenwerken, waterleiding- en riole-
ringstelsels. 

Verder heeft de Bank de uitbreiding ge-
financierd van het transportnet en de 

verbetering van het distributienet van 
elektriciteit, vooral tussen Macedonië 
en de hoofdstad (46,9 miljoen). 

In de produktieve sectoren zijn vijf 
globale leningsovereenkomsten geslo-
ten. Uit de lopende globale kredieten 
konden kleine en middelgrote indus 
triale en toeristische bedrijven het afge-
lopen jaar wear worden gesteund (38  
toewijzingen voor in totaal 32 miljoen), 
maar ook in de landbouwsector, waar 
6,6 miljoen ter beschikking is gesteld 
voor meer dan 800 zeer kleine investe
ringsprojecten van boerenbedrijfjes. 
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SPANJE 
Financieringsovereenkomsten in 1990:1 942 miljoen (1989:1 541,7 miljoen). 
Afzonderlijke leningen: 1 531,3 miljoen; globale kredieten: 410,7 miljoen. 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 232,7 miljoen. 

Ook dit jaar wear is de kredietverlening 
in Spanje gestagen in verband met de  
ccnhoudend hoge investeringen in de  
verbindingsinfrostructuren en de indus 
trie. Ongeveer 57% von de kredietver
lening droeg bij tot de regionale ont-
wikkeling. 

De kredietverlening ten behoeve van 
de infrostructuur (1 004,3 miljoen) had 
betrekking op de verdere modernise-
ring en uitbreiding van het telefoonnet 
(400,6 miljoen), olsmede op de vernieu-
wing en uitbreiding von de luchtvloot 
(352,2 miljoen) voor zowel de intracom 
munautaire en internationale, als voor  
de binnenlandse lijnen. Naast de ααη- 
schaf von vliegtuigen voor de brondbe- 
strijding, gingen er kredieten noor de  
ogglomerotie van Barcelona voor de  
verbetering von de verkeerscirculatie. 

donkzij met name de aanieg van een 
tunnel, de herinrichting von het oude 
havenkwartier en de uitbreiding van de 
handelshaven; aismede naor Bilbao en 
Sontander voor de modernisering von 
de spoorlijnen rond beide Steden. Ten  
slotte zijn voor de oanleg van wegen  
en voor saneringswerken, uitgevoerd  
door lagere overheden, 38 toewijzin 
gen uit globale kredieten gedaan (66,1  
miljoen). 

In de industrie waren de afzonderlijke 
kredieten (412,2 miljoen) bestemd voor 
een outomobielconcern in Catalonië en  
bij Pamplona, voor een cantal werk-
plaotsen waar onderdelen voor de Air-
bus-vliegtuigen worden gemookt en  
voor de ombouw en rationolisotie van 
drie raffinoderijen met het oog op de 
produktie van loodvrije benzine. Bo-

vendien hebben zo'n 600 kleinere be-
drijven in de sectoren industrie, toe-
risme en landbouw voor in totaal 159,8  
miljoen ααη toewijzingen ontvongen uit 
lopende globale kredieten. 

In de energiesector is 187,7 miljoen 
ααη kredieten beschikbaar gesteld voor 
de verbetering in verscheidene regio's 
van de stroomtransport- en -distributie-
netten. 

Verschillende investeringen droegen 
ook bij tot de bescherming van het 
milieu, bijvoorbeeld de oonschaf von 
vliegtuigen voor de bestrijding von bos-
branden, hetgeen hierboven al is ge-
noemd, de ombouw van raffinoderijen 
of de stodsvernieuwing in Barcelona; 
de kredietverlening voor dergelijke pro-
jecten bedroeg in totaal 215,4 miljoen. 

FRANKRIJK 
Financieringsovereenkomsten in 1990:1 684,6 miljoen (1989:1 512,8 miljoen). 
Afzonderlijke kredieten: 941,9 miljoen; globale kredieten: 742,8 miljoen. 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 582,3 miljoen. 

De kredietverlening in Frankrijk was 
voornamelijk bestemd voor vervoers-
infrastructuren (793,1 miljoen) en voor 
investeringen in de industrie en de 
dienstensector (660,8 miljoen). Bijno 
drie kwort von de projecten werd uitge
voerd in de regionale ontwikkelingsge-
bieden. 

De kredieten voor de spoorlijnen TGV-
Atlantische Kust ter ontsluiting van het 

Westen en het zuid-westen, en de TGV-
Noord, die Parijs met België en met de  
Tunnel onder het ΚαηααΙ ζαΙ verbinden 
(ook hiervoor werden wear middelen 
verstrekt) bedroegen 360,8 miljoen. De 
EIB heeft ook voor in totaal 249,8 mil
joen de aanieg van delen van autosnel-
wegen gesteund; A26, een nieuwe ver-
binding tussen de Tunnel en Zuid-
Frankrijk via Reims en Troyes; A49 en  
A43 in de richting van Grenoble en Al

bertville, waar de Olympische Winter
speien van 1992 zullen worden gehou-
den; A51, A55 en A57 in Zuid-Fronkrijk. 

In de luchtvaart droeg een krediet van 
36,3 miljoen bij tot de vernieuwing van 
de vloot van een maatschappij die is  
gespecialiseerd in regionale vluchten. 
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Tenslotte werden uit verscheidene glo
bale kredieten 181, door lagere overhe-
den uitgevoerde wegen- en sanerings-
projecten gefinancierd (171,8 miljoen). 

In de industrie betroffen de kredieten 
een fobriek voor industrieel gas en de 
vliegtuigbouw (163,7 miljoen): Airbus 
A321 en éénpropeller-zokenvliegtui- 
gen. 

De overige kredieten hodden betrek-
king op de dienstensector (76,6 miljoen) 
met de inrichting in Nice van een auto-
matiseringscentrum voor het reisinfor-
motie- en reserveringssysteem Ama
deus, de aanleg van televisiekabelnet-
ten in middelgrote Steden en een eerste 
krediet ααη Eurodisneyland, het grote 
Europese vrijetijdspark dot momenteel 
wordt aangelegd ten oosten van Parijs. 

Bovendien hebben ongeveer 3 700  
kleine en middelgrote bedrijven toewij-
zingen ontvongen voor in totool 407,8  
miljoen. 

Tenslotte betrof de steun in de ener-
giesector de modernisering von de 
produktie von verrijkt uranium in de fo
briek Eurodif en kleine wormtedistribu-
tienetten. 

lERLAND 
Financieringsovereenkomsten in 1990: 217,7 miijcen (1989:186,8 miljoen). 
Afzonderiijke kredieten: 191,7 miljoen; globale kredieten: 26 miljoen. 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 5,3 miljoen. 

De kredietverlening in lerlond stond ge-
heel in het teken von de regionale ont-
wikkeling. Het ging voornamelijk om 
verbindingsinfrastructuren (191,7  
miljoen): verbetering von het luchtver-
voer noor en von de overige lidstoten 
von de Gemeenschop, verbetering von 
een groot oontol weggedeeltes, met  
nome de aanleg von twee bruggen 

over de Shannon bij Limerick en  
Athlone, en de uitbreiding von de na
tionale en internationale telecommuni-
catieverbindingen. 

De overige steun betrof de wotervoor-
ziening in de regio rond Dublin en ver-
schillende programme's voor de ofvoer 
en verwerking von ofvolwater, evenols 

het vervolg von het herbebossingspro-
grommo. 

Tenslotte hebben zes kleinere indu-
striële en toeristische bedrijven toewij
zingen ontvongen uit lopende globale 
kredieten voor in totool 5,3 miljoen. 

ITALIE 
Financieringsovereenkomsten in 1990: 3 855,7 miljoen (1989: 3 734,4 miljoen). 
Afzonderiijke kredieten: 2 804,4 miljoen; globale kredieten: 1 051,3 miljoen. 
Toewijzingen uit globale kredieten: 1 067,5 miljoen. 

In Itolië moken de individuele kredieten 
en de toewijzingen uit globale kredie
ten voor investeringen ten behoeve von 
de regionale ontwikkeling (2 360,4  
miljoen) bijno 61% uit von de totale kre
dietverlening. Het ging hierbij om in
vesteringen in de industrie (819,8 mil
joen, woorvon 504,7 miljoen voor het 
midden- en kleinbedrijf), infrastructuren 
(1 111,4 miljoen) en energievoorzienin-
gen (429,2 miljoen). 

Een kleine 80% von deze steun werd 
geïnvesteerd op het vastelond en op de 
eilenden van de Mezzogiorno (1 849  
miljoen): Campanië (332,1 miljoen), Si-
cilië (264 miljoen), Sordinië (241,4 mil
joen), Apulië (227,4 miljoen), Basilicata  
(165,5 miljoen), Colobrië (157,8 mil
joen), de Abruzzen (149,1 miljoen) en  
Latium (142,3 miljoen); 77,8 miljoen 

ging noor Molise, de Marken en de 
Toscaanse eilenden; 91,6 miljoen was 
bestemd voor projecten in de Mezzogi 
orno als geheel. 

In de minder ontwikkelde regie's in 
Midden- en Noord-ltolië bedroeg de 
regionale steun 511,4 miljoen, voorol in 
Frioul-Veneto Julieno (150,7 miljoen), 
Toscane (89,3 miljoen), Trentino-Alto  
Adige (56,8 miljoen) en de Piémont  
(53,6 miljoen). 
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De kredietverlening voor projecten ter  
bescherming of verbetering van het 
milieu en van het leefklimaat, die 
duidelijk in omvang is toegenomen 
(734,7 miljoen) had vooral betrekking 
op de opvong en zuivering van afval-
water, de verwerking van vaste afval-
stoffen en de bodembescherming. Het 
ging tevens om installaties ter beper-
king van de uitstoot van giftige gössen  
en om stodsvernieuwingswerken. 

De steun die volt onder het hoofdstuk 
communautaire energiedoeisteiiin-
gen (673,4 miijoen) betrof de olie- en 
gosv^inning, de elektriciteitsproduktie, 
het transport en de distributie von gas 
en elektriciteit, alsmede een efficiënt  
energieverbruik in diverse ondernemin-
gen. 

De EIB heeft 464,6 miljoen toegekend 
(waorvon 116,6 miijoen ααη toewijzin-
gen uit globale kredieten) voor high-
technology investeringen, woormee de  
internationale concurrentiekracht 
van de Italiaanse industrie of hoar 
integratie op Europees niveau kon 
worden versterkt. Ten slotte is ten be-
hoeve von verschillende infrostructurele 
werken ter verbetering von het vervoer 
en vooral van de telecommunicotie tus-
sen itolië en de overige lidstoten von de  
Gemeenschap 387,3 miljoen ter be-
schikking gesteld. 

• 
* * 

De verdeling van de interventies 
van de Bank naar sector toont het 

grote oondeel von de industrie en de  
dienstverlening: 1 573,5 miljoen. Hier- 
van bestond 35% uit afzonderlijke kre 
dieten (550,8 miljoen). Het gaot hier  
vooral om de autoindustrie — bouw  
van vrachtwagens en een bandenfa- 
briek — en de chemie — een chemisch  
concern, onderzoekscentra en — labo 
ratorio, fabrieken voor formaceutische, 
kosmetische en lichaomsverzorgende 
Produkten, alsmede om de omschake-
ling von roffinoderijen op de produktie 
van loodvrije benzine en van brand-
stoffen met een laag zwavelgehalte. 

De overige kredieten hodden betrek
king op de popierproduktie en een 
drukkerij, de mechonica, elektrische  
huishoudelijke opporotuur, cementbe-
drijven, en de produktie von levensmid-
delen en glos. 

Verder heeft de Bonk uit de lopende 
globale kredieten ongeveer 2 000 klei 
nere investeringsprojecten gesteund, 
met name in de sectoren mechanica, le-
vensmiddelen, bouwmaterialen, chemie 
en ook het toerisme in de economisch 
zwakke regie's. 

De kredietverlening ten behoeve von 
de infrostructuren (1 533,6 miljoen) 
was grotendeels bestemd (644,2 mil
joen) voor projecten von het Fonds  
voor Investeringen en Werkgelegen-
heid, en hebben tot doel de verbetering 
van de opvang en zuivering van afval-
water — waarbij vook ook andere fac-
toren een rol spelen — het verwerken 
van huishoudelijk en industrieel afval 

en de bescherming tegen hoogwater, 
erosie of oardverschuivingen. Een ααη- 
tol gefinoncierde projecten wordt uit-
gevoerd in het stroomgebied van de Po  
en von de Arno, alsmede in Veneto en  
ααη de Ligurische kust. 

Verder werden kredieten ter beschik-
king gesteld voor de versterking von 
het telefoonnet in de Mezzogiorno  
(722,9 miljoen) en voor het vervoer 
(210,7 miljoen): verbreding van de au-
tosnelweg A2 (Rome — Hopels), ont-
wikkeling van de regionale luchtvioot, 
stadsvernieuwing, (lucht)havenwerken 
of overslogcentro. 

Tenslotte heeft de Bank kredieten ver-
strekt voor een oontal wetenschopspor-
ken en voor diverse infrastructurele 
werken in het centrum von het land. 

In de energiesector heeft de krediet 
verlening (764,4 miljoen) bijgedrogen  
tot de ontwikkeling von de olie- en gas- 
winning op het vostelond (Emilia-Ro
magna en Piëmont) of in zee ter hoogte  
von de Abruzzen, Colabrië en Sicilië;  
tot de versterking von de elektriciteits
produktie in wormtekrachtcentrales op 
Sordinië, in woterkrochtcentrales in 
Midden- en Noord-ltalië en als cogene- 
ratie in Genua; ten slotte tot de vol-
tooiing van transport- en distributienet-
ten von gas in Midden- en Noord-ltalië  
en van elektriciteit in de meeste regio's  
van de Mezzogiorno. 

LUXEMBURG 
FÌnancieringsovereenkomst in 1990:11,8 miljoen. 

De Bank heeft een krediet toegekend dio- en videobanden in Bascharage, in dorn die zwaar te lijden heeft onder 
voor de bouw van een fabriek voor au- een regio in het zuiden van het hertog- achteruitgaande industrie. 
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NEDERLAND 
Financieringsovereenkomsten in 1990: 245,3 mlljoen (1989: 320,3 miljoen). 
Afzonderlijke kredieten: 180,2 miljoen; globale kredieten: 65,1 miljoen. 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 57,1 miljoen. 

In Nederiand is 167 miljoen verstrekt in 
de sector luchtvervoer voor de ααη- 
koop van vliegtuigen en voor de instol-
lotie von een vluchtsimulotor op vlieg-
veld Beek bij Maastricht. 

In de sector industrie (70,2 miljoen) 
werden kredieten toegekend ααη fo-
brieken in Zuid-Limburg voor de pro-
duktie von hoogwoordige synthetische  
vezels en kregen 35 kleine en middel-
grote ondernemingen toewijzingen uit 

globale kredieten voor in totool 57,1 
miljoen. De helft von loatstgenoemde 
steun was bestemd voor investerings-
projecten in regio's die met economi-
sche Problemen te kampen hebben. 

PORTUGAL 
Financieringsovereenkomsten in 1990: 794,7 miljoen (1989: 755,7 miljoen). 
Afzonderlijke kredieten: 671,3 miljoen; globale kredieten: 123,3 miljoen. 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 157,8 miljoen. 

In Portual is de kredietverlening von de  
EIE ten behoeve van de economische 
ontwikkeling van het land opnieuw in 
omvang gestagen en heeft zieh verder 
gediversifieerd, vooral in de industrie  
en de dienstverlening, waar in totaal  
343,6 miljoen ter beschikking werd ge- 
steld. 

De afzonderlijke kredieten (187,1 mil
joen) hodden grotendeels betrekking op 
de ontwikkeling en exploitotie von de 
bosbouw in het land, met vooral pa-
pierfobrieken, olsmede op de bouw von 
Wagens met kleine cylinderinhoud in Se-
tûbal en Cacio, de produktie von on-
derdelen in Seixal, in de buurt von Se-
tùbol, de versterking von een fobriek 
voor petrochemische produkten in de 

Alentejo, de produktie von horsen en 
lijm in het Noorden, elektrotechniek bij 
Oporto en verpokkingsglos in Morinho 
Grande in het centrum von het land. 

Bovendien hebben 589 kleine en mid-
delgrote bedrijven toewijzingen uit lo
pende globale kredieten ontvongen 
voor in totaal 156,5 miljoen; het ging  
vooral om industriële bedrijfjes (levens-
middelen, textiel, bouwmoteriolen, pa
pier) moor ook om de dienstensector 
(toerisme) en de londbouw. 

Bij de gefinoncierde infrostructurele 
werken (387,4 miljoen) ging het voor-
nomelijk om het vervoer en de telecom-
municotie: delen von belongrijke outo-
snelwegen, de Al noor het noorden en 

de A5 noor Coscois, de outosnelweg 
rond het centrum von Lissabon, delen 
von snelwegen bij Setùbol en in het 
noorden, olsmede om nieuwe instollo-
ties in de kolenhoven von Sines en di
verse infrostructurele werken op de 
Azoren. Een oantol kredieten droogt bij 
tot de versterking von de telefoonnet-
ten, vooral in de regio's rond Lissabon  
en Oporto. De EIB h eeft tevens kredie
ten verstrekt voor de centrale verwer-
king von stedelijk ofvol in Estoril. 

Ten slotte betreft een cantal kredieten 
het transport en de distributie van elek-
triciteit in het hele land (98,1 miljoen). 

VERENIGD KONINKRIJK 
Financieringsovereenkomsten in 1990:1 892,8 miljoen (1989:1 652,2 miljoen). 
Afzonderlijke kredieten: 1 790,7 miljoen; globale kredieten: 102,1 miljoen. 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 37,2 miljoen. 

De kredietverlening in het Verenigd Ko-
ninkrijk, geconcentreerd in de sectoren 
industrie, water en communicotie, ging 

voor 53% noor de regio's die met om-
schokelingsproblemen te kampen heb
ben. 

In de industrie en de dienstverle-
nende sector bedroeg de kredietverle-
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ning 519,8 miljoen, voor het merendeel 
in de vorm von afzonderlijke kredieten 
(484,3 miljoen). Het ging hierbij om een 
breed scala ααη branches: de chemie 
(vezels en plastics voor de verpakking 
van levensmiddelen, industrieel gas), 
vliegtuigbouw (bouw van de vieugels 
van de Airbus), autoindustrie (onderde-
len van motoren en carrosserieën). Ook 
betrof het de bereiding van levensmid
delen, de produktie van huishoudelijke 
apparatuur, staaldraad en bouwmate-
rialen, een drukkerij en hotels. Boven-
dien hebben 74 kleinere bedrijven, 
voornamelijk in de chemie, de levens-
middelenproduktie en de mechanica, 
35,5 miljoen ααη toewijzingen uit lo-
pende globale kredieten ontvangen. 

De interventies ten behoeve van het 
transport- en de telecommunicatie 
bedroegen 552,7 miljoen. Zij zetten de  
financiering voort van de Tunnel onder 
het ΚαηααΙ en droegen bij tot de ααη- 
leg van een metrolijn naar het ver-
nieuwde oude havenkwartier in Londen, 
tot de versterking van het luchtvervoer 
door de uitbreiding van de vliegvelden 
van Birmingham en Glasgow en door 
de vernieuwing van de luchtvloot, 
evenals tot de verbetering van de tele
communicatie. 

In de watersector (530,2 miljoen) dekt 

de kredietverlening talrijke projecten 
uit de grote investeringsprogramma's 
van onlangs geprivatiseerde waterbe-

drijven, die momenteel hun leidingstel- 
sels moderniseren, de waterkwaliteit  
trachten te verbeteren om te kunnen  
beantwoorden ααη de communautaire  
normen, alsmede de verwerking van 
het afvalwater. Deze projecten worden 
in een groot aantal gebieden uitge-
voerd, vooral in het Noord-Westen, 
Yorkshire, Anglia en in het zuiden van 
Engeland. 

Tenslotte dragen kredieten voor in to
taal 225,2 miljoen ten behoeve van de 
exploitatie van gas- en olievelden in de 
Noordzee en voor de opwerking van 
nucléaire brandstoffen, bij tot de auto 
nomie van de Gemeenschap op het 
gebied van de energie. 

* 
* • 

Buiten het grondgebied van de Ge
meenschap heeft de Bank, onder toe-
passing van artikel 18 van haar Statu
ten (zie voetnoot 5, biz. 107), diverse 
projecten gesteund (225,1 miljoen) die 
moeten zorgen voor een betere ener-
gievoorziening van de Gemeenschap 
en voor een versterking van de interna
tionale telecommunicatie. 

Op energiegebied heeft de Bank de 
exploitatie van de aardolievelden van 
Snorre en Veslefrikk in de Noorse sec 
tor van de Noordzee gefinancierd. 

Wat de telecommunicatie betreft 
heeft de Bank haar kredietverlening 
voortgezet voor de aanleg door een 
particulier bedrijf van een transatlanti
sche kabel die de kwaliteit en de zeker-
heid van de verbindingen tussen de 

Gemeenschap, via het Verenigd Ko-
ninkrijk en lerland, en de Verenigde 
Staten moet garanderen. Tevens heeft 
zij een garantie verstrekt voor het pro 
gramma met zeesatellieten van Inmar
sat, waaraan 51 landen deelnemen en  
die een wereldwijd zendnet naar sche-
pen, vliegtuigen en voertuigen te land  
beheert. 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

KredietveHening 
buiten de Gemeen
schap: van het fo-

8Ó 87 88 89 90 faaibedraQ van 
712,9 mlljoen 

(611,9 miljoen in 1989 en 700,2 miljoen 
in 1988), was 669 miljoen voor eigen re-
kening van de Bank en 43,9 miljoen risi-
codragend kapitaai uif de begrotings-
middeien van de Gemeenschap of van 
de lids fa fen. 

in de landen in Afrika, het Caribisch ge- 
bied en de Stille Oceaan (de ACS-lan- 
den) en de landen en gebieden overzee 
(LGO) hebben de druk van de moeiHike 
economische situatie, de siechte solva-
biliteitspositie en het geleidelijk opra-
ken van het nog beschikbare risicokapi-
taal uit de derde overeenkomst van 

Lomé, de interventiemogeli/kheden be-
perkt. De kredietverlening bedroeg 
153.4 miljoen tegenover 269,1 miljoen 
in 1989, bestaande uit 117,5 miljoen 
aan kredieten voor eigen rekening en 
35,9 miljoen aan risicodragend kapitaal 
uit de begrotingsmiddelen van de iid-
staten dot via het Europees Ontwikke-
lingsfonds ter beschikking kon worden  
gesteld. 

In de niet-communautaire landen rond 
de Middellandse Zee was de steun 
344.5 miljoen (342,8 miljoen in 1989),  
waarvan 336,5 miljoen voor eigen reke
ning en 8 miljoen aan risicokapitaal uit 
de begroting van de Gemeenschap, dot 
werd aangewend voor de vorming van 
eigen vermögen van particulière bedrij-
ven. 

blet ondertekenen van de eerste finan-
cieringsovereenkomsten in Polen en 
fiongarije, voor in totaal 215 miljoen, 
heeft de toezegging van de EIB om snel 
in genoemde landen actief te worden  
concreet vorm gegeven. De kredietver
lening in beide landen, die maximaal  
één miljard voor eigen rekening van de  
EIB mag bedragen, wordt gegaran- 
deerd uit de begroting van de Gemeen 
schap. 

In al deze landen werd het merendeel 
van de investeringsprajecten somen 
met andere instellingen gefinancierd, 
vooral met bilaterale financieringsinsti-
tuten van de lidstaten, de Commissie, 
de Wereldbank en andere ontwlkke-
lingshulpinstellingen. 

ACS-LANDEN EN LGO 

De EIB heeft in het kader van de derde 
overeenkomst van Lomé in veertien 
ACS-ionden en in twee LGO in totaal 
153,4 miljoen toegekend. In vijf landen  
heeft zij enkel kredieten voor eigen re
kening verstrekt (69,2 miljoen, ofwel 
45% van het totaalbedrag); in acht Ian-
den heeft zij alleen gewerkt met risico
dragend kapitaal (32 miljoen, 21% van 
het totaal); en in drie landen heeft zij 
zowel voor eigen rekening als met risi
codragend kapitaal ge'fntervenieerd 
(52,2 miljoen). 

Sinds 1986 zijn in het kader van de  
derde overeenkomst van Lomé, voor 
558,7 miljoen ααη kredieten goedge-
keurd in de vorm van risicodragend ka
pitaal, ofwel bijna 91% van het beschik
bare bedrag van 615 miljoen; het res 
tant moet worden aangewend vòór de  
feitelijke inwerkingtreding van de  
Vierde overeenkomst. Kredieten voor 
eigen rekening beliepen 709,2 miljoen, 
dot is bijna twee derde van het vastge-
stelde maximum. 

De kredietverlening in het afgelopen  
boekjaar was voor 49% bestemd voor  
de industrie en de dienstensector, met 
name voor kleinere bedrijven, die in to
taal 96 toewijzingen (45,5 miljoen) heb
ben ontvangen uit de globale kredieten 
die de EIB te r beschikking heeft gesteld 
ααη nationale of regionale ontwikke- 
lingsbanken. De kredieten ten behoeve 
van energievoorzieningen maakten 

39% en die voor de drinkwatervoorzie-
ning en saneringswerken 12% uit van 
het totaal. 

Evenals in voorgaande jaren heeft de 
Bank grote steun verleend ααη de parti
culière sector, Wiens roi in het ontwikke-
lingsproces in de toekomst nog ζαΙ toe-
nemen, en heeft zij ook dit joar weer 
meegewerkt ααη de rehabilitatie van 
bestaande industrieën en infrastructu-
ren. 

In Afrika gingen kredieten naar 11 lan 
den voor in totaal 140 miljoen (109 mil
joen voor eigen rekening en 31 miljoen 
ααη risicodragend kapitaal). 
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Jabel ΊΟ: Per 1 me! 1991 geldende of nog te bekrochtigen overeenkomsten, financiële protocoiien en besluiten 
(in miljoenen ecu's) 

interventies ult begrotingsmiddelen 

Rechtsgrondslag Geldigheidsduur 

Kredieten voor 
eigen rekening 

EiB(') 
Risico-

kopitool P) 

Niet- Leningen tegen 
terugvorderbore bijzondere 

steun (^) voorwoorden Totoal 

ACS-landen 
ACS 

en LGO 
Overeenkomst von Lomé III  
Overeenkomst von Lomé IV 

η 1986—199Ó  
1990—1995 

1 100 
1 200 

600 
825 

5 785 (=) 
9 975 p) 

1 015 P) 8 500 
12 000 

LGO Beslult von de Rood (*)  
Beslult von de Rood 

1986—1990 
1990—1995 

20 
25 

15 
25 

60 Π  
115 H 

25 H 120 
165 

Mlddeilands 

Joegoslavië 

e-Zeegeb!ed 
2e financiële protocol  
3e financiële protocol 

1988—1991 
1991—1996 

550 
730 

— 
77 (') 

— 550 
807 

Turkije 4e financiële protocol nog niet getekend 225 — 50 325 P) 600 

Algerije 
Marokko 
Tunesië 

3e financiële protocollen 1988—1991 
183 
151 
131 

4 
11 
6 

52 
162 

87 
— 

239 
324 
224 

Algerije 
Marokko 
Tunesië 

4e financiële protocallen 
nog niet getekend 

1991—1996 
280 
220 
168 

18 
25 
15 

52 
193 
101 

350 
438 
284 

Egypte 
Jordonië 
Libanon  
Syrië 

3e financiële protocollen 1988—1991 

249 
63 
53 

110 

11 
2 
1 
2 

189 
35 
19 
34 

— 
449 
100 
73 

146 

Egypte 
Jordanie 
Libanon  
Syrië 

4e financiële protocollen 
nog niet getekend 1991—1996 

310 
80 
45 

115 

16 
2 
2 
2 

242 
44 
22 
41 

— 
568 
126 

69 
158 

Israël 
3e financiële protocol  
4e financiële protocol  
nog niet getekend 

1988—1991 
1991—1996 

63 
82 

— 
— 

63 
82 

Malta 3e financiële protocol 1988—1993 23 2,5 12,5 — 38 

Cyprus 3e financiële protocol 1988—1993 44 5 13 — 62 

Horizontale kredietverlening, 
buiten de protocollen am 1992—1996 1 800 25 205 Γ) 2 030 

Midden- en Oost-Europa (°) 

Polen/Hongarije 1990—1993 1 000 — — — — 

Tsjecho-Slovakiie/Bulgarije/Roemenië 1991—1993 700 — — — — 

(') Kredieten met rentesubsidies ult de middelen van het Europees Ontwlkkellngs-
fonds vGor projecten in de ACS-lcnden en de LGO en uit de algemene begro-
ting von de Gemeenschoppen voor projecten in sommige Middellcndse-Zee-
londen; de rentesubsidies worden in mindering gebracht op de niet-terugvor-
derbare steun. 

(') Toe te kennen door de Bank. 
(^) Toe te kennen door de Commissle von de Europese Gemeenschoppen. 

(*) De geldigheidsduur is verlengd tot op het moment von inwerkingtreding van de 
Vierde Overeenkomst van Lomé. 

(®) I nclusief de bedragen voor rentesubsidies, toe te kennen door de EIS. 
(') In de vorm van rentesubsidies, toe te kennen door de EIB. 
(^) W aarvan 105 miljoen ααη rentesubsidies, toe te kennen door de Bank. 
(®) De Commissie kent tevens kredieten toe uit begrotingsmiddelen. 
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DE EIB EN DE LGO 

Over de hele wereld verspreid liggen vele landen en gebie-
den overzee (LGO) die grondwettelijk tot drie lidstcten van 
de Gemeenschap behoren; Frankrijk, Nederland en het Ver-
enlgd Koninkrijk. Ze bestaan vaak uit talriike kleine eilanden, 
maar ook de uitgestrekte gebieden van Antarctica vollen  
hieronder, en zij zijn zeer dunbevolkt (ongeveer 850 000  
inv^oners in totool). 

De betrekkingen van de Gemeenschap met de LGO zijn ge-
regeld in een oontol besluiten von de Rood von de Gemeen-
schoppen, welke over het olgemeen overeenkomen met de op 
de ACS-londen von toepossing zijnde bepalingen (zie joar-
verslog 1989, biz. 43). De finonciële moatregelen omvotten 

voor de période 1991-1995 een maximum bedrog von 25 mil-
joen ααη kredieten voor eigen rekening von de EIB en von 
140 miljoen uit de begrotingsmiddelen. Hiervon bestoot 25  
miljoen uit risicodrogend kopitool, 6 miljoen is bestemd voor 
rentesubsidies bij kredieten voor eigen rekening, toe te ken 
nen door de Bank, en de overige 109 miljoen zijn giften, toe  
te kennen door de Commissie. 

De interventies von de EIB in de LGO in de période 1976 —  
1990 (welke somenvolt met de eerste drie overeenkomsten 
van Lomé) b edroegen 61,9 miljoen, woorvon 42 miljoen uit 
eigen middelen. Nodere informotie hierover is te vinden in 
tobel K, bIz. 103. 

Bijno drie kwart hiervon is toegekend in  
vier landen in West-Afrika (101,1 mil
joen). In Nigeria draogt een globaal 
krediet van 50 miljoen bij tot de onder-
steuning von het midden- en kleinbe-
drijf. In Ivoarkust betrof de steun (46  
miljoen) vocrnomelijk de herstructure-
ring von de energiesector en een effi-
ciënter beheer von de beschikbore 
energie, evenols de verbetering von het 
opvang- en zuiveringssteisel voor het 
ofvolwoter von Abidjon. In Ghana is  
een krediet von 4 miljoen toegekend 
voor het herstel von de elektriciteitsco-
pociteit von de woterkrochtcentrole von 
Akosombo. Bovendien zullen kredieten 
von de EIB b ijdrogen tot de bouw von 
een experimentele produktie-eenheid 
voor olie en zeep in Guinee en tot het 

verrichten von een studie noor de hool-
boorheid von een cocoobonenfobriek 
in Ivoarkust (in totool 1,1 miljoen oon 
risicokopitool uit hoofde von de tweede 
overeenkomst von Lomé). 

In Zuidelijk-Afrika wos de kredietver-
lening (22,9 miljoen) bestemd voor de 
versterking en modernisering von het 
stroomnet in Zimbabwe (8 miljoen) en  
voor de drinkwoterdistributie in de re
gio von Blontyre in Malawi (2,5 mil
joen). Ook werden kredieten verstrekt 
voor industriële projecten: in Mada 
gascar de modernisering en uitbreiding 
von de industriële gornolenvisserij in 
Nossi-Bé en een kotoenfobriek in Antsi-
robé (5,2 miljoen); in Zambia de bouw 
von een koelhuis op de luchthoven von 
Lusoko (1,2 miljoen) en in Mozambi 
que de finonciering von investeringen 
von het midden- en kleinbedrijf door  
middel von een globool krediet von 6  
miljoen. 

In Oost-Afrika ging de kredietverle-
ning in Tanzania noor de renovotie 
von de hotelcopociteit, voorol in de 

buurt von soforiporken (3 miljoen), en  
in Uganda noor de verbetering von 
het elektriciteitsnet en noor investe-
ringsprojecten von het midden- en  
kleinbedrijf (13 miljoen). 

De EIB he eft eveneens globole kredie
ten toegekend ten behoeve von inves
teringen in de sectoren industrie en toe-
risme (5,2 miljoen in totool) in twee lon-
den in het Caribisch Gebied, Ja 
maica en Barbados, olsmede op de 
Salomonseilanden (2 miljoen) in het 
Zuidelijk deel van de Stille Oceaan. 

Ten slotte hebben twee LGO, Aruba en  
de Caymaneilanden steun ontvongen 
(6,2 miljoen) voor de versterking von 
hun stroomproduktie-instolloties. 
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MIDDELLANDSE-ZEELANDEN 

De kredietverlening in de niet-commu-
nautaire landen rond de Middeilcndse 
Zee was geconcentreerd in drie secto-
ren: de verbetering van het vervoer 
over land in Joegoslavië en Algerije, de  
bescherming van het mediterrane mi
lieu in Marokko, Tunesië en op Molta, 

waarbij aansluiting is gevonden op de  
doelstellingen van het programma dot 
door de Wereldbank en de EIB gezo-
menlijk is opgesteld (zie jaarverslog 
1989, biz. 16) en steun ααη het particu 
lière bedrijfsleven in Egypte, Jordanië,  
Israël, Tunesië en Marokko met, in  
laatstgenoemde twee landen, de ont- 
wikkeling van partnerships met bedrij- 
ven in de Gemeenschap. 

Joegoslavië 

De EIB heeft de financiering voortgezet 
van de vervoersinfrastructuren, een 
prioritaire doelstelling in het tweede, 
momenteel van kracht zijnde financiële 
protocol van de Gemeenschap met 
Joegoslavië. De kredietverlening van in 
totaal 182 miljoen was bestemd voor 
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label Ί Ί ; Kredietverlening buiten de Gemeenschap in 1990 
(in miljoenen ecu's) 

Afzonderlijke kredieten, Sector 

industrie 
Voor eigen Begrotings- landbouw Globale 

Totaal rekening middelen energie infrostructuren dienstverlenlng kredieten 

Afrika 140,0 109,0 31,0 53,0 18,5 10,5 58,0 
Coribisch Gebied 5,2 4,2 1,0 — — — 5,2 
Stille Oceoan 2,0 — 2,0 — — 0,8 1,2 
LGO 6,2 4,3 1,9 6,2 — — 

ACS-LGO 153,4 117,5 35,9 59,2 18,5 11,3 64,4 

Joegoslovië 182,0 182,0 — — 182,0 — — 
Algerije 41,0 40,0 1,0 40,0 1,0 — 
Marokko 13,0 11,0 2,0 — 11,0 0,5 1,5 
Tunesië 50,0 47,0 3,0 — — 35,0 15,0 
Egypte 2,0 — 2,0 — — 2,0 — 
Jordanië 12,5 12,5 — — — — 12,5 
Israël 34,0 34,0 — — — 34,0 
Malta 10,0 10,0 — 10,0 — — 

Middellandse-Zeelanden 344,5 336,5 8,0 — 243,0 38,5 63,0 

Hongarije 120,0 120,0 — 15,0 80,0 — 25,0 
Polen 95,0 95,0 — 50,0 20,0 — 25,0 

Oost-Europa 215,0 215,0 — 65,0 100,0 — 50,0 

Totaal 712,9 669,0 43,9 124,2 361,5 49,8 177,4 

de conieg von delen van de transjoe-
goslavlsche autosnelweg, vooral de  
rondweg cm Belgrado, en de voortzet-
tlng van de vernieuwing van de belang-
rijkste spoorliin. 

Deze hoofd(spoor)wegen zijn van bij-
zonder groot belong voor Joegoslovië  
en voor het verkeer tussen Griekenlond 
en de overige communautaire lidstaten. 
Inclusief de in 1990 toegekende kredie-

ten is nu 450 miljoen vostgelegd von de  
550 miljoen, die in het protocol voor de  
période 1988-1991 zijn voorzien. 

Algerije 

De steun (41 miljoen) hod hier betrek-
king op de oanleg von delen von de au
tosnelweg Oost-West tussen Beni Me-
red, ten noorden van Blido, en El Af-
froun, een dertigtol kilometer verder 
noor het zuid-westen. Ook werden stu
dies gefinoncierd voor de verbetering 
van de produktie en de distributie van 
elektriciteit (1 miljoen ααη risicodro-
gend kopitoal), die zouden kunnen lei-
den tot een cantal joint-venture inves-
teringen. 

Marokko 

De kredietverlening bedroeg 13 mil
joen. Met een krediet von 11 miljoen 
zai het mogelijk worden de opvong en 
zuivering von het ofvalwoter von ver-
scheidene Steden longs de Middel-
londse-Zeekust te verbeteren. 

Met een ander krediet (2 miljoen ααη  
risicokopitaol) wordt beoogd deel te 
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nemen in de oprichting van een finan-
cieringsmactschappij die gespecioli-
seerd zai zijn in deelnemingen in het 
kopitaol von industriële bedrijven. De  
interventie van de Bank bestaat uit een 
directe deelname in het kapitaal van 
deze maatschappij, de financiering van 
de technische assistentie in de startfase 
en uit een globaal krediet ten behoeve 
van deelnemingen. 

Dit nieuwe experiment, de vestiging 
van een „venture capital"-maatschap-

pij, verruimt het gamma van interven-
tiemogelijkheden in de particulière sec
tor in de Middellandse-Zeelanden en is 
een complement von een globaal kre
diet van 9 miljoen ααη de Marokkaanse 
banken. Met genoemd krediet, dat 
v^erd toegekend in 1989, zijn al 47 par 
ticulière, industriële projecten gesteund 
door middel von deelnemingen en de  
ontwikkeling von „joint ventures" met 
partners uit acht landen van de Ge-
meenschap. 

Tunesië 

Een globaal bedrag van 50 miljoen be-
trof enerzijds een belongrijk milieupro-
ject in de Golf van Gabes, namelijk het 
stopzetten van de storting in zee van 
fosfaathoudend gips afkomstig van de  
transformatie van fosfaten door de  
chemische industrie (35 miljoen), en αη- 
derzijds de financiering van investerin-
gen van kleinere industriële en toeristi-
sche bedrijven via twee globale kredie-
ten. 

STEUNMOGELIJKHEDEN AAN DE MIDDELLANDSE-ZEELANDEN 

Sedert 1976 neemt de EIB deel ααη het communautaire sa- 
menwerkingsbeleid met de Maghreb- (Algerije, Marokko en  
Tunesië) en de Machraklanden (Egypte, Jordanië, Libanon en 
Syrië), evenals met Israël, Malta en Cyprus. Zij intervenieert 
sinds 1975 tevens in Joegoslavië, voornamelijk om de ver-
voersinfrastructuren te verbeteren, waardoor ook Grieken-
land via dit land met de rest van de Gemeenschap in verbin-
ding stoat. Bovendien heeft zij uit hoofde von drie financiële 
protocollen talrijke kredieten verstrekt voor projecten in Tur-
kije. Tabel 10 op bladzijde 44 geeft een overzicht van de gel-
dende of nog te ondertekenen financiële protocollen met ge-
noemde landen, terwiji tabel M in de bijiage op bladzijde 104  
aile activiteiten van de EIB afzonderlijk vermeldt. 

Bij de voorbereiding van de nieuwe generatie financiële pro
tocollen hebben de communautaire instanties een kwantita-
tieve en kwalitatieve verbetering in de betrekkingen met 
deze landen willen doorvoeren. De Gemeenschap is er im
mers van overtuigd, dat de geografische nabijheid en de in-
tensieve betrekkingen met de niet-communautaire Middel
landse-Zeelanden hun stabiliteit en welvaart bieden, die te
vens de wezenlijke elementen vormen voor de ontwikkeling 
van de regio in haar geheel. 

In die optiek is de financiële en technische samenwerking 
rond drie hoofdiijnen gegroepeerd en de EIB, financieringsin-
stelling van de Gemeenschap, ζαΙ een beslissende roi spelen 
bij de uitvoering van de eerste twee; 

— hernieuwing van de samenwerkingsakkoorden en van de 
bijbehorende financiële protocollen; 

— de vorming van een horizontaal, niet-protocollair deel 
van de kredietverlening; 

— steun ααη de economische hervormingen in de Maghreb-
en Machraklanden, die bezig zijn met economische her-
structureringsprogramma's. 

ConsoUdatie van de fraditionele samenwerkings-
vormen 

Van oudsher vormen de financiële protocollen de spil van 
de financiële samenwerking met deze landen, waarbij ge-
tracht wordt tegemoet te komen ααη de specifieke situatie 
van ieder land afzonderlijk. Op 31 oktober 1991 lopen de 
huidige protocollen af met de landen van de Maghreb, de 
Machrak en met Israël. Voor de nieuwe protocollen heeft de 
Gemeenschap financiële middelen vastgesteld waarvan de 
omvang duidelijk hoger is dan voorheen. De kredietverlening 
door de EIB ζαΙ bijvoorbeeld stijgen van 1 003 tot 1 300 mil
joen. De steun uit de Gemeenschapsbegroting neemt toe van 
615 tot 775 miljoen, waarvan 80 miljoen ααη risicokapitaal, 
toe te kennen en te beheren door de Bank, en 695 miljoen in 
de vorm van subsidies, waarvan een gedeelte door de be-
trokken landen, indien zij dit wensen, kan worden benut als  
rentesubsidies ter hoogte van 2% bij kredieten van de Bank. 
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In het afgelopen boekjaar zijn voor 
zo'n 80 kleine investeringsprojecten be-
dragen toegekend uit de lopende glo 
bale kredieten (21,1 miljoen), woorvon 
10,6 miljoen ten behoeve von het toe-
risme, 8,2 miljoen in de industrie en 2,3 
miljoen voor de ontwikkeling von kleine  
landbouwbedrijven. 

Jordanië 

Met een globool krediet von 12,5 mil
joen zoi de steun worden voortgezet 
can de financiering van kleine en mid-
delgrote industriële bedrijven; zeven 
van hen hebben in 1990 toewijzingen 

ontvangen uit een vorig globaoi krediet 
(5 miljoen). 

Egypte 

Voor de uitbreiding en modernisering 
van een hotelcomplex in Luxor door 
een bedrijf waarin een communautaire  
ondernemer en Egyptische investeer-
ders samenwerken, is 2 miljoen ααη risi-
cokopitaa! beschikboor gesteld. 

Israël 

Ααη 22 investeringsprojecten, voorna-
melijk in de sectoren industrie, levens-

middelen, textiel en elektronica (20,2 
miljoen), moor ook ten behoeve von 
kleine zuiveringsinstallaties voor afval-
water (13,8 miijoen) zijn toewijzingen 
uit een globaal krediet van 34 miljoen 
gedaan. 

Malta 

Voor de bouw von een nieuwe ontzil-
tingsfobriek is een krediet van 10 mil
joen verstrekt. Het project wordt uitge-
voerd in Pembroke, ααη de noordkust, 
in een groot toeristengebied, en zai bij-
dragen tot een regelmotige voorzie-
ning van drinkwater op het eiland. 

(vervolg van biz. 48) 

Evenals voorheen blijft de ontwikkeling van de landbouw en 
van de produktieve, voorol industriële sectoren prioriteit 
nummer één, evenals de milieubescherming. Ook met de be-
hoeften ααη economische infrastructuren zaI rekening wor 
den gehouden. 

In de Vierde financiële protocollen is een sterke toename 
voorzien van het gebruik van risicodragend kapitaal; hier-
mee kan de EIB haor activiteiten ten gunste van het MKB uit-
breiden, vooral ten behoeve van joint-ventures. 

Bovendien is besloten cm het plafond van de kredietverle-
ning van de EIB in Joegoslavië te verbogen van 550 tot 730 
miljoen, waorvan ongeveer 580 miljoen bestemd wordt voor 
de financiering van de vervoersinfrastructuren. Kredieten 
hiervoor worden voorzien van een rentesubsidie van 2% met 
een limiet van 77 miljoen uit de begrotingsmiddelen. 

Nieuwe sàmenwerkingsvormen 

Een nieuwe vorm von somenwerking, woarbij de EIB rec ht-
streeks is b etrokken, betreft horizontale, bulten-protoeol-
ioire Icredietverlening, die voor de période 1992-1996 ααη- 
vullende steun omvotten voor met name regionale projecten 
en milieubeschermingsprogramma's. Deze steun bestaat voor 
230 miljoen uit communautaire begrotingsmiddelen en uit 
EIB-Ieningen binnen een plafond von 1 800 miljoen. Het is de  
bedoeling dot de kredieten vooral bestemd worden voor de  
financiering van projecten van communautoir belong in de 

sectoren transport, energie, telecommunicotie en milieu. De  
Gemeenschop verleent bovendien een rentesubsidie von 3% 
uit de begrotingsmiddelen C) b ij kredieten ten behoeve von 
de milieubescherming om ααη te geven hoezeer zij hieraan 
prioriteit geeft. Tenslotte zaI de Bank, buiten de protocollen 
om, eveneens uit de begrotingsmiddelen met 25 miljoen ααη  
risicodragend kapitaal kredieten kunnen toekennen ααη Eu-
ropese initiatiefnemers die willen investeren in partnerships 
met particulière bedrijven, vooral in het midden- en kleinbe-
drijf in de betrokken landen. 

Overigens voeren een aantal niet-communautaire Middel-
landse-Zeelanden, die te kampen hebben met ernstige in
terne en externe onevenwichtigheden, kenmerkend voor hun 
moeilijke economische situatie, economische hervormings-
programma's uit, waormee men de basis voor een duur-
zome ontwikkeling wil leggen. In de Maghreb- en de Mach-
raklanden vult de Gemeenschap de activiteiten van multilate 
rale instellingen ααη die op dit terrein assistentie verlenen, 
door extra steun ten behoeve van de herstructurering. Daar-
toe zaI een bedrag van 300 miljoen uit de begrotingsmidde
len ter beschikking worden gesteld von de desbetreffende  
landen in de vorm von niet-terugvorderbore hulp, toe te ken 
nen door de Commissie. 

I') Joegoslavië, die als Oosteuropees land steun kan krijgen uit de begro-
tingsmiddelen, kan alleen maor midde len ontvangen voor milieu-acties. 
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MIDDEN- EN OOST-EUROPA 

De eerste steun van de EIB in Hongarije 
en Polen ging near de prioritaire secto-
ren energie, telecommunicatie en ver-
voer, waarvan de rehabilitatie of de 
modernisering de eerste voorv/oarden 
vormen voor de ontwikkeling von een 
concurrerende industrie. Ook zijn er  
globale kredieten toegekend ααη twee  
banken in genoemde landen. 

Hongarije 

In Hongarije zijn drie kredieten ver-
strekt voor in totaal 120 miljoen. Het 
ging enerzijds om de eerste fase van 
een tienjarenprogramma voor de mo
dernisering en uitbreiding van de tele
communicatie, inhoudende de aanieg 
van een digitaal net, naast het be-
staande net, waarop in eerste instantie  
die ondernemingen worden aongeslo-
ten die behoren tot de grootste consu-
menten en anderzijds om de verbete-
ring van het stroomnet dankzij een be-
ter beheer van de vraag en de voorbe-
reiding van een aansluiting op het Eu-
ropese net. Tenslotte is een globaal kre-
diet verstrekt ααη de Inter-Europa Bank 
voor de ondersteuning van projecten 
van bescheiden omvang in de sectoren 
industrie en energie en ter versoepeling 
van de investeringsmogelijkheden door  
communautaire projectontwikkelaars. 

Polen 

In Polen is in totaal 95 miljoen geïnves- 
teerd voor de uitvoering van de eerste 
fase van een grondige herziening van 
de energiesector, voornamelijk be-
staande uit het herstel van de capaci-
teit voor de exploitotie, bewerking, ver-
voer en opslag van aardgas, waarbij 
bijzonder aandacht wordt besteed ααη  
de bescherming van het milieu, en te-
vens voor de modernisering von repa-
ratiewerkplootsen voor het rollend ma-
terieel van de spoorwegen, als onder-
deel van een herstructureringspro-
gramma. Bovendien zai een globaal 
krediet ααη de Export Development 
Bank bijdragen tot de versterking van 
het particulière bedrijfsleven, vooral 
van die bedrijven die gericht zijn op de 
export, en von de dienstensector. 
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DE MIDDELEN VAN DE EIB 

DE ONTWIKKELINGEN OP DE 
KAPITAALMARKTEN 

De politieke en economische gebeurte-
nissen in het afgelopen jaar vonden op 
de financiële markten hun weerslog in 
grote onzekerheid en sterke instabili-
teit. In Duitsiond, wear de economie  
werd gekorokteriseerd door een sterke 
groei, heeft de vrees voor een opieving 
von de infictie de cutoriteiten ertoe ge 
bracht een strakker monetair beleid te 
voeren; de lange rente werd opgestuwd 
door de grote behoefte ααη kopitaal 
tengevolge van het verenigingsproces. 
De strijd tegen de inflatie bleef ook het 
belangrijkste punt van zorg voor de Ja-
panse autoriteiten, waar de economi
sche expansie zieh heeft voortgezet. 

In verscheidene andere landen toonde  
de economie toenemende tekenen van  
zwakte en de pogingen om de inflatoire  
druk te verlichten, werden getemperd  
door de wens de teugels in het mone- 
taire beleid wat te laten vieren. Zo heb-
ben de Amerikaanse autoriteiten bij de  
eerste duidelijke tekenen van een reces-
sie de rentetarieven tegen het einde  
van het jaar sterk verlaagd. In Europa  
hebben de stijging van de Duitse tarie-
ven en de beperkingen door de wissel-
koersen de neiging tot versoepeling 
van het monétaire beleid geremd. Toch 
zijn de verschillen in de rentetarieven, 
voor zowel de korte als de lange rente, 
tussen Duitsland en de overige deelne-

mende landen ααη het EMS in de loop 
van 1990 kleiner geworden. 

De ontwikkeling van de verschillen in 
de rentevoet heeft een grote invloed 
gehad op de wisselkoersen. De renteta
rieven in de Verenigde Staten enerzijds 
en die in Duitsland en Japan anderzijds 
lieten uiteenlopende ontwikkelingen 
zien en droegen bij tot de verzwakking 
van de dollar. Binnen het EMS stonden 
de belangrijkste valuta's slechts onder 
beperkte druk. Italië heeft nauwelijks 
moeite gehad om de lire binnen de  
smallere marges van 2,25% te handha-
ven, zoals was vastgelegd in het begin 
van het jaar; dit gold ook voor het Ver-
enigd Koninkrijk, wiens munt in oktober 
werd opgenomen in het wisselkoersme-
chanisme met een marge van 6%. Ook 
werd in oktober de Noorse kroon unila-
teraal gekoppeld ααη de Ecu, met een 
marge van 2,25%. 

In deze onzekere context hebben de  
beleggers in verregoonde mate de  
voorkeur gegeven ααη geldmarktinstru-
menten, die soms een hoger rendement  
boden dan investeringen op längere  
termijn. De emissie-activiteit op de obli-
gatiemarkten is echter op hoog peil ge-
bleven. Het totale bedrag con middelen 
dot in 1990 op de internationale kopi-
toalmorkten werd opgenomen (Ecu 144 
miljard) door middel von openbare 
emissies, gewone vastrentende obliga-
ties en „notes" tegen voriabele rente, 
was vrijwel even hoog als het voor-
gaonde jaar. Toch konden er grote ver-
schuivingen tussen de verschillende 
marktsegmenten worden vastgesteld. 

De onzekerheid over de rentetarieven 
en het hoge niveau van de rendemen-
ten hodden dan ook een aanzienlijke 

toename van de obligatie-emissies met 
variabele rente tot gevolg: een stijging 
van Ecu 20 miljard tot 32 miljard. 

Het volume ααη vastrentende obliga-
ties is gedaald met 10% en bedroeg Ecu 
112 miljard. De verdeling noor valuta is 
gewijzigd; de dollar-emissies zijn sterk 
afgenomen terwiji voor de Ecu opnieuw 
grotere belangstelling bestond. De Ecu-
emissies namen met 25% toe en be-
droegen in totool 14 miljard, dot wil 
zeggen nagenoeg 10% van de markt,  
ofwel iets lager dan het pond sterling, 
dot op de derde plaats stoat van de  
voor de emissies meest gehanteerde 
valuta's, no de yen (15,5%) en de dollar 
(31%). 

Evolutie von de dollar en van de yen 
t.o.v. de Ecu 
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Bruto rendementen op obligoties 
voornamelijk uitgegeven door de overheid en  
genoteerd oon de effectenbeurzen in de Ge-
meenschop. Teneinde vergelijking mogellik te 
moken, zijn voor het Verenigd Koninkrijk en ler-
lond de op holtjoarsbasis berekende rendemen
ten omgerekend op joarbcsls. 
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Höge coupons, een beperkt wissel-
koersrisico, de toenemende economi-
sche integrctie en de indirecte steun 
con de Ecu-morkt door bepoolde over-
heden en supranationale instellingen (in 
het bijzonder de EIB) via de lancering  
van grote emissies, zijn alle ongetwij-
feld redenen voor de ontwikkeling in dit  
deei von de markt. De lancering door  
de Franse termijnmarkt MATIF van fu
tures voor Ecu-obligoties heeft deze 
markt een extra impuis gegeven, waar-
bij het cantal transacties door institu-
tionele beleggers toenom. 

Overigens heeft de toename von de oc- 
tiviteiten in de sector von de Duitse  
mark (vooral in het segment van de να- 
riabele rente), van de Franse frank en  
van de Italiaanse lire de daling van het 
volume in de sector von het pond ster
ling ruimschoots gecompenseerd. Het 
aandeel von de in communautaire va
luta's luidende, Internationale emissies 
Steeg aldus van ongeveer 34% tot 39%. 

BEROEP VAN DE EIB OP DE KAPI-
TAALMARKTEN 

Door de toename van de kredietverle-
ningsactiviteiten van de EIB, in het bij
zonder ααη het eind von het jaor, heeft 
zij een groter beroep moeten doen op 
de financiële markten. Het totaalbe-
drag dat de Bank in de verschillende 
marktsegmenten voor de middellange 
en lange termijn heeft opgenomen, 
was 9 815 miljoen, een stijging van 13% 
ten opzichte van het voorafgaande 
jaar. Het bedrag dat zij via kortio-
pende Instrumenten heeft opgeno-

De verschuivingen zijn ook een gevolg 
van het geleidelijk verminderen van de  
swapmogelijkheden. Dit komt vooral 
door de grotere tronsporontheid von 
de markten, het grotere belong dot 
wordt gehecht ααη de kredietkwaliteit 
en ααη de steeds professioneiere inves-
teerders. De relotieve achteruitgong 
von de swapmogelijkheden heeft de  
geldnemers er in het algemeen toe ver 
glicht hun doelstellingen voor hun mid-
delenopnomes te herzien, hetgeen in-
vloed heeft gehod op de liquiditeit von 
de markt en het afsluiten van langlo-
pende swapcontracten moeilijker heeft 
gemaakt. 

In een onzekere context zijn investeer-
ders geneigd de voorkeur te geven ααη  
geldnemers met een zeer goede repu-
totie die belangrijke en liquide emissies 
uitgeven. Daarom was de middelenop-
name via obligatie-emissies vrijwel ex-
clusief voorbehouden ααη de bevoor-
rechte groep geldnemers bestaande uit 
regeringen, supranationale organisa-
ties en andere grote namen. 

men, was 1 155,7 miljoen, tegenover 
315,6 miljoen in 1989, een stijging die 
met name verklaard kan worden uit de  
onzekerheid over de ontwikkeling von 
de longe rente. Onderstaand overzicht 
van de activiteiten van de Bank op de  
kopitoal- en de geldmarkten omvat de  
transacties vòòr swaps tot een bedrag 
dot in totaal beperkt bleef tot ongeveer 
600 miljoen. 

De middelen op longe en middellange 
termijn die de Bank heeft opgenomen, 
komen voor het merendeel van vast-
rentende openbare emissies en onder-
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handse plaatsingen: 8 629,7 miljoen 
(8 355,7 miljoen in 1989), waarvan 64,9  
miljoen werden geswopt naor voriobele 
rente. Het totale bedrog von leningen 
tegen variobele rente was 829 miljoen, 
tegenover 328,5 miljoen in het vooraf-
goonde joar, waarvan 192,7 miljoen 
werd geswopt naar vaste rente. Ten-
einde een deel van de vervroegde af-
lossing van haar leningen te kunnen fi-
nancieren, heeft de Bank een beroep 
gedaan op de Amerikaanse markt door  
middel von een emissie von middel-
longe notes voor in totaal 356,3 mil
joen. 

De Sterke toenome von de vraog naor 
kredieten tegen variobele rente heeft 
de Bank ertoe gebracht bijzonder actief 
te zijn op geldmarkten van verschil-
lende valuta's; zij heeft het bedrag van 
haar commercial paper programma in 
Ecu's verhoogd van 200 naar 700 mil
joen en nieuwe progrommo's gelon-
ceerd in drie valuta's: het pond sterling  
(353,1 miljoen), de Nederlandse gulden  
(130,2 miljoen) en de Itolioanse lire (198  
miljoen, waarvan 162,1 miljoen werd 
geplaatst op 31 december 1990). AI 
haar progrommo's voor commercial pa 
per zijn zoals gebruikelijk voorzien van 
kredietlijnen met een bepaalde looptijd 
dan wel verlengbare (de zogenaamde 
„evergreens"), die de transactie garan
deren en een opname van körte midde-
len mogelijk moken, zelfs bij tijdelijke 
Strubbelingen op de markten, waarbij 
ieder transformatierisico wordt voorko-
men. 

Terwijl de Bank haar voorzichtige be
leid handhaafde met inachtneming van 

de kwaliteit van de financiële instellin-
gen met wie zij controcten afsloot, 
heeft zij zes swap-operoties gereali-
seerd voor een bedrag van in totaal 
622,6 miljoen, tegenover 1 145,1 mil
joen in 1989. Zo heeft zij zieh, door να- 
lutoswops af te sluiten, de nodige de-
viezen tegen vaste rente kunnen ver
schaffen, die haar op dot moment niet 
onder gunstige voorwoorden anders-
zins ter beschikking stonden. Door mid
del van renteswaps kon zij de vraog 
van haar geldnemers ofstemmen op de 
wensen van de beleggers, wonneer bij-
voorbeeld voor een bepaalde munt (de 
dollar of de yen) de markt een voorkeur 
toonde voor een bepaalde rentevorm 
(vast of variabel), welke niet overeen-
kwam met die van de te financieren 
kredietverstrekking. Ten slotte zijn 
swaps gebruikt als Instrument ter af-
dekking van renterisco's, wonneer het 
op een bepaalde markt (de Itolioanse 
lire) niet mogelijk was een beroep te  
doen op de traditionele Instrumenten 

Openbare Ecu - emissies 
1981 - 1990 

miljoen 
30 000 

als controcten met uitgestelde rente-
vaststelling („deferred rate settings") of  
futures. 

De EIB, d ie te moken heeft met steeds  
omvongrijkere behoeften von haar 
cliënten, heeft voor zover mogelijk haar 
beleid von diversificotie op de natio
nale en internationale markten aange-
scherpt: openbare emissies, onder-
handse leningen, bankkredieten tegen 
vaste of variobele rente -soms met  
rente- of volutoswaps-, emissies van  
commercial paper voorzien von kre 
dietlijnen („bock up lines"). 

Met een totool von 1 755 miljoen, 
waarvan 500 miljoen tegen variobele  
rente, bleef de Ecu met een sterk groei-
ende markt op de eerste ploots von de  
door de Bonk in 1990 opgenomen va
luta's. De Ecu heeft kunnen profiteren  
von veel gunstigere omstondigheden 
don in het voorofgaonde joor, hetgeen 
voorol te moken hod met de versterking 
von het europese monétaire stelsel en 
met de vooruitgong die is geboekt op 
weg naar de economische en monétaire  
unie. Bovendien zijn op de obligotie-
markt „jumbo"-emissies geplaatst, 
woordoor op de secondaire markt  
tronsocties met grote bedrogen konden 
plootsvinden, en interest futures kon
den worden ingevoerd op de MATIF in 
Porijs en in 1991 op de LIEFE in Londen. 

De Bonk heeft actief meegewerkt ααη  
dergelijke ontwikkelingen op de markt.  
Vonof begin 1990 heeft zij geen mid-
delgrote emissies meer geplaatst, woor-

82 83 84 85 8Ó 87 88 89 90 

IB Binnenlondse markt  

] I Internationale markt 
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Tobel 12: Opgenomen middelen in 1990 
(in miljoenen ecu's) 

Vóòr swaps Να swaps 

bed rag % Swopbedrog bedrag % 
1. LENINGEN OP LANGE EN MIDDELLANGE 
TERMIJN 

Vastrentende leningen 8629,73 78,41 117,12 8 746,85 79,55 

Communautaire valuta's 5 851,74 53,17 203,23 6054,97 55,07 
ECU 1 271,88 11,56 - 16,88 1 255,00 11,41 
FRF 1 085,41 9,86 - 1 085,41 9,87 
DEM 978,15 8,89 — 978,15 8,90 
GBF 692,82 6,29 285,00 977,82 8,89 
ESP 614,28 5,58 — 614,28 5,59 
BEF 330,35 3,00 — 330,35 3,00 
ITL 391,38 3,56 - 64,90 326,48 2,97 
NLG 312,10 2,84 — 312,10 2,84 
PTE 123,59 1,12 — 123,59 1,12 
LUE 51,79 0,47 — 51,79 0,47 

Andere valuta's 2 777,98 25,24 - 86,10 2 691,88 24,48 
USD 1 360,25 12,36 - 178,57 1 181,68 10,75 
CHF 732,28 6,65 86,13 818,41 7,44 
JPY 586,57 5,33 105,22 691,79 6,29 
CAD 98,88 0,90 - 98,88 — — 
Leningen tegen variabele rente 829,05 7,53 - 127,82 701,22 6,38 
ITL 296,93 2,70 64,90 361,83 3,29 
DEM 145,38 1,32 — 145,38 1,32 
FRF 29,02 0,26 — 29,02 0,26 
NLG 86,09 0,78 — 86,09 0,78 
USD 87,50 0,79 - 87,50 — — 
JPY 184,13 1,67 - 105,22 78,91 0,72 

Notes in USD 356,26 3,24 — 356,26 3,24 

Totaal 9 815,04 89,18 - 10,70 0 9 804,34 89,17 

2. LENINGEN OP KÜRTE TERMIJN 

Commercial paper 1 145,71 10,41 — 1 145,71 10,42 
ECU 500,00 4,54 — 500,00 4,55 
GBP 353,19 3,21 — 353,19 3,21 
ITL 162,31 1,47 — 162,31 1,48 
NLG 130,22 1,18 — 130,22 1,18 

Notes In ECU 10,00 0,09 — 10,00 0,09 

Totaal 1 155,71 10,50 — 1 155,71 10,51 

3. PARTICIPATIECERTIFICATEN 

USD 35,58 0,32 — 35,58 0,32 

Totaal (1+2 + 3) 11 006,34 100,00 - 10,70 10995,64 100,00 

(^) W isselkoersaonpassingen van Ecu 6,17 miljoen minus 16,87 miijoen voor een onderhandse ploatsing tegen disagio. 
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van sommige waren gericht op een be-
poold geogrofisch gebied, moor wer 
den, rekening houdend met het tempo 
von de kredietverstrekkingen, veel gro-
tere leningen uitgegeven, welke de be-
leggers grotere liquiditeit bleden. Door-
door kunnen deze emissies een referen-
tie („benchmark") vormen, zools de  
O.A.T.'s von de Fronse regering of de  
internotionole ieningen von de Ito-
lioonse of de Spoonse overheid. Boven-
dien heeft de EIB, met behulp von emis
sies von fungibele tronches, toege-
voegd oon een reeds geplootste lening, 
snel de omvong von de oorspronkelijke 
operotie kunnen verhogen; zij heeft dit  
ol eerder gedoon met andere voluto's. 

In het begin von het joor heeft de EIB 
op de internotionole morkt een emissie 
geplootst von 500 miljoen volgens de  
Amerikoonse techniek von de voste 
lootprijs („fixed reoffer price"). Dit  
houdt in dot de oon het bonksyndicoot 
deelnemende bonken, wonneer een-
mool de voorwoorden zijn vostgesteld, 
zieh verpachten de obligoties tegen de  
voste lootprijs oon te bieden en ofstond 
te nemen von de oude proktijk von vol-
ledige of gedeeltelijke retrocessie von 
de commissies. Aon het oorspronkelijke 
bedrog od 500 miljoen, werd vervol-
gens een tweede tronche von 300 mil
joen toegevoegd, geplootst op de inter
notionole morkt, toen een derde tron 
che die voorol bestemd wos voor de  
Itolioonse morkt en ten slotte een 
Vierde geplootst bij Joponse beleggers. 
Door deze fungibele tronches somen 
met de oorspronkelijke emissie bedroeg 
vonof de moond juni de totole omvong 
von de lening 1 125 miljoen, vergelijk-

boor met die von de overige grote 
emittenten in deze morkt. Onderhondse 
plootsingen, voornomelijk in Jopon, 
voor een bedrog von 146,9 miljoen, 
brochten het totool von de vostren-
tende middelenopnome in Ecu op 
1 271,9 miljoen. 

De belongrijke vroog noor ponderi  
sterling, voorol von Britse zijde, ver-
kloort het blijvend hoge niveou von de  
opnome in deze munt (1 331 miljoen te-
genover 1 769 miljoen). Het totool von 
de emissies tegen voste rente bedroeg 
692,8 miljoen, bestoonde uit drie lenin
gen in Europonden en een emissie op 
de binnenlondse morkt die is gereser-
veerd voor buitenlondse emittenten (de  
zogenoomde „bulldog"-morkt). De  
keuze voor een von beide morkten is 
voorol bepoold door overwegingen met 
betrekking tot de looptijd -bij longlo-
pende leningen wordt de voorkeur ge-
geven oon de „bulldog"-morkt-, ofwel 
omdot de geboden condities op een be
poold moment op een von beide mork
ten beter zijn. Het beleid om de om
vong von de ElB-emissies te vergroten 
door middel von fungibele tronches die 
worden toegevoegd oon reeds geploot
ste emissies, werd het ofgelopen joor 
voortgezet; zo kon door een lening von 
100 miljoen ponden sterling in decem-
ber op de „bulldog"-morkt het bedrog 
von een in 1984 gelonceerde lening 
worden verhoogd tot 400 miljoen. De  
overige middelen tegen voste rente 
werden verkregen vio swoptronsocties 
voor in totool 285 miljoen. Rekening 
houdend met de vroog noor kredieten 
tegen voriobele rente, heeft de EIB o ls 
eerste soevereine emittent sedert de  
morkt in 1989 voor deze cotegorie 
emittenten werd opengesteld, een com
mercial poper programmo geënto- 
meerd voor 250 miljoen ponden ster
ling, dot in zijn geheel eind 1990 werd 
geplootst. 

Met een totoolbedrog von 1 123,5 mil
joen stoot de Duitse mark op de derde 
ploots von de in 1990 opgenomen com-
munoutoire voluto's. Op de morkten, 
die zieh voorol bezig hielden met het 
opvongen von de gevolgen von de  
Duitse eenwording, heeft de Bonk 
evenols in het verleden hoar finoncie-
ringsbronnen trochten te diversifiëren.  
Er is een fors beroep gedoon op de  
morkt von de onderhondse plootsingen 
(Schuldscheindorlehen), omdot hier  
gunstigere voorwoorden konden wor 
den verkregen; er werden don ook ne-
gen tronsocties ofgesloten voor in to
tool DEM 800 miljoen (Ecu 391,2 mil
joen). Toch kwom het grootste gedeelte 
von de opgenomen middelen von vier  
openbore emissies op de binnenlondse 
kopitoolmorkt: Ecu 732,3 miljoen. Ge-
bruik mokend von de fungibiliteitsclou-
sule kon het oorspronkelijke bedrog 
von een emissie worden verhoogd von 
DEM 400 miljoen tot 700 miljoen. Bo-
vendien heeft de Bonk een emissie te
gen voriobele rente uitgegeven. 

De hoogte von de opgenomen midde
len in Franse franken bleef vrijwel ge-
lijk oon het voorofgoonde joor (1 114,4 
miljoen tegenover 1 164 miljoen), woor-
door deze munt op de vierde ploots 
von de opgenomen communoutoire vo
luto's komt. Hoewel de EIB zowel op de  
binnenlondse morkt ols op de Euro-
fronkmorkt oonwezig wos, heeft zij het 
nominole bedrog per operotie niet kun
nen verhogen, woordoor zij ocht emis
sies heeft moeten uitgeven, woorvon 
het bedrog op één uitzondering no 
nooit de miljord fronken overschreed. 
Om dit bezwoor te ondervongen, heeft 
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zij fungibele tranches toegevoegd con  
voorgconde leningen; op deze wijze  
vormden de vier emissies op de markt 
van de Eurofrank (FRF 4 miljard) uitein-
delijk twee leningen. Rekening houdend 
met de instabiliteit van de renteta-
rieven, zijn de emissies, steeds wan-
neer dat maar mogelijk was, voorzien 
van uitgestelde-rentevaststellingscon-
tracten. Bovendien heeft de EIB een 
emissie tegen variabele rente geplaatst. 

Να twee jaren van betrekkelijke stabiii-
teit, is de opname in Italiaanse lires  
sterk gestegen van 626 miljoen in 1989  
tot 850,6 miljoen. Zij werd gekarakteri-
seerd door operaties met variabele 
rente, op de eerste plaats in de vorm 
van twee leningen van in totaal 296,9  
miljoen op de markt van de Eurolire, 
die in 1990 blijk gaf van een grote vita-
liteit en een sterke stijging van het ααη- 
tal nieuwe emissies toonde. Vervolgens, 
en dat is nieuw, door het entameren 
van een commercial paper programma  
in twee tranches van respectievelijk ITL  
200 en 100 miljard, waarvan 250 mil 
jard eind 1990 werd geplaatst. De dek-

king van de behoeften ααη vastren-
tende middelen werd gerealiseerd door 
middel van twee emissies, één op de  
binnenlandse markt van ITL 200 miljard, 
de andere van ITI 400 miljard op de  
markt van de Eurolire. 

Op een moeilijke markt ten gevolge 
van de opwaartse druk op de Spaanse 
munf, is de EIB erin geslaagd 614,3 
miljoen op te nemen (700,8 miljoen in 
1989). Zij heeft zieh zoals gewoonlijk 
gewend tot de binnenlandse kapitaal-
markt voor niet-ingezetenen (de  
„matador"-markt), waar zij ondanks 
een tijdelijke onderbreking vijf emissies 
heeft geplaatst (ESP 80 miljard). De  
Bank heeft voorts fungibele tranches 
toegevoegd ααη een emissie van ESP 
20 miljard, die daarmee werd verhoogd 
tot 30 miljard, waardoor ze de meest li 
quide lening werd en door de markt als  
„benchmark" werd beschouwd. 

In Nederland heeft de Bank haar mid-
delenopname verhoogd van 317,3 mil
joen in 1989 tot 528,4 miljoen. Zij heeft 
op de internationale markt een open-

bare emissie geplaatst van NLG 300 
miljoen, met voor het eerst op de Ne-
derlandse markt een „differed rate 
setting", waarmee zij zieh kon indekken 
tegen renteschommelingen. Om haar  
behoeften ααη middelen met variabele 
rente te kunnen dekken, heeft zij com
mercial paper uitgegeven voor in totaal 
NLG 300 miljoen. Evenals in voor-
gaande jaren werd de rest van de mid
delen tegen vaste of variabele rente 
gevonden door gedurende het jaar on-
derhandse leningen of te sluiten. 

Op de Belgische markt is het door de  
EIB opgenomen bedrag lets minder dan 
in het voorofgaande jaar: 330,3 miljoen 
tegenover 345,7 miljoen in 1989. De  
aanwijzing van de leider van het bank-
syndicaat voor haar openbare emissie 
van BEF 6 miljard is -voor het eerst in 
België bij een openbare emissie- ge-
beurd via een tenderemissie („competi
tive bidding"). Ook zijn vier onder-
handse plaatsingen verricht voor een 
bedrag van BEF 8 m iljard. 

Tobel 13: Opgenomen middelen 
(in miljoenen ecu's) 

1986 1987 1988 1989 1990 
Lange en middellange termijn (πα swaps) 6 765,5 5 572,5 7413,6 8 764,9 9 804,3 
Openbare emissies 5 434,8 3 768,4 5 772,0 7 791,3 8 217,7 
Onderhondse plaatsingen 1 009,7 996,1 1 274,9 973,6 1 230,3 
Interbancaire operaties 321,0 455,9 311,2 — 
Medium Term notes — 352,1 55,5 356,3 

Korte termijn — — 200,0 1 145,7 
Commercial paper — 200,0 1 145,7 

Participatiecertificaten 20,0 20,2 — 32,1 35,6 

Totaal 6 785,5 5 592,7 7 666,1 9034,5 10995,6 
waarvan deposito's 252,5 37,5 10,0 
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In Portugal heeft de Bank haar activi-
teiten voortgezet op de markt voor in 
escudos luidende obligaties van bul-
tenlandse emittenten (de „navega- 
dor"-markt) met twee openbare lenin-
gen, van respectievelijk PTE 1 0 miljard 
en PTE 12,5 miljard; er is dus aanzienlijk 
meer opgenomen dan in het vooraf-
gaande jaar (Ecu 123,6 miijoen tegen-
over 86,4 miijoen). 

Vanwege de doling van de vraag van 
hoar cliënten naar de Luxemburgse 
frank, kon de Bank niet ten voile profi-
teren von de liberolisering von de  
Luxemburgse morlct. Zij heeft via een 
openbare emissie en onderhandse 
plaatsingen middelen opgenomen voor 
in totoai 51,8 miijoen, tegenover 92 mii
joen in 1989. 

De opname in Amerikaanse dollars is 
veel groter geweest dan in het vooraf-
gaande jaar (1 573,9 miijoen tegenover 
376,2 miijoen). De Bank kon vooral mid-
delen opnemen op de Euromarkt, onder 
veel gunstigere voorwaarden dan an 
dere geldnemers. Het in totaal opgeno
men bedrog in dollars is in feite nog 
groter, want er is ook voor een bedrag 
von 266 miijoen geswapped tegen an 
dere valuta's. Overigens heeft de Bank 
een aantal van hoar in USD luidende 
leningen vervroegd afgelost, voorna-
melijk dankzij de emissie van medium 
term notes. 

De Bank is actief geweest op de dollar 
markten ααη weerszijden van de Atlan 
tische oceaan. In de eerste plaats is zij 
begin 1990 na een afwezigheid van 
twee jaar teruggekeerd op de binnen-
landse markt van de Verenigde Staten 
voor buitenlandse geldnemers („yankee  
bond"-markt), waar de looptijden over 
het olgemeen longer zijn dan op de Eu 
romarkt. Zij heeft er twee emissies ge-
plaatst, beide van USD 300 miijoen, 
met een looptijd van respectievelijk 11 
en 12 jaar. Voor het eerst vond op de  
„yankee bond"-markt de aanwijzing 
van de leider van het banksyndicaat 
plaats via tendering, en niet meer via 
roulatie onder de banken van het tradi-
tionele emissiesyndicaat, zoals gebrui-
kelijk was sedert de komst van de Bank 
op genoemde markt. De EIB is actief 
geweest op de Eurodollarmarkt voor 
kortere looptijden (tussen 7 en 10 jaar) 
voor bedragen tussen USD 300 en 500 
miijoen; ledere emissie werd voorzien 
van een fungibiliteitsclausule, evenals 
van een „deferred rate setting". Ook 
heeft zij twee kleine, longlopende lenin
gen geplootst tegen voriabele rente. 

Ondanks een vrij moeilijke situotie op 
de Japanse markten, vanwege onder 
andere het restrictieve monétaire be 
leid van de Centrale Bank van Japan, 
en de verslechtering van de aandelen-
markten, heeft de Bank toch meer mid-
delen kunnen opnemen don in het voor-

Uitbetciingen op kredieten en 
uitstaand bedrag 

In 1990 is op kredietverlening voor ei 
gen rekening 11 810,7 miijoen uitbe-
taald, waorvon 11 421,5 miijoen bin 
nen de Gemeenschap en 389,2 miijoen 
daorbuiten. 

Het uitstaande bedrag ααη garanties  
en kredieten, door de Bank voor eigen  
rekening verstrekt, steeg van 53 630,3 
miijoen op 31 december 1989 tot 
61 944,8 miijoen op 31 december 
1990. De belangrijkste garanties die 
op de uitstaande kredieten zijn verkre-
gen, worden weergegeven in bijiage Β  
(voetnoot 2) van de jaarrekening, 
biz. 71. 

De uitbetalingen in 1990 op krediet
verlening uit middelen van de Ge
meenschap of van de lidstaten be-
droegen 141 miijoen, waarvan 46 mii
joen betrekking had op kredieten uit 
het nieuwe communautaire leningsin-
strument en 95 miijoen op projecten in 
landen in Afrika, het Caribisch Gebied 
en de Stille Oceaan, alsmede in een 
aantal landen rond de Middellandse 
Zee. Het uitstaande bedrag in de Spe 
ciale Sectie daalde van 8 053,4 miijoen 
tot 7 058,8 miijoen eind 1990. 

Tobel 14:1990: verdeling naar valuta van de opgenomen middelen 

ECU GBP DEM FRF ITL ESP NLG BEF PTE LUF USD CHF JPY Totaal 

milj. Ecu 1 765,0 1 331,0 1 123,5 1 114,4 850,6 614,3 528,4 330,4 123,6 51,8 1 573,5 818,4 770,7 10995,6 
"/i b 16,0 12,1 10,2 10,1 7,7 5,6 4,8 3,0 1,1 0,5 14,3 7,4 7,0 100,0 
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afgaande jaar (770,7 miljoen tegenover 
431,5 miljoen). Zij is met name actief 
geweest op de Euroyenmarkt, die de  
voordeligste condities bood. 

In de loop von het jaar zijn vier emis-
sies geplaatst, voor bedragen tussen 
JPY 20 en 40 miljard en looptijden van 
7 à 10 jaar, waarvan drie onderling 
fungibel met een totaalbedrag van JPY 
80 miljard. Rekening houdend met de  
vraag naar middelen tegen variabele 

rente, heeft de Bank een emissie ge
plaatst van JPY 35 miljard met een 
looptijd van 18 jaar, waarvan een klein  
gedeelte is geswapt tegen vaste rente. 

Vanwege een veel grotere vraag van 
haar cliënten dan in het verleden het 
geval was, is het in Zwitserse franken  
opgenomen bedrag in 1990 sterk geste-
gen (818,4 miljoen tegenover 240,4 mil
joen). De BIB h eeft vijf openbare emis-
sies gelonceerd voor bedragen tussen 

CHF 150 en 200 miljoen, woorbij de lei 
der von het syndicaat voor het eerst 
werd oangewezen door middel van de  
tenderprocedure. Ook heeft zij drie on-
derhandse plaatsingen verricht. Boven-
dien heeft de Bank, om te beantwoor-
den ααη de belangrijke vraag naar 
Zwitserse franken onder gedrukte 
marktomstandigheden, een swapcon-
tract gesloten op basis van een open-
bare emissie in Canadese dollars. 

* * * 

BESCHIKBARE MIDDELEN 

86 87 88 89 90 

Opgenomen mid
delen: in 1990 be-
droeg het totoal 
10 995,6 miljoen, 
tegenover 9 034,5 

miljoen in 1989, dot wil zeggen een 
toenome von 22%. Door de actieve 
oonwezigheid von de BIB op de mark-
ten en door haar swapoperaties kon zij 
op adequate wijze voldoen ααη de be-
hoeften ααη middelen voor de uitbeto-
lingen op verstrekte kredieten. De uit-
betalingen op kredietverlening voor ei 
gen rekening bedroegen 11 810,7 mil
joen (11 015 miljoen in 1989), met een 

Sterke concentratie in het eerste en 
loatste kwortool von het jaar (66%). 

De beschikbare middelen voor de  
uitbetalingen op verstrekte kredieten, 
10 985,6 miljoen no swaps, kwamen 
van vastrentende openbare en onder-
handse emissies voor in totaal 9 138,7 
miljoen. Von dit bedrag kwam 371 mil
joen uit volutoswops, 193 miljoen was 
oorspronkelijk opgenomen tegen varia
bele rente maar werd omgezet in vaste  
rente, terwiji de deelneming van derden 
in de financiering van verstrekte kre
dieten door middel van participatiecer-
tificaten 35,6 miljoen bedroeg. De mid-
delenopname tegen variabele rente is 
duidelijk toegenomen in vergelijking 
met voorgaande boekjaren en bedroeg 
1 846,9 miljoen (17% van het totaal te
gen minder dan 10% in 1989 en 1988), 
namelijk 701,2 miljoen via leningen te
gen variabele rente alsmede swaps, en 
1 145,7 miljoen door middel van com
mercial paper. De Bank heeft boven-

dien deposito's in Ecu's aangetrokken 
voor de thesaurie. 

De verdeling van de opgenomen 
middelen naar valuta toont opnieuw 
een overwicht van de communautaire  
valuta's, hoewel in mindere mate dan 
voorheen (71% van het totaal na 
swaps, tegenover 88% in 1989 en 84% 
in 1988). De Ecu stoat op de eerste 
plaots vóòr het pond sterling, de Duitse 
mark en de Franse frank, welke vier va
luta's gezamenlijk 48,5% van de opge
nomen middelen uitmoken, tegenover 
63,5% in 1989. Het oondeel van de  
niet-communautaire valuta's stijgt; de  
dollar neemt 14,3% voor zijn rekening, 
de Zwitserse frank en de yen ieder on-
geveer 7%. 
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Resultaten von het boekjocr 

Evenals voorheen blijft ook in 1990 het 
eigen vermögen de belangrijkste bron 
van inkomsten. De kostenstijging von 
de opgenomen middelen, welke reeds 
te constoteren viel in het voorcfgaonde 
jacr, heeft echter ook ditmocl de resul-
toten von het boekjoar beïnvioed. 

De ontvangsten uit rente en provisie 
over verstrekte kredieten in 1990 be-
droegen 4 775 miljoen, tegenover 4 208  
miljoen in 1989, terwijl de rente en kos
ten von leningen o/g in 1990 zijn geste-
gen von 3 505 miljoen tot 4 130 miljoen. 
De ontvongen beheersprovisie decide  
von 17 miljoen in 1989 tot 15 miljoen in 
1990. 

De beleggingsopbrengsten liepen op 
von 320 miljoen in 1989 tot 409 miljoen 

in 1990 tengevolge von de constant  
hoge rentetarieven gedurende het hele 
jacr alsmede van de toegenomen om-
vang van de belegde bedragen. 

In tegenstelling tot het voorcfgaonde 
jacr, wccrin sprcke was van een nega-
tief saldo van 1 miljoen, viel het verschil 
tussen de overige baten en overige las
ten in 1990 positief uit, ncmelijk -1-6 

Να cfboeking van de koersverschillen, 
cfschrijving op emissiekosten en cflos-
singspremies (90 miljoen), cftrek van 
cdministratiekosten en cfschrijving op 
gebouwen en inventcris, bedrccgt het 
bedrijfsresultcat van de Bank 893 mil
joen. Να verrekening van de gevolgen 
van pcriteitswijzigingen ten opzichte 

van de Ecu (-1-1 miljoen), is het saldo 
van de winst- en verliesrekening 894  
miljoen in 1990, tegenover 808 miljoen 
in 1989. 

[De Read van Bewind heeft besloten de 
Racd van Gouverneurs voor te stellen 
het saldo van de winst- en verliesreke
ning (894 miljoen) toe te voegen can  
het reservefonds, hetwelk -gezien de 
verdubbeling van het kcpitcal- thcns 
minder den 10% van het geplcctste kc
pitcal bedrccgt.] 

Op 31 december 1990 beliep het bclcn-
stotccl 63 457 miljoen, tegenover 
55 010 miljoen op 31 december 1989,  
hetgeen een stijging van ongeveer 15%  
betekent. 

Opgenomen middelen 1986 - 1990 
(miljoenen ecu's) 
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Bestuur en personeel 

BESTUURSORGANEN 

Road van Gouverneurs 

De hear P. BEREGOVOY heeft het 
voorzitterschap von de Rood von Gou 
verneurs overgenomen von de heer C. 
SOLCHAGA CATALAN, Gouverneur  
voor Sponje, door het volgens het rou-
lotiesysteem de beurt van Frankrijk was 
voor de perioda vonof de joorvergade- 
ring von 1990 tot en met de joarvergo- 
dering von 1991. 

Het voorzitterschap van de Raad van 
Gouverneurs zol met ingang van juni 
1991 tot en met de joarvergodering 
van 1992 worden waargenomen door  
de Gouverneur voor lerlond, de heer 
A. REYNOLDS. 

Rood von Bewind 

Sedert de publikotie van het vorige  
jaorverslog, zijn in de plaats von de be-
windvoerders, mevrouw E. LLEWEL-
LYN-SMITH en de heran M. CONINE  
GUTIERREZ, P. MENTRÉ, LA. GOMES  
MORENO en M. SARCINELLI, benoemd 
de heren R. W ILLIAMS, V.J. FERNAN 
DEZ, M.E.FRANCA E SILVA en M. 
DRAGHI. De vroegere plaats van de 
heer P. MENTRÉ is op het moment dot 
dit rapport ter perse goot nog onbezet. 
De heren D. BOSTOCK, J.I.C. TOS 
CANO en P. DUQUESNE hebben de 
plaats ingenomen van de heren R.I.G. 
ALLEN, D. GIROUX en M. MORA HI
DALGO als plaatsvervangend bewind-
voerders. 

De Raad van Bewind zegt de collega's 
die hun functie hebben opgegeven, 
dank voor hun waardevoile bijdrage 
ααη de activiteiten van de Bank. 

Directie 

De Raad van Gouverneurs heeft de 
heer H. DUBORG, ofdelingshoofd op 
het ministerie von industrie te Kopen 
hagen, met ingang van aprii 1990 be
noemd tot vice-president, ter vervan-
ging von de heer E. J0RGENSEN, die 
in februori 1990 is overleden. 

Comité ter contrôle von de 
boekhouding 

Tijdens zijn joarvergodering van 11 juni 
1990 heeft de Rood van Gouverneurs 
het oflopend mondoot van een lid van 
het Comité ter contrôle van de boek
houding hernieuwd. De heer J. PINTO  
RIBEIRO, oftredend voorzitter, is herbe-
noemd tot lid von het Comité voor de 
boekjoren 1990, 1991 en 1992. Het 
voorzitterschap van het Comité is, vol-
gens het gebruikelijke toerbeurtsys-
teem, overgenomen door de heer C. 
THANOPOULOS, die deze plaats ζαΙ  
innemen tot ααη de goedkeuring van 
de balans en van de winst- en verliesre-
kening 1990 tijdens de joarvergodering 
van 1991. 

ALGEMEEN 

Contrôle en begeleiding von de 
activiteiten von de Bank en interne 
cccountontsdienst 

In het afgelopen jaar heeft het Comité 
ter contrôle von de boekhouding pro-
jecten in Italië en lerland ter ploatse 
onderzocht; vertegenwoordigers van 
de Rekenkamer zijn met het Comité 
meegegoan, volgens de in 1989 vostge-
stelde regaling tussen de Commissie, de 
Bank en de Rekenkamer. Ook zijn er  
bezoeken afgelegd in Marokko. 

Het Comité ter contrôle von de boek
houding baseert zieh op het werk van  
de interne accountantsdienst van de 

Bank, die het Comité systematisch over  
de gong van zaken informeert, op de 
informotie van een internationaal, ex
tern accountantskantoor en op de con-
trole-octiviteiten van de verschillende 
diensten van de Bank. 

De interne accountantsdienst heeft zijn 
systematische contrôles geleidelijkoan 
uitgebreid tot de kredietverleningsod-
ministratie van de Bank. Zijn activitei
ten ter verificatie van de efficiency van 
de procedures en ter identificatie van 
de eventuele risico's, dekken eveneens 
de financieringsoperaties en de thesau-
rie, de veiligheid van het automatise-
ringssysteem en de administratieve uit-
gaven. 

Beurzen en Prijzen von de EIB 

In 1990 is ter nagedachtenis van de  
heer E. Jorgensen een studiebeurs inge- 
steld die zijn naam draagt: De Erling 
Jorgensen EIB-studiebeurs, die door de 
faculteiten economie en stotistiek von 
de universiteit van Kopenhagen wordt 
toegekend. 

Sedert 1978 kent de EIB jaarlijks drie 
postdoctorale studiebeurzen toe ααη  
Studenten ααη het Europees Universi-
toir Instituut te Florence ter stimulering 
van het onderzoek op Europees niveau. 

Naast genoemde beurzen kent de Bank 
om de twee jaar de EIB-prijs toe ααη  
een proefschrift over „investeringen en  
hun financiering" in de ruimste zin des 
woords. De eerstvolgende EIB-prijs 
wordt in 1991 uitgereikt. 

Samenwerking met de Europese 
Bank voor Reconstructie en Ontwik-
keling (EBRO) 

Overeenkomstig de wens von de rege-
ringsleiders en het Franse staatshoofd 
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tijdens de Europese Road van Straats-
burg op 9 december 1989, heeft de EIB 
actief de oprichting van de EBRO ge-
steund. Hoar bijdroge bestond uit het 
ter beschikking stellen von een cental 
van hear deskundigen op operotioneel 
en odministratief vlak. Naost hear rol 
van aandeelhouder, heeft de EIB fl nan-
ciële steun verleend can de EBRO in de  
vorm von een kasvoorschot en is zij als  
gemachtigde van de EBRO opgetreden 
bij de inschrijvingen voor de eerste ter-
mijn van het te störten kapitoal (zie ka-
der op biz. IB). 

PERSONEEL 

Personeeisbeleid 

Drie joor no de inwerkingtreding van 
het nieuwe salaris- en promotiesys-
teem, dat meer gericht is op erkenning 
von persoonlijke prestaties, is somen 
met de personeelsvertegenwoordiging 
een grondige evaluatie uitgevoerd. 
Daartoe is een enquête gehouden on-
der het personeel, welke voorbereid en 
uitgevoerd werd met de hulp van een 
onafhankelijk adviseur. Door de hoge 
respons en het grote cantal interes 
sante suggesties zullen ongetwijfeld di
verse Verbeteringen in het systeem ken 
nen worden aangebracht. De perso- 
neelsvertegenwoordigers zijn ncuw bij  
de werkzccmheden betrokken. 

Gelijke kansen 

De Bank voert een beleid van gelijke 
kansen, wccrvcn de effecten op den 
duur zichtbacr zullen worden. Het be
leid bestcot enerzijds uit een systema
tisch oproepen van vrouwelijke kandi-
daten bij externe wervingsprocedures 
en anderzijds uit het stimuleren van in
terne promotie van vrouwen. De Bank 
heeft zieh ingespannen om uitvoerend 
medewerksters te bevorderen tot staf-
leden; zo zijn sedert Ί9Β5 27 vrouwen 
staflid geworden, woardoor het ααη- 
deel von de vrouwen in het totaal van 
deze categorie is gestegen tot onge-
veer 22%. 

informatica 

Zools immer wordt bijzondere ααη- 
docht besteed con een optimool benut-
ten von menselijk en moterieel kapitool. 
Derholve werden ook de insponningen 
op het gebied von de cutomotiserings-
voorzieningen voortgezet. De ontwik-
keling von de micro-informotico plus de 
opleidingen op dit terrein maken een 
flexibeler functionerende en meer ge-
decentroliseerde organisatie mogelijk, 
waorbij een groter beroep op de creoti-
viteit von de gebruikers wordt gedaan. 
Tegelijkertijd verbetert zij de outomoti-
seringsmogelijkheden in de buitenkan-
toren von de Bank en hun verbindingen 
met het hoofdkantoor. 

Opieiding 

De insponningen om het personeel 
voortdurend con te passen con de ont-
wikkeling en de diversificatie van zijn 

taken werden voortgezet. De opleidin
gen hodden betrekking op bancaire  
aspecten, management, informatica en  
talenkennis. In 1990 zijn hieraan 4152  
dagen besteed. 

Personalia 

Op 31 december 1990 telden de dien-
sten van de Bank 724 medewerkers, 
waarvan 36B stafleden. In het afgelo-
pen joor zijn 37 medewerkers in dienst 

Staf-

Uitvoerend, 
secretoriaats-

en technisch 
Totaal personeel personeel 

1986 678 297 381 
1987 699 344 355 
1988 710 357 353 
1989 718 366 352 
1990 724 368 356 

Personeelsomvang en  
kredietveriening (1960 - 1990) 

Aantal 
personeelsleden 

Krediefverlenig 
(milj. Ecu| 
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getreden en hebben er 28 de Bank ver
löten of zijn met pensioen gegoon. 

In de ofgelopen vijf joor is het percen 
tage stofleden rond de 50% gebleven, 
terwijl het totale aantal personeelsle-
den licht is gestegen (-1-6,8%). 

Personeelsbestand 

In 1990 heeft de Bank met leedwezen 
afscheid moeten nemen van drie perso-
neelsleden die zijn overleden: Mevrouw 
M. FAZIO, de heer A. MAGNANI en de 
heer V. MAZZOLINI. 

Sedert de publikatie van het vorige 
joorverslag, hebben zieh enkele ver-
schuivingen in het personeelsbestand 
voorgedaan; 

— Hoofdafdeling juridische zaken: de 
heer J. KÄSER, directeur, is gepensio-
neerd; zijn took is overgenomen door  
de heer X. HERLIN; 

— Dienst technische odviseurs: de heer 
H. BERGMANN, hoofd technische odvi
seurs, en de heer R. VERMEERSCH, 
groepschef, zijn eveneens gepensio-
neerd; de heer J.-J. SCHUL is benoemd 
tot groepschef en is belost met de coör-
dinotie von de activiteiten von deze 
dienst en de heer G. WESTERMANN is  
benoemd tot groepschef. 

De Rood van Bewind spreekt zijn woor-
dering uit over de kwoliteit von het 
werk dot olle Diensten hebben geleverd 
en is zeer vergenoegd over het hoge 
produktiviteitsniveou. Hij stimuleert de 
medewerkers von de Bank op deze weg 
voort te goon. 

Luxemburg, 16 aprii 1991 

De voorzitter von de 
Rood von Bewind 

E.-G. BRUDER 
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BALANS PER 31 DECEMBER 1990 
In Ec u — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E  

ACTIVA 31. 1Z 1990 

Door de lidstoten te störten kopitoal 
(zie bijlage A) 493312500 

Kos en banken 
(direct of binnen hoogstens één jaar opeisboar) 3056171410 
(opeisbaar no minstens één joor) ^ 

3056171410 

Schotkistpopier, Wissels en schuldbrieven in portefeuille 
(zie noot Β) 
Met looptijden tot hoogstens één joor 326 239063 
Met looptijden longer don één joor 1 086 381 513 

1 412620576 

Vorderingen wegens leningen o/g 430082811 

Vorderingen op lidstaten wegens kapitaalverrekeningen 
(zie bijioge D) 1943469 

Verstrekte kredieten (zie bijioge B] 
Toegekend bedrog 61 550 952 986 
Af; nog uit te betolen . . . . . i . . . . . . . . 6 889187 241 

54 661 765 745 

Garanties 
Wegens in opdrocht von derden verstrekte kredieten .... — 
Wegens door derden verstrekte kredieten: 
1990: 248 151 124; 1989:207 296 335 
Wegens deelnemingen von derden oon krediettronsocties von 
de Bonk: 1990:145 684 390; 1989:133 815 219 

Terreinen en gebouwen (zie noot C) 34527199 

Te ontvangen rente en provisie 1 556077133 

Te ontvangen wegens in bet kader van het EMS vooruitbe-
taalde rentesubsidies (zie noot H) 138918461 

Nog niet afgeschreven emissiekosten 467 308 709 

Nog niet afgeschreven aflossingspremies . 3581 897 
470890606 

Deposito's voor de dienst der leningen o/g (zie noot D] . . 1114102166 

Diverse rekeningen (zie noot G) 86 135645 
63456547721 

31. 12. 1989 

2 087 965 892 
2 283164 

447 859 979 
758 346 252 

53 288 385 531 
5 615 908 103 

657 750 000 

2 090 249 056 

1 206 206 231 

495 510 535 

27 596112 

47 672 477 428 

834 931 

432 463 912 

4 604 544 

36 053 339 

1 319 388 218 

163 825 079 

437 068 456 

780 987 222 

122 058 061 
55 010 004 668 
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PASSIVA 

Kapitaal (zie bijlage A) 
Geplaatst 28 800000000 
Stortingsobligo . . . . . ^ . . , . . , . . . . . 26 204061 724 

Reservefonds (zie noot L) ............ . 

Aanvullende reserve (zie noot L)  

Voorziening voor koersschommelingen van de Ecu (zie  
noot L)  

Pensioenfonds van het personeel (zie noot E) ..... . 

Verschuldigd ααη lidstoten wegens kopitaolverrekeningen 
(zie bijloge 5) . 

Leningen op körte termïjn (zie bijlage C)  

Leningen op middellonge en lange termijn (zie bijlage C) 

Obiigotieleningen 41 002215221 
Andereleningen 5760166149 

46 762381 370 
Aflossingspremies 6989181 

Diverse crediteuren (zie noot F) . . . . 

Garanties 
Wegens in opdrocht von derden verstrekte kredieten . . . . 
Wegens door derden verstrekte kredieten: 
1990:248 151 124; 1989: 207 296 335 
Wegens deelnemingen von derden ααη krediettransacties van 
de Bank: 1990:145 684 390; 1989:133 815 219 

Vooruitontvangen rentesubsidies (zie noot H) 435042603 

Voor rekening von derden vooruitontvangen rentesubsi
dies (zie noot H) 42180170 

Te betalen en vooruitontvangen rente en provisie .... 

Vervalien en nog niet uitbetoalde coupons en oblìgoties 
(zie noot D)  

Diverse rekeningen (zie noot G) . 

Soldo verlies- en winstrekening (zie noot L) ...... 

31. 12 1990 31. 12. 1989 

2595 938 276 

2880000000 

3 086 332 745 

135 534572 

10634853 

2088 934562 

46 769 370 551 

1 248461 502 

477 222773 

1 875 172 561 

1 114102166 

280735264 

894107 896 
63456 547 721 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

34 993 465 387 

6 330 902 897 

41 324 368 284 

7 960 259 

516 703 803 

56 678 721 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

2 221 397 327 

56 861 930 

118 080 850 

18 793 621 

997 512 045 

41 332 328 543 

960137 633 

834 931 

573 382 524 

1 537 001 360 

780 987 222 

128 674918 

808 073 488 
55 010 004 668 

: PRO MEMORIE REKENINGEN 
Speciale Sectie 

In beheer ontvangen middeien 
— voor rekening van de lidstaten . . 214982106 
— voor rekening von de Europese Gemeenschappen . . . 6307 282047  

Effecten in onderpand wegens in opdracht van derden verstrekte 
kredieten — 
Effecten in bewaarneming 25000000 

Q  
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REKENINGEN VAN DE SPECIALE SECTIE Π PER 31 DECEMBER 1990 
In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

DEBET 31. 12. 1990 31. 12. 1989 

Landen von de Gemeenschop 
Uif middelen van de Europese Cemeenschap voor Atoomenergie 
Uitstaande kredieten 
— uitbetaald (^)  
Uif middelen van de Europese Economische Gemeenschap 
(nieuw communautair leningsinstrument) 
Uitstaande kredieten 
— nogtebetalen 136543416 
— uitbetaald 3737 037084 

Totaal P) 

Turkije 
Uif middelen van de Hdstaten 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen 29 434 437 
— uitbetaald 214982106 

Totaal P) 

AAiddellandse-Zeelcnden 
Uif middelen van de Europese Economische Gemeenschap 
Uitstaande kredieten 
— nogtebetalen 10203972 
— uitbetaald 290964167 

301 168139 

Risicodrogend kopitoal 
— nog te betalen ....... . . . . ..... 22 377 746 
— uitbetaald 10995128 

1683493948 1 937 319120 

208 322 119 
4398 617 093 

Tataal p) 

Afrika, Carlbisch gebied, Stille Oceaan 
en landen en gebieden overzee 
Uif middelen van de Europese Economische Gemeenschap 

Overeenkomsten van Jaoende I en Ii 
Uitbetaalde kredieten  
Risicodrogend kopitoal, uitbetaald  

Totaal P) 

Overeenkomsten van Lomé I, II en III 
Risicodrogend kopitoal 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Totaal P) 
Totaal generaal 

3 873 580 500 

244416543 

33372 874 
334541 013 

78 393 693 
1 223004 

337961 791 
505175023 

79 616 697 

843136 814 
7058 785 515 

4 606 939 212 

28 298 759 
235 531 682 

12199 341 
293 591 499 
305 790 840 

19717178 
5 656 492 
25 373 670 

83 860 687 
1 215 971 

396 454 274 
432 630 588 

263 830 441 

331 164 510 

85 076 658 

829 084 862 
8 053 414 803 

Pro memorie: 
Door de Commissie verstrekte leningen tegen bijzondere voorwoorden, woorvon de invordering door de EEG is opgedrogen oon de Bank: 
o) uitbetaald en nog niet afgelost bedrog krochtens de overeenkomsten van Lom e I, II en III op 31. 12.1990:1 033 911 567; 31.12. 1989: 937 775153. 
bj uitbetaald en nog niet afgelost bedrog kracfitens de pro tocollen met de Middellandse-Zeelanden op 31. 12. 1990:121 707 368; 31. 12.1989:109 048 459. 

P) De Speciale Sectie is op 27 mei 1963 ingesteld door de Raad 
van Gouverneurs; sinds zijn besluit van 4 augustus 1977 is het 
doel ervan verruimd tot het beheer van transacties die voor 
rekening en in opdrocht van derden worden verriebt. 

P) Oorspronkelijk bedrog der voor rekening en risico en in op
drocht van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ver
strekte kredieten in het kader van de besluiten van de Rood 

van de Europese Gemeenschappen van 29 maart 1977  
(77/271/Euratom), 15 maart 1982 (82/170/Euratom) en 5 de-
cember 1985 (85/537/Euratom) betreffende een bijdrage tot 
de financiering van kerncentrales tot een bedrog von in totaal 
3miljard: 2 773 167 139 
bij: koersoonpossingen + 91 562 480 
of: aflossingen -1 181 235 671 

1 683 493 948 
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CREDIT 3h 12. 1990 31. 12. 1989 

In beheer ontvangen middelen 
Voor rekening van de Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ..... . . 1 683493948 
Europese Economische Gemeenschap: 
— Nieuw communautair leningsinstrument 3737 037 084 
— Finonciële protocollen met de Middellondse-Zeelanden . . 301 959 295 
— Overeenkomsten von Jooende I en II 79616697 
— Overeenkomsten van Lomé I, II en III . . . . . . . . 505175 023 

k'oor rekening van de lidstaten ........... 
. Toto ol 

Nog te ontvangen middelen 
Nieuv^ communautair leningsinstrument . . . ...... 136543416 
Tweede aanvullende protocol Turkije . . . . 29434437 
Protocollen Middellondse-Zeelonden (leningen en risicodrogend 
kopitool) 32581 718 
Overeenkomsten von Lomé I, II en III (risicodrogend kopitoal) . 337 961 791 

Totaal 
Totcal generaci 

6 307 282047 
214 982106 

6 522 264 153 

536521 362 
7058 785 515 

1 937 319120 

4 398 617 093 
299 247 991 
85 076 658 

432 630 588 

208 322119 
28 298 759 

31 916 519 
396 454 274 

7152 891 450 
235 531 682 

7 388 423 132 

664 991 671 
8 053 414 803 

(^) Oorspronkelijk bedrog der voor rekening en risico en in op-
drocht von de Europese Economische Gemeenschap verstrekte 
kredieten in het kader van de besluiten van de Raad van de Eu
ropese Gemeenschappen van 16 oktober 1978 (78/870/EEG), 
15 maart 1982 (82/169/EEG), 19 aprii 1983 (83/200/EEG) en 
9 maart 1987 (87/182/EEG) ter bevordering van de investerin-
gen in de Gemeenschap (nieuw communautair leningsinstru
ment), alsmede het besluit van 20 januari 1981 (81/19/EEG) 
ten behoeve van de wederopbouw van de op 23 november 
1980 door oordbevingen getroffen Itolioonse gebieden Cam 
panie en Basilicata en dat van 14 december 1981 
(81/1013/EEG) ten behoeve von de wederopbouw van de in 
februari en maart 1981 door aardbevingen getroffen gebieden 
in Griekenlond: 6 359 953 454 

16 236 026 
163 963 712 

2 306 173 216 -2 486 372 954 

Af: koersaonpossingen 
onnuleringen 
oflossingen 

3 873 580 500 

(^) Oorspronkelijk bedrog der voor rekening en risico en in 
opdracht van de lidstaten verstrekte kredieten ter financiering 
van projecten in Turkije; 417 215 000 
bij: koersaanpassingen -I- 2 091 910 
of: annuleringen 215 000 

aflossingen 174 675 367 -174 890 367 
244 416 543 

(') Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap ver
strekte kredieten ter financiering van projecten in de  
Maghreb-londen, de Mochrok-londen, Malta, Cyprus, Turkije 
en Griekenland (10 miljoen alvorens het land op 1 januari 

342 709 000 1981 toetrad tot de EEG):  
af: annuleringen 1 658 000 

aflossingen 6 509 987 - 8167 987 
334 541 013 

(') Oorspronkelijk bedrog der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap ver
strekte middelen ter financiering van projecten in de geosso-
cieerde Afrikoanse stoten, Madagaskar en Mauritius en de  
landen en gebieden overzee (GASM/LGO): 
— leningen tegen bijzondere 

voorwaarden 
— risicodragend kapitaal 

bij: 
— gekapitaliseerde rente 
— koersaanpassingen 

af: 
— annuleringen 
— aflossingen 

139 483 056 
2 502 615 141 985 671 

1 178 272 
7 833 713 + 9 011 985 

1 573 610 
69 807 349 - 71 380 959 

79 616 697 

(') Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap ver
strekte middelen ter financiering van projecten in de landen in 
Afrika, het Caribische gebied en de Stille oceaan, alsmede in 
de landen en gebieden overzee (ACS-londen/LGO): 
— voorwoordelijke en 

ochtergestelde leningen 938 415 000 
— deelnemingen 13 960 419 

bij: 
— gekapitaliseerde rente 

af: 
— annuleringen 54 369 913 
— aflossingen 49 307 247 
— koersaanpassingen 6 813 400 —110 490 560 

843 136 814 

952 375 419 

-t- 1 251 955 
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VERLIES- EN WINSTREKENING OVER HET BOEKJAAR 1990 
In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

INKOMSTEN 1990 

Rente en provisie over verstrekte kredieten 4774794646 4 207 834 064 

Rente en provisie over beleggingen 408 715038 319 643 247 

Beheersprovlsie (zie noot I) 15407552 16945985 

Overige baten (zie noot K) 41 603 561 23 575 901 

5 240 520 797 

KOSTEN 

Administratiekosten (zie noot J) ...... . . , . 85 214 345 77 212 367 

Rente en kosten van leningen o/g 4 129 868 100 3 505 313 646 

Afschrijving op emissiekosten en ofiossingspremies . . . 90 539 366 84 275 081 

Overige losten (zie noot K) 35 528 361 24 867 873 

Afschrijvingen 
— netto aongeschofte inventons ........... 4 081 989 2 515 029 
— gebouwen 1 681 000 1 681 000 

Koersverschillen . . . . . . . . . 591 208 864 184 

4347504369 

Bedrijfsresultoot 893016428 

Koersverschil ontstoon door herwoordering von het eigen 
vermögen von de Bonk, voor zover de woorde doorvon 
niet is oongepost uit hoofde von ortikel 7 von de Statuten 
(zie noot A, sub 1 ) + 1 091 468 

Soldo (zie noot L) 894107896 

1989 

4 567 999197 

3 696 729180 

871 270 017 

- 63196 529 

808 073 488 

Ό-
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Herkomst en besteding der middelen gedurende het boekjaar 1990 
In Ecu — zie de noten bij de joarrekeningen in bijloge E 

1990 1989 

Herkomst der middelen 
Saldo verlies- en winstrekening  894107 896 808 073 488 
Posten zonder gevolgen voor de liquiditeit: 
Afschrijving op gebouwen en von de netto oangeschafte inven
tons  5 762 989 4196 029 
Afschrijving op emissiekosten en aflossingspremies  90 539 366 84 275 081 
Toeneming van de post „te betalen en vooruitontvangen rente 
en provisie" . 338 171 201 237127 918 
Toeneming van de post „te ontvangen rente en provisie" . . - 236 688 915 - 167 490 634 

Overige posten: 
1 091 892 537 966181 882 

Overige posten: 
966181 882 

Opgenomen leningen  10 972 617 964 8 641 488 912 
Aflossingen op verstrekte kredieten  4 084 928 783 4 893 365 208 
Door de lidstaten gestört kapitaal  164 437 500 164 437 500 
Koersaanpassingen op verstrekte kredieten  698 597 810 840 780 232 
Doling van de post „Diverse rekeningen" (octief)  35 922 416 90 591 207 
Doling (toeneming) von het saldo betreffende kopitoolverreke-
ningen met de lidstaten  17 493 875 - 16 831 818 
Toeneming von de som der posten „Diverse crediteuren", „Di
verse rekeningen" (passief) en „Pensioenfonds von het perso-
neel", alsmede von net saldo betreffende rentesubsidies . . . 386 584 804 141 915 700 
Totaal 17452475 689 15 721928 823 
Besteding der middelen 
Netto uitbetolingen op kredieten  11 772 814910 11 126 780105 
Aflossingen op leningen o/g  3 526 749 360 3 454 031 024 
Emissiekosten en aflossingspremies . . . . . . . ... 124361 516 144 786 701 
Terreinen, gebouwen en inventons . . . . . . . ... 4 236 849 2 515 029 
Koersaanpassingen op leningen o/g  851 976 355 825 355186 
Toeneming van de posten „Kos en banken" en „Schatkistpo-
pier, Wissels en schuldbrieven in portefeuille"  1 172 336 699 168 460 778 
Totaal 17452475689 15721 928 823 

BIJLACE A — Overzicht van de kopitaolrekening 
per 31 december 1990 (In Ecu — zie de noten bij de (aarrekeningen in bijlcge E) 

Gestort kopitool 
Geplaatst Voldaan op Nog  

Lidstaten kopitool (') Stortingsobligo (^ ) 31. 12. 1990 te voldoen (') Totool 

Duitsland 5 508 725 000 5 011 195 625 409 077 187 88 452 188 497 529 375 
Frankrijk ....... 5508725000 5011 195625 409077187 88452188 497529375 
Itolië ......... 5 508 725 000 5 011 195 625 385 452 187 112 077 188 497 529 375 
Verenigd Koninkrijk . . 5 508 725 000 5 011 195 625 409 077187 88 452188 497 529 375 
Span je . . . ..... 2 024 928 000 1 843 594 060 146 649 140 34 684 800 181 333 940 
België ........ 1 526980000 1 390237750 110586750 26155500 136742250 
Nederland . ... . . . 1 526980000 1 390237750 110586750 26155500 136742250 
Denemarken 773 154 000 703 917 450 55 993 275 13 243 275 69 236 550 
Griekenland 414190 000 377 098 250 29 997126 7 094 624 37 091 750 
Portugal 266 922 000 243 018 914 19 331 011 4 572 075 23 903 086 
lerland 193 288 000 175 978 900 13 998 300 3 310 800 17 309100 
Luxemburg 38 658 000 35196150 2 799 676 662174 3 461 850 

Totaal 28800000000 26204061 724 2102625776 493312500 2595938276 
(') Het geplaatste kapitaal van de Bank is met ingang van 1 januari 1986 verhoogd van 14 400 000 000 tat 28 800 000 000. Deze verdubbeling omvat een verhoging van 

de aandeten van de tien „oude" lidstaten, zowel als de geliiktrekking van het Italiaanse aandeel met dit van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (besluit 
van de Road van Gouverneurs van 11 juni 1985), alsmede de deelneming van de „nieuwe" lidstaten Spanje en Portugal (artikel 2 van protocol nr. 1 bij de Toetredings-
akte von 12 juni 1985). 
Het totale bedrog von 493 312 500 dot nog te voldoen is, bestoot uit de zes termijnen van elk 82 218 750 die de lidstaten telkens op 30 aprii en 31 Oktober von de |aren 
1991 tot 1993 nog zullen störten. 

(') Storting kan door de Road van Bewind worden verlangd, indien dit noodzokelijk is om ααη de verplìchtingen von de Bank ten opzichte van hoar geldgevers te voldoen. 

Pro memorie: Met ingang van 1 jonuari 1991 is het geplaatste kapitaal van de Bank verhoogd von Ecu 28 800 000 000 tot Ecu 57 600 000 000. Deze verdubbeling is het 
resultoot van de opname in het geplaatste en gestorte kapitaal van Ecu 1 225 000 000 uit de aonvullende reserve en van een verhoging van de bijdroge van de lidstaten 
ad Ecu 27 575 000 000 (Besluit van de Raod van Gouverneurs von 11 juni 1990). 
(Zie overzicht von de kapitaalrekening op 1 januari 1991, blz. 79 onderaan). 
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BIJLAGE Β — Specificatie van de kredietverlening 
per 31 december 1990 (in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E) 

Verstrekte Nog te 
Aantal kredieten (') (^) {η betalen Uitbetaald % 

1. Kredieten voor proiecten binnen de Gemeenschap en doormee gelijkgesteide projecten eiders (*) 
Duitsland 160 3 369 039 240 138 911 335 3 230127 905 5,47 
Frankrijk . 377 7 933 989 466 816 143 293 7 117 846173 12,89 
Italië  1 835 22 001 033 630 846 946 619 21 154 087 011 35,74 
Verenigd Koninkrijk .... 328 6 807 270 393 1 463 744 632 5 343 525 761 11,06 
Spanie  148 5 649 549 528 866165 244 4 783 384 284 9,18 
België  28 667 044 311 166 914 095 500 130 216 1,08 
Nederlond 29 961 349 634 96 292 066 865 057 568 1,56 
Denemarken 148 2 861 164 919 339 880 615 2 521 284 304 4,65 
Griekenlcnd ...... 172 2 072124 831 96 557 333 1 975 567 498 3,37 
Portugal 162 2 883 409 841 432 641 002 2 450 768 839 4,68 
lerland 189 2 353 622 826 71 737 763 2 281 885 063 3,82 
Luxemburg . 4 41 645 560 11 852 863 29 792 697 0,07 
Elders C) 16 624 724 040 19 000 000 605 724 040 1,03 

Totaal 3596 58 225 968 219 5 366 786 860 52 859 181 359 94,60 
2. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 
2.1 Middellandse-Zeelanden 

Joegoslavië  21 684 878 460 328 257 496 356 620 964 
Egypte  15 301 788 291 123 034 000 178 754 291 
Algerije 8 269 803 698 156 036 700 113 766 998 
Marokko  11 207 680 361 60 346 640 147 333 721 
Tunesië  22 196 920 681 79 046 690 117 873 991 
Jordanië  18 83 115162 28 682 500 54 432 662 
Syrië . . . . . . . . 5 80 512 793 19 522 000 60 990 793 
Turkije . . . . . . .. . 7 49 948 056 — 49 948 056 
Malta ........ 3 38 898 848 19 535 000 19 363 848 
Cyprus 4 37 693166 — 37 693 166 
Libanon  4 9 558 943 — 9 558 943 

Subtotaal 118 1 960 798 459 814 461 026 1 146 337 433 3,19 
2.2 Oost-Europa 

Hongarije  3 120 000 000 120 000 000 
Polen  3 95 000 000 95 000 000 

Subtotaal 6 215 000 000 215 000 eoo 0,35 
2.3 ACS-landen/LGO 

Nigeria  . . . . . 6 206 282 788 158 800 000 47 482 788 
Ivoorkust  18 132 556 337 68 959 819 63 596 518 
Kenya . 12 108 838 733 31 769 978 77 068 755 
Zimbabwe  8 87 584 312 41 706 687 45 877 625 
Kameroen ...... 8 77175 397 2 595 335 74 580 062 
Fiji  9 54 265 242 19 150 828 35114 414 
Zaïre  1 49 689 948 42 676 584 7 013 364 
Papua-Nieuwguineo . . . 5 42 883 265 14 541 000 28 342 265 
Botswana  8 40 281 742 10 097 416 30184 326 
Trinidad en Tobago . . . 5 36165 511 10 072 000 26 093 511 
Jamaica 4 31 905 628 14 458 608 17 447 020 
Mauritius 6 31 574 818 5 507101 26 067 717 
Ghana . 4 24 539 522 8 036 235 16 503 287 
Gabon . 3 20 771 700 — 20 771 700 
Senegal . ... . . . . 3 16 738 971 — 16 738 971 
Bahamas . . . . . . . 2 16 612 723 6 422 584 10 190139 
Zambia 2 15 085 088 15 085 088 
Malawi 7 12 960 488 5 918156 7 042 332 
Barbados ....... 6 12 660 779 7 200 000 5 460 779 
Mauritonië  1 12192 544 12192 544 
West-Afrika  2 11 524182 10 000 000 1 524 1 82 
Nederlandse Antillen . . . 3 11 089 724 2 600 000 8 489 724 
Frans Polynesië ..... 3 10 401 427 7 000 000 3 401 427 
Swaziland  5 10 392 403 1 864 857 8 527 546 
Kongo  3 9 728 337 — 9 728 337 
Niger  2 6 993 698 — 6 993 698 
Gost-Afrika . . . . . 1 6 038 606 2 500 000 3 538 606 
St. Lucia .... . . 2 5 960 447 3 074167 2 886 280 
Nieuwcaledonië .... 1 5 316 666 — 5 316 666 
Togo  4 5 265 837 — 5 265 837 
Midden-Afriko  1 5 024 796 3 277 000 1 747 796 
Guinee  1 5 000 312 — 5 000 312 
Caymaneilanden .... 2 4 507 854 3 000 000 1 507 854 
Belize  2 3 547 326 1 544 000 2 003 326 
Burkina Faso  1 3 349 756 — 3 349 756 
Britse Moagdeneilonden . . 1 3 000 000 3 000 000 
St. Vincent . ^ ... ... 1 3 000 000 3 000 000 ___ 
Liberia  2 2 902 748 2 902 748 
Tonga : . 1 2 000 000 2 000 000 
Seychellen  1 1 506190 867 000 639 190 
Aruba . 1 1 300 000 1 300 000 — 
Montserrat  1 570 463 — 570 463 

Subtotaal 159 1 149186 308 492 939 355 656 246 953 1,86 
Totaal 283 3324984767 1 522400 381 1 802584386 5,40 

Totool generool .... 3879 61 550 952 986 6889187 241 54661 765 745 100,00 
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(') Geldsoorten waarin vorderingen uit hoofde van ver-
strekte kredieten luiden 

Bedrag: 
Geldsoorten van de lidstaten ..... 42 182722 832 
Andere geldsoorten 12 479 042 913 
Uitbetaold bedrag der verstrekte kredieten 54 661 765 745 
Bij: nog te betalen 
op kredieten met in de financieringsover-
eenkomst vostgelegde rente en valuto-
samenstelling 
op kredieten met in de financieringsover-
eenkomst vostgelegde rente, in door de  
Bank te kiezen valutasamenstelling . . . 
op kredieten met open renteclousule, waar-
bij de Bank rente en valutasamenstelling 
kan kiezen 
op kredieten tegen variabele rente . . . 

566 582 644 

1 308 200 439 

4 646 650 808 
367 753 350 

6 889 187 241 
61 550 952 986 

B. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 
1. Kredieten toegekend krochtens de 
overeenkomst van Jaoende II 
Kredieten ααη de deelnemende GASM-
landen of door hen gegarandeerd . . 494 2141 

2. Kredieten toegekend krachtens de 
overeenkomst von Lomé I 
Kredieten ααη de deelnemende ACS-Ιαη-
den of door hen gegarandeerd ... 95 365 670 
Overige 5 316 666 

3. Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Lomé II 
Kredieten ααη de deelnemende ACS-Ιαη- 
den of door hen gegarandeerd . . . 
Kredieten met andere zekerheden . . 
Kredieten ten behoeve van de mijnbouw 
en de energievoorziening (artikel 59) 

100 682 336(f) 

332 047 752 
11 389 873 

11 208 098 
354 645 723 (f) 

Vervalkalender der uifsfaande kredieten (in duizenden Ecu) 

Vervalperiode Per Vervalperiode Per 
31.12.1990 31.12.1989 

1991 . . . . 4 267 357 1990 . . . . 3 701 937 
1992 . . . . 5 341 767 1991 . . . . 4 340 034 
1993 . . . . 6 762 870 1992 . . . . 5 248 435 
1994 . . . . 7 249 168 1993 . . . . 5 995 729 
1995 . . . . 6 705 408 1994 . . . . 6 343 761 
1996 t/m 2000 . 22 811 811 1995 t/m 1999 . 19 683 276 
2001 t/m 2005 . 6 648 727 2000 t/m 2004 . 6 286 829 
2006 t/m 2010 . 1 666 780 2005 t/m 2009 . 1 569 987 
2011 t/m 2016 97 065 2010 t/m 2016 . 118398 

Totaal 61 550 953 Totaal 53 288 386 

4. Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Lomé 111 
Kredieten ααη de deelnemende ACS-Ιαη- 
den of door hen gegarandeerd . . . 
Overige  

5. Kredieten toegekend krachtens de fi-
nanciële samenwerkingsovereenkomsten 
van de EEG met de landen in het Mid-
dellandse-Zeegebied 
Kredieten ααη de deelnemende landen  
of onder hun directe of indirecte garan 
tie   

652 683 976 
40 680 059 

693 364 035 (f) 

1 960 798 459 (c) 

(^) Specificatie van de verstrekte kredieten near de  
voornoamste, erop gegeven garanties per 31 december 
1990 (a) 

A. Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap 
doarmee gelijkgestelde projecten elders) (b) 
Kredieten ααη lidstaten of door hen ge
garandeerd 
Kredieten ααη overheidsinstellingen in 
lidstaten of door hen gegarandeerd . . 
Kredieten ααη of onder garantie van 
financiële instellingen (banken, instellin-
gen voor kredietverlening op lange ter-
mijn, verzekeringsmaatschappijen) . . 
Kredieten onder garantie van overheids-
of semi-overheidsbedrijven in lidstaten 
(met uitzondering van financiële instel
lingen) 
Kredieten onder hypothecair verband  
Kredieten onder garantie van particu 
lière ondernemingen (met uitzondering 
van financiële instellingen) 
Kredieten onder hypothecair verband  
(geen onroerend goed); overige . . . 

Subtotoal 58 225 968 219 

(en 

32 340 294 676 (c-d) 

10 472 998 955 (c) 

8 134 734 657 (c) 

1 115 512 5631 
242 419119 

4 561 407 989 

1 358 600 260 

6. Kredieten toegekend krachtens de fi 
nanciële samenwerkingsovereenkomsten 
van de EEG met Polen en Hongarije . . 

Subtotaal 
Totool generaal ........ 

215 000 000 (g) 
3 324 984 767 
61 550 952 986 

(a) Sommlge kredieten zijn voorzien van verscheidene soorfen garanties tegelif-
kerfijd. 

(b) Kredieten krachtens artikel 18, fid 1, fweede alinea, van de Statuten voor pro
jecten van communautair belong, maar buiten het grondgebied van de lidsta
ten, warden beschouwd ah projecten binnen de Gemeenschap. 

(c) De door de EEG afgegeven borgtocht beliep op 31. 12. 1990 2 953 656 204 te-
genover2556656785op31. 12. 1989. De borgtocht is afgegeven ter dekking 
van alle nsico's in verband met de uifstaande bedragen in de landen in het 
Middellandse-Zeegebied, alsmede die in Griekenland, Spanje en Portugal be 
treffende kredieten die door zijn toegekend vóór hun toetreding tot de EEG en  
die op 31. 12. 1990intofaal815677973beliepen. 

(d) De kredieten ander borgstelling van de EEG beliepen op 31. 12. 1990 in totaal 
13865933. 

(e) De kredieten krachtens de overeenkomst van Jaoende II vollen onder een 
borgtocht afgegeven door de zes oorspronkelijke lidstaten van de Bank. 

(f) De door de lidsfaten afgegeven borgtocht ter dekking van alle risico 's in ver 
band met de krachfens de overeenkomsfen van Lomé uitstaande bedragen be 
logen respectievelijk: 
— 99 ώ8 400 voor Lomé I; 
— 352 516 418 voor Lomé H; 
— 528 842 000 voor Lomé HL 

(g) De in Polen en Hongarije toegekende kredieten worden volledig door de EEG 
gegarandeerd. 
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Ρ) Oorspronkelijk bedrag van de ver-
strekte kredieten, berekend tegen de  
koersen die golden op de data van on-
dertekening van de betreffende over-
eenkomsten; 
Bij: 
koersverschillen 

Af: 
opzeggingen en annule-
ringen 
aflossingen op de hoofd-
som 
aandeel van derden in 
kredieten 
Verstrekte kredieten . . 

88 039 217122 

+ 455135 988 
88 494 353 110 

De som van de uitstaande kredieten en garanties, door de  
Bank verstrekt, die volgens artikei 18, lid 5, van de Statuten 
250% van het geplaatste kapitaal — d.w.z. op 31. 12. 1990  
72 000 000 000 — niet te boven mag gaan, bedroeg op deze 
datum: 

uitstaande kredieten 

1 133 979 829 

25 663 735 905 

145 684 390 - 26 943 400 124 
61 550 952 986 

garanties: 
wegens door derden verstrekte kredieten . 

wegens deelnemingen van derden ααη  
krediettransacties van de Bank .... 

Totaal der uitstaande kredieten en garan 
ties   

61 550 952 986 

248151 124 

145 684 390 
393 835 514 

61 944 788 500 

BIJLACE C— Overzicht van de opgenomen leningen 
per 31 december 1990 (in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E) 

Leningen op körte termijn 
Hootdsom 

in nominale waarde, betaalbaar in per 31. 12. 1989 

ECU 590 000 000 
GBP . . — 
III ... . . . — 
NLG -
USD 417 714 434 

1 007 714 434 
af: 
nog te betalen disconto — 10 202 389 

Totooi 997 512 045 

Leningen op middeliange en longe termijn 
Mutotles gedurende het boekjaor 

per 31.12.1990 
Gewogen gemiddelde 

rentevoet 

1 100 000 000 
353187161 
162 310 259 
130 217 376 
366 757133 

2112 471 929 

- 23 537 367 

9,89 
13,75 
11,43 

8,44 
7,76 

2088934562 

Hoofdsomper31.12. 1990 
Gewogen 

Hoofdsom per Nieuwe Koers- gemiddelde 
31. 12. 1989 leningen Aflossingen oonpossingen Bedrag (') rentevoet Vervoltermijnen 

ECU .... 5 054 630 000 1 271 875 500 393 819 000 — 5 932 686 500 8,85 1991/2001 
DEM 7 731 265 439 1 123 526 552 954 594 451 67 415150 — 7 832 782 390 7,06 1991/2016 
FRF 3 367 760 042 1 115157 447 150 995 007 20 542 383 — 4 311 380 099 10,29 1991/2003 
GBP .... 3 375 383 001 692 818 696 Π 60 532 243 178 555 263 -1- 4186 224 717 10,54 1991/2009 
ITL 2 685 218 814 688 308 6970 126 470 398 45 267 556 — 3 201 789 557 11,62 1991/2004 
BEF .... 1 726 837 200 330 349 285 15 402182 18116513 + 2 059 900 816 8,92 1991/2000 
NLG .... 3 800111 215 398185 248 272 337 727 29 568166 — 3 896 390 570 7,99 1991/2009 
DKK .... 73 335 270 — — 9210 — 73 326 060 11,34 1994/1997 
IEP  104 013 896 — 3 908 983 176 395 -1- 100 281 308 9,29 1991/1996 
LUF .... 414135 284 51 792 373 37 580172 4 117270 -t- 432 464 755 8,02 1991/1997 
ESP .... 851 531 753 614 283 750 61 119 600 1 568 837 -b 1 406 264 740 12,69 1991/2000 
PTE .... 111 713121 123 591 581 — 2 833 064 — 232 471 638 15,01 1991/1997 
USD .... 5 285 931 813 1 804 011 434 (η 951 352 214 715 076197 5 423 514 836 9,85 1991/2008 
CHF .... 2 589 061 576 732 284 422(2) 312 087 417 160 870 380 • 3170128 961 5,57 1991/2002 
JPY .... 3 518 802 941 770 702 067(2) 186 549 966 260 434 549 — 3 842 520 493 6,22 1991/2008 
ATS .... 77 211 405 — — 644 391 — 76 567 014 6,86 1995/1996 
CAD .... 557 425 514 98 880 671 (2) — 72 619 269 583 686 916 10,28 1991/2001 

Totaal . . . 41324368284 9815 767 723 3526 749360 851005277 — 46 762381 370 
Aflossingspremies 7 960 259 — — 971 078 - 6 989181 

Tatoal generaci 41332328543 9 815767723 3526 749360 851976355 46 769370551 

(') Uit de onderstoonde tabel blijkt, welke bedragen nodig zijn voor de aflossingen op leningen o/g (in duizenden Ecu) 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 t/m 2000 21 635 276 
2001 t/m 2005 2 514 952 
2006 t/m 2010 894 455 
2011 e.v 171 405 

Totool 46 769 371 

31.12.1990 
3 286 603 
3 732 347 
4 881 828 
4 495 816 
5156 689 

31.12.1989 
1990 3 055 187 
1991 3 203 753 
1992 3 592 073 
1993 4 525 236 
1994 4 566 462 
1995 t/m 1999 19 667 463 
2000 t/m 2004 1 731 248 
2005 t/m 2009 817 993 
2010e.V. 172914 

Totaal 41 332 329 
(') In 1990 zijn verschillende leningen, luidende in USD en CAD geswopt voor GBP en CHF tegen vaste rente; andere leningen in ITL, USD en JPY zijn g eswopt in dezelfde 

valuta's tegen vaste en variabele rente. 
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BULACH D—Vorderingen op Lidstaten en bedragen verschuldigd ααπ  
Lidstaten wegens kapitcalverrekeningen 

per 31 december 1990 (In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E) 

Toepossing van de in noot A bedoelde wisselkoersen leidt 
overeenkomstig ortikei 7 van de Statuten tot aanpassing van 
de bedragen die de lidstaten in hun eigen geidsoorten hebben 
gestört uit hoofde von hun deelneming in het kopitoo! van de 
Bank. 

De door de Bank te vorderen ot ααη de Bank verschuldigde be
dragen zijn de voigende: 

Vorderingen op: Sponje 1 015 738 
Griekenland ...... 881 063 
lerland 46 668 

1 943 469 

Verschuldigd ααη: Duitsland ....... 8041 316 
Italie 79145 
België ........ 293 867 
Nederland . 2 220 525 

10 634 853 

Overeenkomstig het beslult van de Raad van Gouverneurs von 
30 december 1977 geschiedt de betoling van deze bedragen 
telkens op 31 oktober, voor zover het verschil tussen de wissel-
koers die voor de boekhouding wordt gebruikt en de koers die 
geldt voor de aanpassing, meer dan 1,5 % bedraagt. Is dit ver
schil geringer dan 1,5 % — in positieve of negotieve zin — don  
blijven de aonpossingsbedrogen geboekt op de niet-rentedro-
gende oonpassingsrekeningen. 

BULACH E— Noten bij de jaarrekeningen 
per 31 december 1990 (in Ecu) 

Noot A — De belangrijkste waorderingsgrondslogen 

1. Omrekeningskoersen 

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, von haar Statuten gebruikt de 
Bank voor het bijhouden von de kopitoolrekening von de lid
staten en voor het opmaken van haar jaarrekeningen een re-
keneenheid welke identiek is ααη de Ecu die in gebruik is bij de 
Europese Gemeenschappen; de Ecu is gelijk ααη de som von de 
voigende bedragen in nationale valuta's van de lidstaten: 

DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 BEF 3,301 GRD 1,440 
FRF 1,332 LUF 0,13 ESP 6,885 
ITL 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 

De koersen voor de omrekening von de nationale valuta's van 
de lidstaten in de Ecu worden berekend ααη de hand van de 
marktkoersen en dagelijks gepubliceerd in het Publikatieblad 
van de Europese Gemeenschappen. 

Deze koersen worden eveneens toegepast bij de omrekening 
van alle andere valuta's die de Bank b ij haar werkzaamheden 
gebruikt; gebruikt worden niet olleen de valuta's van de lidsta
ten en de Ecu, maar ook niet-communautaire valuta's. 

De van haar kapitaal, de opgenomen leningen en gecumu-
leerde reserves afkomstige middelen in verscheidene valuta's  
worden door de Bank in deze zelfde valuta's in kos gehouden, 
belegd ot gebruikt voor haar kredietverlening. Soms wordt de 
opbrengst van leningen omgezet in andere valuta's, maar de 
Bank sluit altijd tegelijkertijd valutatermijncontracten af om de 
oorspronkelijke valuta's in de gewenste omvang en op het ge-
wenste moment weer ter beschikking te krijgen. 

Voor het opmaken van de balans per 31 december 1990 en  
1989 zijn dientengevolge de voigende wisselkoersen toege
past: 

1 Ecu = 

Duitse mark 
Franse frank 
Pond sterling  
Itoliaanse lire  
Spoonse peseta  
Belgische frank 
Nederlandse gulden  
Deense kroon 
Drachme 
Portugese escudo  
lers pond 
Luxemburgse frank 
V.S.-dollar 
Zwitserse frank 
Libanees pond  
Joponse yen  
Oostenrijkse shilling  
Canadese dollar  
CPA-frank 

1990 1989 

2,04195 
6,95010 
0,707840 

1 540,26 
130,604 

42,1839 
2,30384 
7,88260 

214,065 
182,818 

0,767840 
42,1839 
1,36330 
1,74162 

1 147,90 
184,932 
14,3665 
1,58143 

347,505 

2,02412 
6,92042 
0,742783 

1 517,55 
131,059 

42,5920 
2,28602 
7,88161 

188,287 
179,030 

0,769128 
42,5920 
1,19699 
1,84277 

604,480 
171,888 
14,2466 

1,38684 
346,021 

Bij de omrekening van de waarde van activa en passiva van de  
Bank in Ecu kunnen verliezen of winsten ontstaan, die worden  
geboekt in het credit of debet von de verlies- en winstrekening. 
Bij deze herwoordering blijft buiten beschouwing het netto-
vermogen, voor zover overeenkomende met de door de lidsta
ten in nationale valuta's gestorte oondelen in het kapitaal van 
de Bank, waarop de periodieke aanpassing krachtens artikel 7 
van de Statuten van toepassing is (zie bijiage D). 

2. Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven in portefeuille 

Schotkistpopier, kasobligoties en obligoties worden telkens ge-
waordeerd tegen oankoopkoers, doch niet hoger dan de nomi 
nale waarde, dan wel beurswaarde, indien deze lager was. 

3. Verstrekte kredieten 

De verstrekte kredieten zijn in de balans onder de activa opge
nomen voor het erop uitbetaolde bedrag. 
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4. Terreìnen en gebouwen 
Terreinen en gebouwen worden gewoordeerd tegen hun oon-
schoffingswoorde, onder aftrek von gecumuleerde afschrijvin-
gen (inclusief een initiële ofschrijving op bet gebouw Luxem-
burg-Kirchberg). De geroomde woorde von de gebouwen te  
Luxemburg en Lissabon wordt over een période van dertig 
jaar, respectievelijk vijfentwintig jaar lineair afgeschreven. In-
ventaris wordt afgeschreven in bet jaar van aanscbaffing. 

5. Emissiekosten en aflossingspremies 
Emissiekosten en afiossingspremies worden afgescbreven over 
de gebele looptijd van de betrokken leningen o/g naar rato  
der uitstaande bedragen. 

6. Vooruitontvangen rentesubsidies 
Bij bepoalde kredieten worden rentesubsidies toegekend, 
woorvan de gekapitaliseerde woorde bij vooruitbetaling is ont-
vangen. Deze subsidies worden overgeboekt naar de Verlies 
en winstrekening naar gelang de rentebedragen worden ont-
vangen, waarop ze betrekking bebben. 

7. Pensioenfonds van bet personeel 
De door de Bank en bet personeel gestorte bijdragen ααη bet 
pensioenfonds worden belegd in de activa van de Bank. Met 
fonds wordt eike drie jaar op actuariële grondslag berbere-
kend. 
8. Belastingen 
Kruchtens bet protocol betreffende de voorrecbten en immuni-
teiten von de Europese Gemeenscbappen, voortvloeiend uit 
bet verdrag von 8 aprii 1965 tot instelling von één Road en één  
Commissie welke de Europese Gemeenscbappen gemeen beb
ben, zijn de bezittingen, inkomsten en andere eigendommen 
van de Bank vrijgesteld van alle directe belastingen. 

Noot Β — Schatkistpapier, Wissels en schuidbrieven in 
portefeuille 

1990 1989 Onder dit boofd vollen   

scbatkistpapier, kasobliga-
ties en obligaties, gewaar-
deerd tegen aankoopkoers, 
doch niet boger don de no 
minale waarde, dan wel 
beurswaarde 
(beurswaarde 1990: 
1 124376198 
beurswaarde 1989: 
850 829 283) 1 123 493 558 850 240 571 

eigen obligaties, voor zover 
niet oflosbacr, gewoor-
deerd tegen inkoopkoers 289127 018 355 965 660 

1 412 620 576 1 206 206 231 

De splitsing noor looptijd is als volgt: 

boogstens drie maanden 

tussen drie en zes maanden 

tussen zes en twaalf maan
den 

langer dan twaalf maanden 

325 726 055 

261 347 

251 661 

1 086 381 513 
1 412 620 576 1 206 206 231 

423 829 414 

21 799 304 

2 231 261 

758 346 252 

Noot C — Terreinen en gebouwen 

Onder bet boofd „Terreinen en gebouwen" op de balans ver-
scbijnt een bedrog van 34 527 199 dot volgende posten omvat: 

terreinen 763 833 
resterende waarde van bet gebouw Luxem
burg-Kirch berg 33 484 860 
resterende waarde van bet gebouw Lissa 
bon 278 506 

Noot D — Deposito's voor leningen o/g 

Onder dit boofd zijn opgenomen — met als tegenpost ααη de  
creditzijde „Vervallen en nog niet uitbetaalde coupons en obli
gaties" — de vervallen coupons en obligaties die nog niet ter  
incasso waren aangeboden. 

Noot E — Pensioenfonds von het personeel 

Het in de balans vermelde bedrag van 135 534 572 per 31 de-
cember 1990 (31. 12. 1989: 118 080 850) vertegenwoordigt bet 
resultaat van de actuariële scbatting der volgens bet pensioen-
reglement verworven rechten, vermeerderd met de sinds deze 
scbatting gestorte werkgevers- en werknemersbijdrogen en 
verworven inkomsten, en verminderd met de sindsdien uitbe
taalde bedragen. 
De kosten von bet pensioenfonds over 1990 met inbegrip von 
door de Bank gecrediteerde interest, bedroegen op 31 decom 
ber 1990: 17 515 802 (in 1989:14 416 788). 

Noot F — Diverse crediteuren 

Onder dit boofd vollen: 1990 1989 

bankkredieten op korte ter-
mijn 336 730 893 157175 539 

de rekeningen van de Euro
pese Economiscbe Gemeen-
scbap: 

in verband met verricbtin- 
gen in bet kader van de 
Speciale Sectio en daarop 
betrekking bebbende over-
lopende posten .... 825 162 715 739 164 795 

in verband met deposito's . 43 911 013 34 231 890 

overlopende posten . . . 42 656 881 29 565 409 
1 248 461 502 960137 633 

Noot G — Diverse rekeningen 
Onder dit boofd vallon: 
ois debetpost 
woningbouwleningen en 
voorscbotten ααη bet per
soneel  
saldo Vorderingen uit  
boofde van swap-operaties 
de post diverse debiteuren 

1990 1989 

40 980 059 

45 155 586 

37 942 376 

38 951 212 
45 164 473 

86135 645 122 058 061 

als creditpost 
bij afsluiting van bet boek-
joar nog te betalen kosten  
en voorziene uitgoven, als-
mede de post diversen . . 
netto-bedrogen swap-ope-
raties 

183 492 829 128 674 918 

97 242 435 ^ 
280 735 264 128 674 918 

Noot H — Vooruitontvangen rentesubsidies 

a) De post „vooruitontvangen rentesubsidies" betreft de ren 
tesubsidies bij kredieten voor projecten buiten de Gemeen- 
scbap op grond van de overeenkomsten en protocollen met de 
ACS-landen en de landen rond de Middellandse Zee, aismede 
de rentesubsidies welke de Bank in de Gemeenscbap kon toe-
kennen in bet kader van bet Europese Monétaire Stelsel over-
eenkomstig de verordening 79/1736/EEG van de Rood van de 
Europese Gemeenscbappen van 3 augustus 1979. 

b) Onder het boofd „voor rekening van derden vooruitontvan
gen rentesubsidies" zijn de bedragen geboekt, die zijn ontvan-
gen wegens rentesubsidies bij kredieten welke uit de middelen 
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van de EEG zijn verstrekt krachtens de besluiten van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 16 oktober 1978  
(78/870/EEG, NCL), 15 maart 1982 (82/169/EEG) en 19 aprii  
1983 (83/200/EEG) alsmede van de verordening 79/1736/EEG 
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 augus-
tus 1979, gewijzigd bij de verordening 82/2790/EEG von 18  
Oktober 1982. 

c) Von de in het kader van het EMS ontvangen bedragen is  
een gedeelte voorgeschoten op lange termijn. Dit voorschot is  
geboekt onder het hoofd „Te ontvangen wegens in het kader 
van het EMS vooruitbetaalde rentesubsidies". 

Noot I — Beheersprovisie 

Onder dit hoofd zijn provisieboten opgenomen uit hoofde van 
het beheer, in het kader van de Speciale Sectie, van voor reke-
ning en risico en in opdracht van de lidstaten en de Europese 
Gemeenschappen verstrekte kredieten. 

Noot J — Administrotiekosten 

Onder dit hoofd zijn geboekt: 

Personeelskosten 
Salarissen  
Sociale voorzieningen . . .  
Overige  

1990 1989 

Algemene onkosten 

54 655 759 
12 097 693 
5178 406 

71 931 858 
13 282 487 
85 214 345 

50 113013 
10 992 851 
4 524 806 
65 630 670 
11 581 697 
77 212 367 

Op 31 december 1990 omvatte het personeel 724 personen (op 
31 december 1989: 718 personen). 

Noot Κ — Overige boten en lasten 
Het hoofd „Overige boten" om- 
vat: 

boekwinsten op tronsacties met  
schotkistpopier, Wissels en  
schuldbrieven in portefeuille 

andere baten  

1990 1989 

38 279 279 

3 324 282 
41 603 561 23 575 901 

22 529 907 

1 045 994 

Het hoofd „Overige lasten" om-
vat: 

overige lasten en koersverliezen 
op schotkistpopier, wissels en  
schuldbrieven in portefeuille 35 528 361 24 867 873 

Noot L — Reserves en voorziening; bestemming von het 
saldo von de verlies- en winstrekening 

De Rood von Gouverneurs besloot op 11 juni 1990: 

— Van het bedrijfsresultaat over het boekjoor 1990 ad Ecu  
871 270 017, naar de voorziening voor koersschommelin-
gen von de Ecu, Ecu 6 334 599 over te boeken en het reste- 
rende bedrog van Ecu 864 935 418 toe te voegen ααη de  
oonvullende reserve; 

— de voorziening voor koersschommelingen van de Ecu te 
verlogen met Ecu 63 196 529, gelijk ααη de herwoordering 
von het eigen vermögen von de Bank, voor zover de 
woorde doorvan niet was aangepast uit hoofde van orti-
kel 7 von de Statuten. 

Overzicht van de mutaties in de reserves en voorziening 
gedurende 1990 

Stand per Verdeling von het Stand per 
31.12.1989 saldo van de 31.12.1990 

verlies- en 
winstrekening 

Reservefonds . . 

Aanvullende reserve 

Voorziening voor 
koersschommelin
gen von de Ecu . . 

2 880 000 000 

2 221 397 327 

56 861 930 
5158 259 257 

over 1989 

— 2 880 000 000 

-1- 864 935 418 3 086 332 745 

- 56 861 930 — 
+ 808 073 488 5 966 332 745 

De Raad van Bewind heeft besloten de Raad van Gouverneurs 
te adviseren het saldo von de verlies- en winstrekening over  
het boekjaar 1990 over te boeken naar het reservefonds. 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

De President van de Europese Investeringsbonk 
Luxemburg 

Wij hebben de bijgaande jaarrekeningen van de Europese 
Investeringsbonk per 31 december 1990 en 1989 gecontroleerd 
in overeenstemming met internationale controlerichtiijnen. 

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dot deze 
jaarrekeningen, die zijn opgesteld in overeenstemming met de 
Internationale Standaarden voor Jaarrekeningen, een getrouw 
beeld geven van de grootte en de samenstelling van het ver 
mögen van de Europese Investeringsbonk op 31 december 
1990 en 1989 en van de resultaten over, en von de herkomst en 
besteding der middelen in elk van die jaren. Woorderings-
grondslogen welke van bijzonder belang zijn bij het opmaken 
van deze jaarrekeningen, zijn uiteengezet in bijiage E, noot A. 

De jaarrekeningen woorop onze verkiaring betrekking heeft, 
bestoon uit: 
Bolons 
Speciale Sectie 
Verlies- en winstrekening 
Overzicht van de herkomst en besteding der middelen 
Overzicht von de kapitaairekening Bijiage A 
Specificale von de kredietverlening Bijiage Β 
Overzicht van de opgenomen leningen Bijiage C 
Vorderingen op lidstaten en bedragen, verschul-
digd ααη lidstaten wegens kapitaaiverrekeningen Bijiage D 
Noten bij de jaarrekeningen Bijiage E 

Luxemburg, 8 februari 1991 PRICE WATERHOUSE 
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Evolutie van de balans van de Bonk 
(miljoenen ecu's) 
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COMITÉ TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING 

Het Comité ter contrôle von de boekhouding bestcat uit drie leden die voor de duur von drie jaar door de Rood van Gouver
neurs van de Bank zijn benoemd. leder jaar wordt het mandaat van één lid van het Comité vernieuwd of wordt een lid ver-
vangen. Het lid wiens mandaat in de loop van het boekjaar eindigt, is in dat jaar voorzitter. Het Comité verzekert zieh ervan 
dot de activiteiten von de Bapk plaatsvinden met inachtneming van de door de Statuten voorgeschreven procedures en be-
vestigt dat de balans en de financiële overzichten exact de situatie van de Bank weergeven, zowel wat de activa als wat de 
passiva betreft. 

Teneinde zieh van deze taak te kunnen kwijten, baseert het Comité ter contrôle van de boekhouding zieh op de werkzaamhe-
den von de interne controledienst von de Bank en op die van een internationaal bureau van externe accountants, aismede op 
de controle-activiteiten van de verschillende divisies van de Bank. 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding brengt versiag uit ααη de Raad van Gouverneurs die, alvorens het jaarversiag 
en de jaarrekeningen goed te keuren, de volgende verkiaring hoort: 

Verkiaring van het Comité ter contrôle von de boekhouding 

Het Comité dat krachtens artikel 14 van de Statuten en artikel 25 van het règlement van orde van de Europese Investerings-
bank de regelmatigheid van de verrichtingen en van de boeken van de Bank controleert, 

— na inzage van aile boeken en bescheiden waorvan het Comité het voor de uitoefening van zijn mandaat nodig oordeelde 
om kennis te nemen, 

— na kennisneming van het rapport van Price Waterhouse d. d. 8 februari 1990, 

gezien het jaarversiag over 1990, de balans en de rekeningen van de Speciale Sectie per 31 december 1990, aismede de ver-
lies- en v/instrekening over het op die datum afgesloten boekjaar, zoals die door de Raad van Bewind in zijn vergadering van 
16 aprii 1991 zijn vastgesteld, 

gezien de artikelen 22, 23 en 24 van het règlement van orde, 

verkiaart bij deze: 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1990 hebben plaatsgevonden met inachtneming van de voorschrif-
ten van de Statuten en het règlement van orde, 

dot de balans, de verlies- en winstrekening en de rekeningen van de Speciale Sectie in overeenstemming zijn met de boekhou
ding en dat deze, zowel wat de activa als de passiva betreft, een juist beeld geven van de financiële toestand van de Bank. 

Luxemburg, 27 mei 1991 

Het Comité ter controie van de boekhouding 

C. THANOPOULOS A. HANSEN J.PINTO RIBEIRO 
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SITUATIE PER 1 JANUARI 1991 
In Ec u — Zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E  

ACTIVA J. 1.1991 

Door de Mdstaten te störten kapitaal 993312500 

Kos en Banken 
(direct of binnen hoogstens één jaar opeisbaar) ...... 3056171410 

Schotkistpopier, Wissels en schuldbrieven in portefeuille 
Met looptijden tot hoogstens één jaar 326239063 
Met looptijden langer dan één jaar . . ... . . . - . 1086 381513 

1 412620576 

Vorderingen wegens leningen o/g 430082811 

Vorderingen op lidstaten wegens kapitoolverrekeningen 1943469 

Verstrekte kredieten 
Toegekend bedrag 61 550 952 986 
Af: nog uit te betalen . 6 889187 241 

54661 765 745 

Garanties 
Wegens door derden verstrekte kredieten: 
1.1.1991:248151 124; 31.12. 1990: 248 151 124 
Wegens deelnemingen von derden ααη krediettronsocties von 
de Bank: 1.1.1991: 145 684 390; 31.12.1990:145 684 390 

Terreinen en gebouwen 34527199 

Te ontvangen rente en provisie 1556077133 

Te ontvangen wegens in het kader van het EMS vooruitbe-
taalde rentesubsidies 138918461 

Nog niet afgeschreven emissiekosten ........ 467 308 709 

Nog niet afgeschreven aflossingspremies ....... 3581 897 
470890606 

Deposito's voor de dienst der leningen o/g 1114102166 

Diverse rekeningen 86 135 645 
63956547721 

3h 12. 1990 

326 239 063 
1 086 381 513 

61 550 952 986 
6 889187 241 

493 312 500 

3 056171 410 

1 412 620 576 

430 082 811 

1 943 469 

54 661 765 745 

467 308 709 

3 581 897 

34 527199 

1 556 077133 

138 918461 

470 890 606 

1 114102166 

86135 645 
63 456 547 721 

PRO MEMORIE REKENINGEN 
Speciale Sectie 

In beheer ontvangen middelen 
— voor rekening van de lidstaten ....... 
— voor rekening van de Europese Gemeenschappen 

Effecten in bewaarneming  

214982106 
6307 282047 

25000000 

214 982106 
6 307 282 047 

25 000 000 

Bij besluit van de Rood van Gouverneurs d. d. 11 juni 1990 is het geploatste kapitaal van de Bank met ingang van 1 januari 1991  
verhoogd van Ecu 28 800 000 000 tot Ecu 57 600 000 000. 
Deze verdubbeling omvot de opname van Ecu 1 225 000 000 uit de aanvullende reserve in het geplaatste en gestorte kapitaal en een 
verhoging van de bijdragen van de lidstaten, te weten Ecu 27 575 000 000, waarvan 1,81323663 % is gestört. 
Zo zai elke lidstaat in Ecu's of in zijn nationale valuta Ecu 500 000 000 störten, in 10 gelijke, halfjaarlijkse termijnen, te beginnen op 
30 aprii 1994 en eindigend op 31 oktober 1998. 
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PASSIVA Ί. J. Ί991 31. 12. 1990 

Kapitaai 
Geplaatst 57 600 OM 000 
Stortingsobligo . ... . . . . 53279061 724 

Reservefonds ................. 

Aanvullende reserve ....... . . . 

Pensioenfonds van het personeel 

Verschuldigd oon lidstoten wegens kopitaalverrekeningen 

Leningen op korte termljn 

Leningen op middeilonge en longe termijn 
Obligatieleningen 41 002215221 
Andere leningen 5 760 166 149 

46 762381 370 
Aflossingspremies 6989181 

Diverse crediteuren 

Garanties 
Wegens door derden verstrekte kredieten: 
1.1.1991:248151 124; 31.12.1990: 248 151 124 
Wegens deelnemingen von derden ααη krediettronsocties van 
de Bank: 1.1.1991:145 684 390; 31.12.1990:145 684 390 

Vooruitontvangen rentesubsidies 435 042603 

Voor rekening van derden vooruitontvangen rentesubsi
dies 42180170 

Te betaien en vooruitontvangen rente en provisie .... 

Vervalien en nog niet uitbetooide coupons en obligoties 

Diverse rekeningen 

Soldo verlies- en winstrekening . 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

4320938 276 

2880000000 

1 861 332 745 

135 534572 

10634853 

2088 934562 

41 002 215 221 
5760 166149 
46 762 381 370 

6 989181 
46 769370551 

1 248461 502 

477222773 

1 875172561 

1 114102166 

280735 264 

894107896 
63956547 721 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

3 086 332 745 

135 534 572 

10 634 853 

2 088 934 562 

46 769 370 551 

1 248 461 502 

435 042 603 

42180170 
477 222 773 

1 875172 561 

1 114102166 

280 735 264 

894107 896 
63 456 547 721 

OVERZICHT VAN DE KAPITAALREKENING OP 1 JANUARI 1991 
(in Ecu) 

Gestört kopitool 

Uit nog te voldoen 
Geplaatst 

kapitaai Stortingsabliga 
Voldaan op 
31.12.1990 

aanvullende 
reserve 

Voldaan op 
1. 1. 1991 

1991-
1993 Γ ) 

1994-
1998 Ρ) Tataal Ρ) 

Duitsland . . . 11 017 450 000 10189 970 950 409 077187 234312 088 643 389 275 88 452 188 95 637 587 827 479 050 
Frankrijk . . . 11 017 450 000 10189 970 950 409 077187 234312 088 643 389 275 88 452 188 95 637 587 827 479 050 
Italie . . . . 11 017 450 000 10189 970 950 385 452187 234312 088 619 764 275 112 077188 95 637 587 827 479 050 
Verenigd 
Koninkrijk . 11 017 450 000 10189 970 950 409 077187 234 312 088 643 389 275 88 452188 95 637 587 827 479 050 
Spanje . . . 4 049 856 000 3 747 237 310 146 649140 86129 750 232 778 890 34 684 800 35155 000 302 618 690 
Beigië . . . . 3 053 960 000 2 825 758 011 110 586 750 64 949 670 175 536 420 26155 500 26 510 069 228 201 989 
Nederland . . 3 053 960 000 2 825 758 011 110 586 750 64 949 670 175 536 420 26155 500 26 510 069 228 201 989 
Denemarken . 1 546 308 000 1 430 762 746 55 993 275 32 885 891 88 879166 13 243 275 13 422 813 115 545 254 
Griekenland . . 828 380 000 766 479 995 29 997126 17 617 456 47 614 582 7 094 624 7190 799 61 900 005 
Portugal . . . 533 844 000 493 953 399 19331 on 11 353 453 30 684 464 4 572 075 4 634 062 39 890 601 
lerland . . . 386 576 000 357 689 755 13 998 300 8 221 451 22 219 751 3 310 800 3 355 694 28 886 245 
Luxemburg . 77 316 000 71 538 697 2 799 676 1 644 307 4 443 983 662174 671 146 5 777 303 

Totool . . . 57600000000 53279061 724 2102625 776 1 225000000 3327625 776 493312500 500000000 4320938276 

(') in 6 terrnijnen van elk 82 218 750, die de lidstaten telkens op 30 apri! en 31 oktober van de jaren 1991 tot en met 1993 nog zullen störten.  
Π in 10 terrnijnen von elk 50 000 000, die de lidstaten telkens op 30 aprii en 31 oktober van de joren 1994 tot en met 1998 nog zullen störten.  
(^) H et totoalbedrag komt overeen met gemiddeld 7,50162895% van het geploatste kapitaai. 
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KREDIETVERLENING IN DE GEMEENSCHAP IN 1990 Γ) 
Het totaalbedrag van de kredieten ten behoeve van investeringen in de Gemeenschap bedroeg 12 680,5 miljoen (indusief een garantie van 52,5 mil-
joen). Deze operaties vallen geheel onder de finandële verantwoordelijkheid van de Bank en verschijnen als zodanig in de boekhouding. Er werden  
twee kredieten verstrekt uit de middelen van bet nieuwe communautaire leningsinstrument, voor in totaal 23,6 miljoen. 

De communautaire doelstellingen waaraan de afzonderlijke kredieten beantwoorden, worden in de rechterkolom aangegeven. Indien niet specifiek 
oongeduid, zijn de globale kredieten van multisectoriële aard en kunnen zij ααη meerdere doelstellingen tegelijk beantwoorden (zie kader op bladzijde 
25). De oonduidingen van de verschillende doelstellingen zijn als volgt: 
• regionale ontwikkeling 
• concurrentievermogen en Europese integratie van het bedrijfsleven 
• communautaire infrastructuren 
φ energie 
< milieubescherming en stadsvernieuwing 

BELGIË (8 754,4 miljoen Belgische franken) 

in miljoenen 
ecu's 

206,3 

Afzonderlijke kredieten (6,0) 

Bouw van het operationele centrum van Eurocontrol, 
belast met de veiligheid en efficiency van het lucht-
verkeer in Europa  
Eurocontrol 
BEF 254,4 miljoen 6,0 

Globale kredieten (200,3) 

Financiering van investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf in de sectoren industrie en dienstverlening 
Banque Paribas Belgique S.A. 
BEF 500,0 miljoen 11,7 
Générale de Banque S.A. 
BEF 2 000,0 miljoen 47,1 
Kredietbank N. V. 
BEF 935,0 miljoen 22,0 
Crédit Général S.A. de Banque 
BEF 65,0 miljoen 1,5 
Bank van Roeselare 
BEF 1 000,0 miljoen 23,6 
Banque Bruxelles Lambert S.A. 
BEF 3 000,0 miljoen 70,7 
Kredietbank N.V. (uit het nieuwe instrument) 
BEF 765,0 miljoen 18,0 
Crédit Général S.A. de Banque (uit het nieuwe instru
ment) 
BEF 235,0 miljoen 5,5 

DENEMARKEN (4 434,4 miljoen Deense kronen) 564,7 

Afzonderlijke kredieten (474,1) 

Modernisering van de vuilverbrandingsoven en deze 
tevens geschikt maken voor de opwekking von 
wormte en elektriciteit bij het verbrondingsproces, 
Kopenhagen 
//5 Amager Forbraendning 
DKK 100,0 miljoen 12,8 

Aardgastronsport- en -distributienet: 
— in de agglomeratie Kopenhagen  
Hovedstadsregionens Naturgas l/S 
DKK 39,7 miljoen 5,0 φ 

— in de groafschoppen Ringkobing, Viborg, Ârhus en 
Nordjyllond 
Naturgas Midt/Nord l/S 
DKK 494,1 miljoen 63,3 φ 

Elektrificotie von de spoorlijn Nyborg-Odense; oon-
schof van rollend moterieel 
Dansk Statsbaner — DSB 
DKK 700,0 miljoen 89,0 • 

in miljoenen 
ecu's 

Flongbrug voor het outoverkeer, oostelijk deel van de 
vaste oeververbinding over de Grote Belt 
A/S Storebaeltsforbindelsen (The Great Belt Ltd) 
DKK 407,2 miljoen 51,8 • 

Vernieuwing van de luchtvloot t.b.v. Europese en 
intercontinentale verbindingen 
SAS-Scandinavian Airlines System 
DKK 896,6 miljoen 114,0 · 

Uitbreiding en modernisering von het telefoonnet in 
de graafschappen Ribe, Vejie, Ârhus, Ringkobing, 
Viborg en Nordjyllond  
JYDSK Telefon A/S 
DKK 78,6 miljoen 10,0 mi 

Versterking von het numerieke systeem en von de  
overdrocht m.b.v. optische vezels: 

— in Sjœllond en Bornholm  
KTAS-Kjobenhavns Telefon A/S 
DKK 591,0 miljoen 75,2 mi 

— in Sonderjyllond 
Tele Sonderjyiland A/S 
DKK 225,0 miljoen 28,6 • i 

Opvong en verwerking von het afvolwoter von 
Esbjerg 
Esbjerg Kommune 
DKK 70,0 miljoen 9,0 •* 

Modernisering von het woteropvong- en -zuiverings-
stelsel; vemieuwing van de stadsverwormingsleidin-
gen 
Odense Kommune 
DKK 120,0 miljoen 15,3 •· 

Globole kredieten (90,7) 

Financiering van investeringen van bescheiden om-
vang 
Deense Stoat 
DKK 35,0 miljoen 4,5 
Finance for Danish Industry International S.A. 
DKK 677,2 miljoen 86,2 

DUITSLAND (DEM 1 762,7 miljoen) 863,5 

Afzonderlijke kredieten 0 (446,2) 

Installoties voor de stikstofofbrook in de de kolenge-
stookte elektriciteitscentrales von Voerde en Flerne 
(Noordrijn-Westfolen) 
Stadtwerke Düsseldorf AG 
DEM 32,0 miljoen 15,8 -4 

(') De geopende kredie ten luiden in het algemeen in de tegenwaorde van de  
nationale valuta. 

Ρ) Een aantal van deze kredieten werden verstrekt in samenwerking met de West
deutsche Landesbank Girozentrale en de Dresdner Bank AG. 
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l|oenen 
ecu's 

Verbetering van het wegennet 
Noordri/n- Westfalen  
DEM 49,7 miljoen 

Nieuwe terminal op de iuchthoven von Frankfort 
Luchthaven Frankfort/Main AG 
DEM 50,0 miljoen 

Vergroting en modernisering von het ofvolwoterzui-
veringsstotion te Keulen-Stommheim 
Stad Keulen  
DEM 30,0 miljoen 

Fobriek voor houtvezelploten in Noordrijn-Westfolen 
DEM 41,9 miljoen 

Onderzoeks- en engineering centrum in Beieren 
DEM 150,0 miljoen 

Rotionolisering von de produktielijnen voor zwore be-
stelwogens in Boden-Württemberg  
DEM 160,0 miljoen 

Verfotelier voor auto's in de nieuwe fobriek Mosel II, 
bij Zwickou (Soksen) 
Volkswagen Sachsen GmbH-Zwickau 
DEM 100,0 miljoen 

Instollotie von een popiermochine in Dörpen (Neder-
soksen) 

Nordland Papier GmbH 
DEM 80,0 miljoen 

Instollotie von een geoutomotiseerd Europees systeem 
voor het luchtverkeer en het toerisme 

Amadeus 
DEM 217,5 miljoen 

Globole kredieten 

Financiering von kleine en middelgrote investerings-
projecten 

Bank für Gemeinwirtschaft AG  
DEM 60,8 miljoen  

Kreditanstalt für Wiederaufbau 
DEM 192,9 miljoen 

Deutsche Ausgleichsbank 
DEM 50,0 miljoen 

Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 
DEM 26,6 miljoen 

Industrlekredletbank-Deutsche Industriebank AG 
DEM 111,9 miljoen 

Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
DEM 356,0 miljoen 

Finonciering von kleine en middelgrote hotels en toe-
ristische bedrijven in de nieuwe Länder (voormolige 
DDR) 

Berliner Industriebank AG-BIB 
DEM 53,4 miljoen 

GRIEKENLAND (34 821,1 miljoen drochmen) 

Afzonderlijke kredieten 

24,6 • 

24,3 · 

14.6 •* 

20,3 • 

74,1 » 

77.7 • 

48,6 • 

38.8 • 

107,4 f  

141Λ3) 

30,0 

94,0 

24.7 

12,9 

54.8 

175,0 

25,9 

176,3 

(110,4) 

Floogsponningslijn tussen Kordio (West-Mocedonië)  
en Aghios Stefonos (Athene) 

Public Power Corporation 
GRD 3,5 miljord 18,6 

Versterking en uitbreiding von het stroomdistributie-
net 

Public Power Corporation 
GRD 5,8 miljord 28,3 ·φ 

in miljoenen 
ecu's 

Autosnelweg Korinthe — Tripolis en rondweg rond  
Megolopolis (Peloponnesus) 
Griekse Staat 
GRD 2,5 miljord 13,3 • 

Aonpossing von het weggedeelte Voribobi — Yliki tot 
deel von de snelweg Athene — Thessaloniki 
Griekse Staat 
GRD 4,0 miljord 19,7 •· 

Verbetering von de toegongswegen tot Thessaloniki 
(Macedonie) 
Griekse Staat 
GRD 0,9 miljord 4,4 • M 

Ondergrondse porkeergoroge in het centrum von 
Athene 
Griekse Staat 
GRD 0,7 miljord 3,3 • •* 

Opvong en verwerking von het ofvolwoter von 
Herokiion (Kreto), Lorisso (Thessolië), Korfou en Chios; 
Verbetering von de drinkwotervoorziening in 
Herokiion 
Griekse Staat 
GRD 4,5 miljord 22,8 • M 

Globole kredieten (65,9) 

Finonciering von investeringsprojecten von beschei
den omvong in de sectoren industrie, toerisme en  
dienstverlening 
National Investment Bank for Industrial Development 
S.A. 
GRD 3,0 miljord 14,8 
Credit Bank S.A., Athene 
GRD 2,0 miljord 9,8 
Hellenic Industrial Development Bank S.A. 
GRD 5,0 miljord 26,6 
Société Générale S.A. 
GRD 2,0 miljord 9,8 
CCF Crédit Commercial de France, Paris 
GRD 1,0 miljord 4,9 

SPANJE (251 586 miljoen peseto's) 1 942,0 

Afzonderlijke kredieten (1 531,3) 

Versterking en modemisering von het notionole elek-
triciteitstronsportnet 
Red Eléctrica de Espaäa S.A. 
ESP 5 000,0 miljoen 38,8 ·4 

Versterking en modernisering von het stroomtrons-
port- en -distributienet (Contobrio) 
Eléctra de Viesgo S.A. 
ESP 6 000,0 miljoen 47,4 ·φ 

Versterking en modernisering von het stroomtrons-
port- en -distributienet in Golicië, Modrid, Costilië-Lo  
Moncho en Costilië y Léon  
Union Eléctrica Penosa S.A., vio de 
— Banco Central S.A. 
ESP 5 000,0 miljoen 39,5 
— Caja de Madrid 
ESP 3 500,0 miljoen 27,6 ·φ 
— Co/o postal de Ahorros 
ESP 3 500,0 miljoen 27,6 

Verbetering von de spoorwegen in de regio's Scnton-
der (Contobrio) en Bilboo (Vizcoyo) 
Feve — Ferrocarriles de Via Estrecha 
ESP 5 000,0 miljoen 38,8 • 
Verbetering von de verkeersdoorstroming in de og-
glomerotie von Borcelono: delen von (outosnel)wegen 
en een toltunnel 
Tabasa-Tunels y Accesos de Barcelona S.A. 
ESP 5 000,0 miljoen 39,5 • t 
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in miljoenen 
ecu's 

Bouw van twee nieuwe terminals voor containers, 
auto's en aardolieprodukten; herinrichting van het 
oude havenkwartier 

Puerto Autònomo de Barcelona 
ESP 3 000,0 miljoen 23,3 · 

Vernieuwing van de luchtvloot t.b.v. de binneniandse 
verbindingen 

Aviaco, Aviación y Comercio S.A. 
ESP 4 000,0 miljoen 31,6 • 

Vernieuwing van de luchtvloot ter verbetering von de  
intracommunautaire en internationale verbindingen 

Iberia Lineas Aéreas de Espana ΒΛ., via het Instituto 
de Crédito Oflcial 
ESP 42 000,0 miljoen 320,6 · 

Uitbreiding von het oontol vliegtuigen voor de 
brandbestrijding 

Icona-Instituto Conservación de la Naturaleza 
ESP 11 000,0 miljoen 

in miljoenen 

FRANKRIJK (11 618,5 miljoen Franse fronken) 

ecu s  

1 684,6 

Modernisering en versterking van het telefoonnet 

Compania Telefònica Nacional de Espana SA. via het 
Instituto de Crédito Oflcial 
ESP 52 500,0 miljoen 

Transformatie van drie raffinaderijen in Puertollano, 
Tarragona en La Corona: produktie van loodarme 
benzine, vercooksingsunits, cogenerctie van elektrici-
teit en stoom 

Pepsol Petròleo S.A. 
ESP 9 000,0 miljoen 

Uitbreiding en modernisering van de autoproduktielij-
nen in Martorell, Barcelona, Prot (Catalonië) en Pam 
plona (Navarra) 

Seat-Sociedad Espanola de Automòviles de Turismo  
S.A. 
ESP 32 800,0 miljoen 

Ontwerp, ontwikkeling en bouw van onderdeien van  
de Airbus A320 en A330/340 

Construcciones Aeronòuticas SA. — Casa 
ESP 11 285,9 miljoen 

Globale kredieten 

Financiering von investeringen van kleinere indu- 
striële en dienstverlenende bedrijven 

Banco Bilbao Vizcaya S.A. 
ESP 10 000,0 miljoen 

Banco Espanol de Crédito S.A. 
ESP 10 000,0 miljoen 

Banco de Crédito Industrial S.A. 
ESP 5 000,0 miljoen 

Banco Central SA. 
ESP 8 000,0 miljoen 

Banco Hipotecario de Espana S.A. (toerisme) 
ESP 5 000,0 miljoen 

Banco de Crédito Agricola S.A. (landbouw) 
ESP 5 000,0 miljoen 

Financiering van investeringen van bescheiden om-
vang ten behoeve van de milieubescherming 

Banco Espanol de Crédito S.A. 
ESP 5 000,0 miljoen 

Financiering van kleinere infrastructurele werken 

Banco de Crédito Local de Espaòa  
ESP 5 000,0 miljoen 

83,9 

400,6 

68,7 

254,4 

89,1 

(410,7) 

76,3 

76,3 

39,5 

62,1 

39,5 

38,8 

39,5 

38,8 

Afzonderlijke kredieten (941,9) 

Modernisering van de produktie von verrijkt uranium 
in Tricostin (Rhône-Alpes) 

Eurodif S.A. 
FRF 250,0 miljoen 36,1 φ 

Tunnel onder het ΚαηααΙ 

Eurotunnel S.A., via Eurotunnel Finance Ltd 
FRF 739,2 miljoen 107,2 · 

Spoorlijn TGV-Noord tussen Porijs en de Belgische  
grens, met een aansluiting naar de Tunnel onder het 
ΚαηααΙ  
SNCF 
FRF 1 200,0 miljoen 174,1 •· 

Spoorlijn TGV-Atlantische kust tussen Parijs — Le 
Mans, en Parijs — Tours; 

SNCF 
FRF 547,8 miljoen 79,5 • · 

Aanieg van (gedeeltes van) autosnelwegen via de 
CNA — Caisse Nationale des autoroutes: 

— A55, sectie Arles-Nîmes (Languedoc-Roussillon) 

ASF — Société des Autoroutes du Sud de la France 
S.A. 
FRF 200,0 miljoen 29,0 • · 

— A57, sectie Cuers — Le Cannet-des-Maures (Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur) 

ESCOTA — Société de l'autoroute Esterel-Còte d'Azur 
S.A. 
FRF 200,0 miljoen 29,1 • 

— A51, sectie Manosque-Sisteron (Provence-Alpes-
Côte d'Azur) 

ESCOTA — Société de l'autoroute Esterel-Còte d'Azur 
S.A. 
FRF 350,0 miljoen 50,9 • 

— A26 t.b.v. de verbinding tussen de Tunnel onder 
het ΚαηααΙ en Zuid-Frankrijk: 

• Secties Calais — Nordausques en Laon — Reims 

• Sectie Chôlons-sur-Marne — Troyes Noord 

SANEF — Société des autoroutes du Nord et de l'Est 
de h France S.A. 
FRF 320,0 miljoen 46,5 • · 

— A43, sectie Montmèlion-Albertville (Savoie) 
AREA — Société des autoroutes Rhône-Alpes S.A. 
FRF 225,0 miljoen 32,6 • · 

— A49, sectie Voreppe — Bourg-de-Péage (Rhône-
Alpes) 

AREA — Société des autoroutes Rhône-Alpes SA. 
FRF 425,0 miljoen 61,7 •· 

Vernieuwing van de luchtvloot 

TAT — Transports Aériens Transrégionaux via G.I.E. 
Aéronautique Finances Régionales 
FRF 250,0 miljoen 36,3 • · 

Aanieg van televisiekabelnetten in middelgrote Steden  

Réseaux Câbles de France 
FRF 40,0 miljoen 5,8 • 

Froctioneringsunit voor industrieel gas in Straatsburg 

Prodair et Compagnie 
FRF 128,0 miljoen 18,5 ». 
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(742,8) 

in tniljoenen 
ecu's 

Ontwerp, ontwikkeling en bouw van het vliegtuig 
TBM700 
TBM S.A., via Socata S.A. 
FRF 185,0 mi lioen 26,8 • 

Ontwerp, ontwikkeling en proefvluchten van de  
Airbus A321 
Airbus Industrie C.LE., via Airbus Industrie Financial 
Services Ltd 
FRF 943,2 m iljoen 136,8 •> 

Vrijetijdspark in Marne-la-Vallée (Ile de France) 
Eurodisneyland SNC 
FRF 75,0 miljoen 10,8 »• 

Ontwikkeling van een Europees informotie- en reser-
veringssysteem, t.b.v. het luchtverkeer en het toerisme 
Amadeus 
FRF 415,2 m iljoen 60,0 • 

Globale kredieten 

Financiering, via het Crédit Local de France - CAECL 
S.A., van kleine infrastructurele werken, uitgevoerd 
door lagere overheden 

— in de Franse Overzeese Departementen (DOM) 
FRF 400,0 miljoen 58,2 

in de regio's 
— Lotharingen 
FRF 300,0 miljoen 43,6 
— Rhône-Alpes 
FRF 500,0 miljoen 72,2 
— Noord - Pas-de-Calais 
FRF 400,0 miljoen 57,7 
— Bretagne 
FRF 300,0 miljoen 43,5 
— Pays de Ια Loire 
FRF 300,0 miljoen 43,3 
— Centre 
FRF 300,0 miljoen 43,5 

Financiering van kleine en middelgrote investerings-
projecten t.b.v. de milieubescherming, uitgevoerd 
door lagere overheden 
CNCA-Caisse Nationale de Crédit Agricole S.A. 
FRF 500,0 miljoen 72,5 

Financiering van investeringsprojecten van particu
lière ondernemingen en lagere overheden voor de  
ontwikkeling van het spoorwegverkeer  
SEFERGIE-Société d'Équipement Ferroviaire pour 
l'Etude et la Réalisation d'Economies d'Énergie 
FRF 75,0 miljoen 10,9 

Financiering van investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf in de sectoren industrie en dienstverlening 

Soferbail S.A. 
FRF 150,0 miljoen 21,7 
Murabail S.A. 
FRF 50,0 miljoen 7,2 
Sofider (La Réunion) 
FRF 50,0 miljoen 7β 
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. 
FRF 400,0 miljoen 57,8 
Axamur S.A. 
FRF 100,0 miljoen 14,5 

Bail Equipement S.A. 
FRF 300,0 miljoen 43,5 

Lacafrance SA. 
FRF 700,0 miljoen 101,8 

Immobail 
FRF 100,0 miljoen 14,4 

Interbail S.A. 
FRF 200,0 miljoen 29,0 

lERLAND (167,1 miljoen lerse ponden) 

Ijoenen 
ecu's 

217,7 

Afzonderlijke kredieten (191,7) 

Verbetering van diverse nationale weggedeeltes en 
bouw von een nieuwe brug over de Shannon bij 
Limerick 
terse Staat, MInisterie van Financiën 
IEP 9,4 miljoen 12,2 

Rondweg rond Athlone en brug over de Shannon  

lerse Staat, MInisterie van Financiën 
IEP 3,5 miljoen 4,6 

Versterking von de luchtvioot t.b.v. de intracommu
nautaire verbindingen 
AER Lingus PLC, vio de 
— Bank of Ireland 
IEP 9,3 miljoen 12,1 
— AIB Bank 
IEP 17,7 miljoen 23,2 
— National Westminster Bank PLC 
IEP 5,8 miljoen 7,6 

Uitbreiding en modernisering van het telecommunica-
tienet; volgstations voor satellieten 
Irish Telecommunications Investments PLC 
IEP 35,0 miljoen 45,6 

(Her)bebossing 
Irish Forestry Board, via de terse Staat, MInisterie van 
Financiën 
IEP 37,0 miljoen 48,2 

Verbetering van de watervoorziening in Dundalk  
terse Staat, MInisterie van Financiën 
IEP 4,8 miljoen 6,2 

Verbetering van diverse gedeeltes van het nationale  
wegennet; waterleidingstelsels en verwerking van het 
afvalwater 
terse Stoat, MInisterie van Financiën 
IEP 24,6 miljoen 31,9 

Globale kredieten (26,0) 

Financiering van investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf in de industrie, de dienstensector en het 
toerisme 
Bank of Ireland 
IEP 10,0 miljoen 13,0 
AIB Bank 
IEP 10,0 miljoen 13,0 

ITALI Ë (5 862,5 miljord lires) 3855,7 

Afzonderlijke kredieten (') (2 804,4) 

Versterking van de elektriciteitscentrale van Fiume- 
Santo (Sardinië) 
ENEL 
ITL 150,0 miljard 

Voorzieningen voor de ontzwaveling en de stikstofaf-
braok in de elektriciteitscentrale van La Spezia  

ENEL 
ITL 30,4 miljard 

Modernisering en versterking van vijf kleine water-
krachtcentrales in Midden- en Noord-ltalië  

ENEL 
ITL 60,1 mi ljard 

• · • · • · 
99,7 

20,0 «1 

39,0 φ 

(') De kredieten die werden verstrekt ααη de regio's of oon de verschillende minis-
teries hebben betrekking op pr ojecten von het FIO (Fondo Investimenti e Occupa 
zione); zij zijn toegekend vie het Ministerie van Financiën. 
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in miljoenen 
ecu's 

Aardgascentrde voor de produktie van wcrmte en 
elektriciteit op een industrieterreln in Genua 

Consorzio Ansaldo Energia, via de Banco di Napoli 
ITL 23,0 miljord 15,1 Βφ-« 

Verbetering en uitbreiding van het stroomtransport-
en -distributienet 

ENEL 
— in Campanië en Basilicata 
ITL 150,0 miijard 98,8 • 
— op Sicilie en in Apulië 
(TL 100,0 miljord 65,9 • 
— in Calabrië en op Sardinië 
ITI 60,0 miljard 38,9 • 

Aardgaswinning: 

— Porto Corsini Mare Est, ter hoogte van Ravenna 
(Emilia-Romagna) 

ACIP S.p.A. —Azienda Generale Industria Petroli 
ITL 60,0 miljord 39,5 « 

— Luna, ter hoogte van Calabrië 

ACIP S.p.A. via de ENI — Ente Nazionale Idrocarburi 
ITL 40,0 miljard 26,0 ·φ 

— Porto Corsini More Est, ter hoogte von Ravenna 
en San Potito en op het vasteland, ten noorden van  
Ravenna (Emilia-Romagna) 

ACIPS.P.A. 
ITL 20,0 miljard 13,2 4 

— Giovanna en Elena, ter hoogte van Pescara 
(Abruzzen), plus exploitatie van een aardolieveld. Pre
zioso II, ter hoogte van Gela (Sicilië), Barbara, ter 
hoogte von Ancona (Marken) 

AGIP S.p.A. via het ENI 
ITL 50,0 miljard 33,0 

Aardoliewinning; 

— Rospo Mare, ter hoogte van Vasto (Abruzzen) 
ELF Italiana S.p.A. via de BNL 
ITL 10,0 miljard 6,6 

— Villafortuna-Trecate, op het vasteland bij Novare 
(Piëmont) 

AGIPS.P.A. 
ITL 65,0 miljard 42,8 φ 

Gasleidingen voor de invoer van aardgas uit de 
Soviet-Unie (Veneto, Toscane, Campanië en de 
Abruzzen) 

SNAM S.p.A. — Società Nazionale Metanodotti via 
ICLE — Istituto di Credito per H Lavoro Italiano 
oH'Estero 
ITL 20,0 miljard 13,0 ·φ 

Uitbreiding van het aardgastransportnet in Midden-
en Noord-ltalië 

SNAM S.pA. 
ITL 100,0 miljard 65,9 φ 

Uitbreiding van het aardgasdistributienet; 

— in meer dan 120 gemeenten in Midden-ltalië  

Italgos — Società Italiana per il Gas S.p.A. 
ITL 60,0 miljard 39,9 φ 

— in Zeven regio's in Midden- en Noard-ltalië  

Metano Città S.pA. via de BNL 
ITL 35,0 miljard 23,1 φ 

— in de Piëmont en in Ligurië 

Italgas 
ITL 40,0 miljard 25,9 φ 

in miljoenen 
ecu's 

— in Toscane en Ligurië 

IMI — Istituto Mobiliare Italiano 
ITL 40,0 miljard 25,9 ·φ 

Autosnelweg A2, Rome — Napels; verbreding tot drie 
rijbanen van het gedeelte San-Cesareo — Napels 

Autostrade — Concessioni e Costruzioni Autostrade 
S.p.A., via het 
— IRI 
ITL 50,0 miljard 33,1 • 

— Banco di Napoli 
ITL 50,0 miljard 33,1 • 

Terminal voor container- en vrachtschepen in de ha 
ven van La Spezia 

Ministerie van openbare werken 
ITL 12,0 miljard 8,0 φ 

Aanleg van twee kleine havens voor vissersboten en 
pleziervoartuigen in Bagnora en Cariati 

Regio Calabrie 
ITL 13,3 mi ljard 8,8 • 

Modernisering en vergroting van een vissershaven in 
Giulianova en van een handelshaven in Ortona 

Regio Abruzzen 
ITL 11,0 miljard 7,3 • 

Gereedmaking van de binnenhaven „Toscana" van 
de haven van Livorno t.b.v. containerschepen 

Ministerie van openbare werken 
ITL 8,0 mil jard 5,2 • φ 

Kabelbaan tussen de woonwijk Vomero en het cen
trum van Napels 

Regio Campanië 
ITL 7,5 miljard 5,0 • 

Versterking van de luchtvloot t.b.v. de regionale ver-
bindingen 

ATI — Aero Trasporti Italiani S.p.A., via 
— IMI 
ITL 38,0 miljard 25,1 • 

— IRI 
ITL 38,0 miljard 25,1 • 

— CREDIOP — Consorzio di Credit oper le Opere 
Pubbliche 
ITL 62,3 miljard 41,4 • 

Nieuw stationsgebouw op het vliegveld van Bologna 

Ministerie van vervoer 
ITL 6,0 miljard 4,0 φ 

Overslagcentrum „Orbassano" (Turijn) 

Regio Piëmont 
ITL 15,0 miljard 9,8 Φ 

Uitbreiding en modernisering van het telefoonnet in 
de Mezzogiorno 

5/Ανία 
— IMI 
ITL 375,0 miljard 247,4 

— IRI 
ITL 495,0 miljard 324,9 

— Crediop 
ITL 150,0 miljard 97,8 

— as — Credito Industriale Sardo 
ITL 20,0 miljard 13,2 

— Efibanca — Ente Finanziario Interbancario  
ITL 30,0 miljard 19,8 

— BNL 
ITL 30,0 miljard 19,8 
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in miljoenen 
ecu's 

Verbetering en rationailsering van de drlnkwcter-
voorziening in de provincies Alexandria, Asti, Cuneo  
en Turijn 
Regio Piémont 
ITL 50,0 miljard 33,2 •« 

Opvang en zuivering van afvaiwater: 

— stroomgebied van de Po  

Regio Lombardije 
ITL 97,0 miljord 63,7 « 

Regio Emilia-Romagna 
ITL 35,0 miliord 23,3 •« 
Regio Piémont 
ITL 45,0 milja rd 29,9 < 

— Gardameer en Lago Maggiore  

Regio Lombardije 
ITL 7,0 miljard 4,6 Λ 

Regio Piémont 
ITL 8,0 miljard 5,3 .* 
Regio Veneto 
ITL 10,0 miljard 6,6 

— vallei van de Gorzone 

Regio Veneto 
ITL 10,0 miljard 6,6 ^ 

— verscheidene provincies 

Regio Veneto 
ITL 55,0 miljard 36,0 4 

— stroomgebied von de Arno 

Regio Toscane 
ITL 40,0 miljard 26,4 ^ 

— Pescara (en watervoorziening van Teramo) 

Regio Abruzzen 
ITL 2,4 miljard 1,6 a-« 

Bescherming tegen overstromingen en voorkoming 
van aardverschuivingen; 

— in de vallei van de Misa (provincie Ancona) 

Regio Marken 
ITL 5,0 miljard 3,3 • •* 

— in de benedenloop van de Po en von de Livenza 
(Veneto) 
Ministerie van openbare werken 
ITL 20,0 miljard 13,1 •* 

— in de provincies Matera en Potenza 
Regio Basilicata 
ITL 50,0 miljard 32,4 m·* 

— in Castellino del Biferno en Trivento (provincie 
Campobasso); kustbescherming 

Regio Molise 
ITL 10,0 miljard 6,6 

— in de loop von de Fiumorello en bij Catanzaro 

Regio Calabrié 
ITL 4,0 miljard 2,7 • •* 

— in de loop von de rivier de Socco (Lazio) 

Ministerie van apenbare werken 
ITL 9,0 miljard 6,0 • •* 

Verzameling en verwerking van stedelijk afval (vast  
en vloeibaar); 

— in de provincies Matera en Potenza  

Regio Basilicato 
ITL 30,0 miljard 19,9 m< 

in miljoenen 
ecu's 

— in Perugia, Assisië en Terni  
Regio Umbrié 
ITL 10,0 miljard 6,6 < 

— in Novi Ligure en Tortono 
Regio Piémont 
ITL 3,0 miljard 2,0 ·< 

— in Emilia-Romagna 
Regio Emilia-Romagna 
ITL 3,5 miljard 2,3 < 

— in Sulmona en Teramo (compostering van vast  
afval) 
Regio Abruzzen 
ITL 5,0 miljard 3,2 m^·* 

— in de agglomeratie Florence (verbronding van 
vaste afvalstoffen met opvang van de vrijgekomen 
energie) 
Regio Toscane 
ITL 9,0 miljard 5,9 «4 

— in de vallei van de Ossola en ααη de westoever  
van het Lago Maggiore 
Regio Piémont 
ITL 5,0 miljard 3,2 4 < 

— in Genua en ααη de Ligurische kust, evenals in het 
ochterland 
Regio Ligurié 
ITL 25,0 miljard 16,5 < 

— in het stroomgebied von de Arno (afvaiwater) en 
in Livorno (ofvolverbranding) 
Regio Toscane 
ITL 25,0 miljard 16,5 < 

— in de Lagune van Marano-Grado (ofvolwoter) en 
in de provincie Udine (vaste afvalstoffen) 
Regio Friaul — Venetië Julia 
ITL 20,0 miljard 13,0 

— in de provincies Napels en Salerno (met composte-
ring van het afval) 
Regio Campanié 
ITL 20,0 miljard 13,2 a-« 

Versterking van het waterleidingstelsel van Campo 
basso; voorzieningen ter voorkoming von aardver
schuivingen en ter versterking van een viaduct in 
Ripalimosani 
Regio Molise 
ITL 11,0 miljard 7,2 m·* 

Verbetering van de drinkwatervoorziening, voorzie
ningen ter bescherming tegen overstromingen, erosie 
en aardverschuivingen 
Regio Veneto 
ITL 40,0 miljard 26,0 < 

Verbetering van de drinkwatervoorziening van Rome 
en omgeving, opvang en zuivering van het afvaiwater 
in het toeristengebied van het meer van Bolsano en 
bescherming tegen erosie van de kust 
Regio Lazio 
ITL 15,0 miljard 9,7 a^ 

Verbetering van de drinkwatervoorziening, opvang 
en zuivering van het afvaiwater op de archipel van 
Maddalena (in het noord-oosten van het e iland) en in 
het gebied van Serramanna, bij Cagliari  
Regio Sardinié 
ITL 15,0 miljard 9,9 a^ 

Voorzieningen ter voorkoming van erosie en von 
aardverschuivingen; opvang- en verwerkingsinstalla-
ties van het afvaiwater en van vaste afvalstoffen in 
de provincies Matera en Potenza  
Regio Basilicata 
ITL 6,0 miljard 4,0 a'« 
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Opvang en zuivering van het afvalwater ter beper-
klng von de vervuiling van de kuststreken en bescher-
ming tegen aardverschuivingen in de vallei van de  
Tenna 
Regio Marken 
ITL 18,0 miljard 11,7 

Opvang en zuivering van afvalwater, bescherming; 
van de kust tegen eresie en bodemversteviging 
Regio Abruzzen 
ITL 30,0 miijard 19,5 m-< 

Verzameling en verwerking van vast, stedelijk afval 
(Come, Varese, Milaan, Mantova); voorzieningen ter  
voorkoming van eresie, aardverschuivingen en Heeg  
water (Oltrepò Pavese) 
Regio Lombardije 
ITI 55,0 miljard 36,6 4 

Rieleringsstelsel en verwerking van het stedelijk afval 
van Tarante en van emiiggende gemeenten; verbete-
ring van de waterveerziening; aanleg en renovatie 
van infrastructuren in de eude stad 
Regio Apulië 
ITL 35,0 miljard 23,3 • •< 

Bebessing van de kuststrook bij Nardo en aanleg van 
een natuurpark 
Regio Apulië 
ITL 4,5 m iljard 2,9 • 

Herbebessing; aanleg en enderheud van wegen in de  
Provincie Cuneo  
Regio Piëmont 
ITL 3,0 miljard 2,0 t 

Restauratie van de stadsmuren en van vier openbare 
gebouwen in h et historisch centrum van Ferrara  
Regio Emilia-Romagna 
ITL 10,0 miljard 6,6 

Restauratie van openbare gebouwen en renovatie 
van de infrastructuren van het historisch centrum van 
Trento 
Autonome provincie Trento 
ITL 5,0 miljard 3,3 • Λ 

Herindeling van bestaande gebouwen en bouw van 
nieuwe panden t.b.v. het wetenschappelijk en techno
logisch centrum van Triëste 
Ministerie van wetenschappelijk en technologisch on-
derzoek 
ITL 4,0 miljard 2,6 • 

Biotechnologisch onderzoekscentrum in Genua 
Ministerie van volksgezondheid 
ITL 10,0 miljard 6,6 ». 

Onderzoekslaboratoria op het gebied van fysisch en  
medisch-biologisch onderzoek (Milaan); wetenschaps-
park in Bologna 
Ministerie van wetenschappelijk en technologisch on
derzoek 
ITL 31,0 miljard 20,4 m*· 

Uitbreiding van het aardgasnet en verbetering van de 
drinkwatervoorziening in Bologna en directe omge-
ving 
ACOSER, Azienda Consorziale Servizi Reno — Bo
logna via IMI 
ITL 30,0 miljard 19,8 φ 4 

Herstel van de infrastructuren die door de aordbevin-
gen van 1984 waren beschadigd (Abruzzen, Molise, 
Umbrie): waterleidingen en rioleringen, wegen, open-
bare gebouwen en grondstabilisatie 
Ministerie voor de coördinatie van de burgerbescher-
ming 
ITL 10,0 miljard 6,5 • 

in miljoenen 
ecu's 

Modernisering van een cementfabriek in Vernasca in 
de Provincie Piacenza (Emilia-Romagna) 
Unicem S.p.A. via IMI 
ITL 30,0 miljard 19,6 • 

Modernisering van de produktie-installaties in een 
fabriek voor floating glas in San Salvo (Abruzzen) 

Flovetro S.p.A. via IMI 
ITL 4,9 miljard 3,3 •».« 

Omschakeling van de raffinoderij van Priolo (Sicilië)  
op de produktie van loodarme en loodvrije benzine 
PRAOIL S.p.A. via Interbanca — Banca per Finanzia
menti a Medio e Lungo Termine 
ITL 30,0 miljard 19,8 m·* 

Omschakeling van de raffinoderij van Sarroch op de 
produktie van zwovelorme distillaten, met hogere toe-
gevoegde woorde 
SARAS S.p.A. — Sardijnse raffinoderij, via 
— IMI 
ITL 23,1 miljard 15,0 ai 
— CIS 
ITL 6,9 miljard 4,5 • 

Modernisering van een chemieconcern in Rosignano 
(Toscane); investeringen ter beperking van het ener-
gieverbruik en ter bescherming van het milieu 
Solvay & C/e SA. — Rosignano, via Interbanca 
ITL 36,0 miljard 23,4 m·* 

Farmaceutisch onderzoeks- en ontwikkelingscentrum 
in Nerviano (Lombardije) 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A. via IMI 
ITL 20,0 miljard 13,2 ». 

Uitbreiding van een farmaceutisch onderzoeks- en  
ontwikkelingscentrum in Bresso en bijbehorende voor
zieningen in Carmano (Lombardije) 
IMI 
ITL 10,0 miljard 6,6 »• 

Uitbreiding en modernisering van een fabriek voor 
farmaceutische produkten in Latina 
Janssen Farmaceutici S.p.A. via IMI 
ITL 11,2 miljard 7,4 • 

Versterking, modernisering en automatisering van  
drie fabrieken met hydraulische persen voor thermo 
plastics in de Provincie Turijn 
Sandretto via Interbanca 
ITL 30,0 miljard 19,9 ». 

Introductie van geovonceerde technologieën in drie 
fabrieken (Turijn, Brescia, Milaan) 
Iveco Fiat S.p.A. via 
— IMI 
ITL 139,0 miljard 90,2 ». 
— BNL 
ITL 91,0 miljard 59,1 ». 

Herstructurering met behuip van de introductie van  
geovonceerde technologieën bij de produktie en het 
beheer van een fabriek van was- en droogmachines in 
Pordenone (Friaul — Venetië Julia) 
Industrie Zanussi S.p.A. via 
— BNL 
ITL 30,0 miljard 19,8 •». 

— Mediobanca — Banca di credito finanziario S.p.A. 
ITL 30,0 miljard 19,8 • ». 

Modernisering en versterking van de produktielijnen 
voor posto's en brood; onderzoeks-, ontwikkelings- en  
automatiseringsinvesteringen in drie fabrieken in de 
Provincie Parma 

IMI 
ITL 40,0 miljard 26,3 ». 
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in miljoenen 
ecu's 

Modernisering van een fabriek voor consumptie-ijs in 
Coivano (Componië) 
UNIUTS.p.A. vio ISVEIMER 
ITL 12,0 miljord 7,8 • 

Fobriek voor popierprodukten (cellulosewotten) in 
Alonno (Abruzzen) 
Cartiera Scott Sud S.p.A. vio IMI 
ITL 35,0 miljord 23,1 • 

Popierfobriek (glonspopier) in Duino bij Trieste 
Cartiere del Timavo e del Sole S.p.A. vio Mediobanca 
ITL 100,0 miiiord 66,5 • 

Modernisering von drie fobrieken voor speciool po-
pier in Crevocuore (Piémont), Triono en Besozzo 
(Lombordije) 
Cartiere Sottrici Binda S.pA. vio IMI 
ITL 25,0 miljord 16,2 

Modernisering en uitbreiding von een drukkerij in 
Moncolieri (Piémont) 
ILTE — Industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. 
vio Interbanca 
ITL 20,0 miljord 13,0 • 

Herstructurering en toepossing von geovonceerde 
technologieén in de bondenfobriek von Settimo Tori
nese (Turijn); nieuwe ofwerkings- en produktiecon-
trole-unit in de fobriek von Bollote (Miloon) 
Pirelli Pneumatici S.pA. vio interbanca 
ITL 70,0 miljord 46,5 • •· 

Globole kredieten (1 051,3) 

Finonciering von investeringsprojecten von beschei 
den omvong 

— in Midden- en Noord-ltolié 

Venefondiario 
ITL 47,0 miljord 30,9 
Cassa di risparmio delle provinole Lombarde 
ITL 8,5 miljord 5,5 
BNL 
ITL 172,7 miljord 113,9 
Istituto bancario San Paolo di Torino 
ITL 107,2 miljord 70,3 
Mediocredito Centrale 
ITL 161,4 miljord 105,9 

Interbanca 
ITL 20,0 miljord 13,0 
IMI 
ITL 305,8 miljord 201,7 
Mediocredito Lombardo 
ITL 100,0 miljord 65,6 
Efibanca 
ITL 80,0 miljord 52,4 
Istituto regionale dì credito agrario per l'Emilia 
ITL 15,4 miljord 10,1 
Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la 
Liguria e la Valle d'Aosta 
ITL 4,5 miljord 3,0 
Consorzio nazionale per il credito agrario di Mi
glioramento 
ITL 10,0 miljord 6,6 

Crediop 
ITL 30,0 miljord 19,5 

Centrobanca 
ITL 30,0 miljord 19,7 

ICLE 
ITL 10,0 miljord 6,5 

— in de Mezzogiorno 

Efibanca 
ITL 26,0 miljord 17,1 

in miljoenen 
ecu's 

Mediocredito centrale 
ITL 68,6 miljord 45,1 
IMI 
ITL 120,0 miljord 79,1 
BNL 
ITL 35,0 miljord 22,9 
IRFIS — Istituto regionale per il finanziamento alle 
industrie Sicilie 
ITL 52,0 miljord 34,1 
ISVEIMER 
ITL 110,0 miljord 71,9 
Crediop 
ITL 20,0 miljord 13,0 
Banco di Napoli 
ITL 25,0 miljord 16,6 
CIS 
ITL 30,0 miljord 19,9 
ICLE 
ITL 10,0 miljord 6,5 

LUXEMBURG (500 miljoen Luxemburgse fronken) 11,8 

Fobriek voor oudio- en videocossettes in Boschoroge 
TDK recording media Europe SA. 
LUF 500,0 miljoen 11,8 

NEDERLAND (565,1 miljoen Nederlondse guldens) 245,3 

Afzonderlijke kredieten (180,2) 

Vernieuwing von de luchtvioot t.b.v. de introcommu-
noutoire en internotionole verbindingen 
Martinair Holland Ν. V. 
NLG 46,6 miljoen 20,1 

Vernieuwing von de luchtvioot t.b.v. de internotionole 
verbindingen 
KLM — Kaninklijke Luchtvaart Maatschappij N. V. 
NLG 326,5 miljoen 141,8 

Instollotie von een vluchtsimulotor op vliegveld Beek 
bij Moostricht 
Friendship Simulation Company V.O.F. 
NLG 12,0 miljoen 5,2 

Fobriek voor de produktie von speciole synthetische 
vezels in Heerlen en een polymerentobriek in Geleen 
High Performance Fibres Β. V. 
NLG 30,0 miljoen 13,1 

Globale kredieten (65,1) 

Finonciering von investeringsprojecten von het mid 
den- en kleinbedrijf in de sectoren industrie en dienst-
verlening 
Amsterdam-Rotterdam Bank N. V. 
NLG 50,0 miljoen 21,7 
Nationale Investeringsbank N. V. 
NLG 100,0 miljoen 43,4 

PORTUGAL (144 441,5 miljoen escudos) 794,7 

Afzonderlijke kredieten (671,3) 

Versterking von het elektriciteitstronsport- en -distri-
butienet 
Electricidade de Portugal EP 
PTE 17 500,0 miljoen 96,8 

Aonleg von gedeeltes von de outosnelwegen AI 
(Aveiros de Cimo — Condeixo) en A5 (Coxios — Cos-
cois) 
Brisa — Auto-estradas de Portugal S.A. 
PTE 16 000,0 miljoen 87,9 
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Rondweg rond Lissabon  
Câmara municipal de Lisboa  
PTE 6 400,0 mlijoen 

Nieuwe weggedeeltes bij Setûbal, Oporto en Coïm-
bro; brug over de Minho ααη de noordgrens met 
Spcnje 
Junta autònoma de estradas, Portugese Staat, Minis-
terie van Financiën 
PTE 5 400,0 miljoen 

Aanieg von diverse gedeeltes van het nationale 
wegennet 
Junta autònoma de estradas, Portugese Staat, Minis-
terie van Financiën 
PTE 4 000,0 miljoen 

Verbetering van de infrastructuren voor het lossen in 
de kolenhaven van Sinès 
Portsinès — Terminai multipurpose de Sinès S.A.  
PTE 4 300,0 miljoen 

Wegen-, haven- en luchthavenwerken; toeristische 
infrastructuren 
Regiâo autònoma dos Açores 
PTE 7 000,0 miljoen 

Verbetering van het telefoonnet in de regio's Lissabon  
en Oporto 
TLP — Telefones de Lisboa e Porto, S.A. 
PTE 10 000,0 miljoen 

Versterking van het nationale telefoonnet 
Correios e Telecomunicaçôes de Portugal 
PTE 15 000,0 miljoen 

Recycling en compostering van gemeentelijk afval ααη  
de kust van Estrela 
Associaçào de Municipios para ο Tratamento de Resi 
dues Sòlidos  
PTE 1 450,0 miljoen 

Uitbreiding en modernisering van een fabriek voor 
glazen flessen en bokalen in Marinha Grande (Mid-
den-Portugal) 
CIVE — Companhia industrial vidreira EP 
PTE 2 200,0 miljoen 

Uitbreiding en modernisering van een fabriek voor 
hoogwaardig polyethyleen in de Alentejo 
Neste polimeros, S.A. 
PTE 4 000,0 miljoen 

Uitbreiding van een fabriek voor horsen en lijm in 
Μαία (Noord-Portugal) 
Sonae Indùstria de Revestimentos S.A. 
PTE 400,0 miljoen 

Modernisering en uitbreiding van twee automobielfa-
brieken in Setûbal en Cacia 
Renault Portuguesa, Sociedade Industrial e Comercial 
S.A. 
PTE 7 500,0 miljoen 

Fabriek voor elektronische ontstekingsystemen voor 
automotoren, bij Setûbal 
Delco Remi Componentes Electrònicos LDA. 
PTE 550,0 miljoen 

Modernisering van produktielijnen voor elektrische 
transformatoren, bij Oporto 
EFACEC — Empresa Fabril de Màquinas Eléctricas 
S.A. 
PTE 890,0 miljoen 

Produktie van niet-gestreken papier in Figueira da  
Foz (Midden-Portugal); eucalyptusplantages 
SOPORCEL — Sociedade Portuguesa de Celulose 
PTE 19 411,0 miljoen 

Globale kredieten 

in miljoenen 
ecu's 

(123,3) 

34,9 

29,5 

21,8 

23,5 •· 

38,6 

55,3 

82,8 

8,0 

12,1 

21,8 

2,2 

41,0 

3,0 

4,9 

107,0 •». 

Financiering van overheidsinvesteringen van beschei 
den omvang 
Caixa Geral de Depòsitos 
PTE 5 115,0 miljoen 28,3 

Financiering van investeringsprojecten van het mid 
den- en kleinbedrijf in de sectoren industrie en dienst-
verlening 

Banco Português do Atlàntico 
PTE 2 000,0 miljoen 10,9 
Banco Português de Investimento S.A 
PTE 8 300,0 miljoen 45,5 

Banco fotta & Acores 
PTE 1 500,0 miljoen 8,2 

Caixa Geral de Depòsitos 
PTE 5 500,0 miljoen 30,4 

VERENIGD KONINKRIJK 
(1 365,3 miljoen ponden sterling) 1 892,8 

Afzonderlijke kredieten (1 790,7) 

Fabriek voor de opwerking van nucléaire brandstof-
fen in Sellafietd 
British Nuclear Fuels pic 
GBP 20,0 miljoen 28,2 φ 

Exploitatie van de gasvelden Bruce en Ravenspurn-
Noord, in de Britse sector von de Noordzee 

Hamilton OU Great Britain pic 
GBP 40,0 miljoen 54,5 φ 

Exploitatie van de olievelden Piper Bravo en Saltire, in 
de Britse sector van de Noordzee 

Lasmo (TNS) Ltd 
GBP 100,0 miljoen 142,5 « 

Verbetering van de drinkwatervoorziening in de re
gio's East-Anglia en Essex, in Newcastle, Gateshead, 
Sunderland en South-Shields 

Lyonnaise UK pic 
GBP 33,0 miljoen 46,6 • -4 

Opvang en verwerking van afvalwater ter beperking 
van de vervuiling in de monding van de Mersey 
North West Water Ltd 
GBP 50,0 miljoen 67,3 • < 

Bouw van een stuwdam in Roadford en verbetering 
van de watervoorziening in Devon 
South West Water Services Ltd 
GBP 15,0 miljoen 20,4 

Waterwerken (waterleidingen, rioleringen en afval-
waterzuiveringen): 

— in het oosten 

Anglian Water Services Ltd 
GBP 50,0 miljoen 68,1 4 

— in de regio's York, Bradford en Sheffield 

Yorkshire Water Services Ltd 
GBP 21,5 miljoen 28,9 •-« 

— in Yorkshire 

Yorkshire Water Services Ltd 
GBP 30,0 miljoen 40,4 • 4 

— in het noord-oosten 

Northumbrian Water Ltd 
GBP 20,0 miljoen 27,2 • 4 
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— in het noord-westen 
North West Water Ltd 
GBP 80,0 miljoen 

— in het zuid-oosten 
Southern Water Services Ltd 
GBP 40,0 miljoen 

— in Cornwall en in Devon 
South West Water Services Ltd 
GBP 45,0 miljoen 

Tunnel onder het ΚαηααΙ 
Eurotunnel pic vio Eurotunnel Finance S.A. en 
Eurotunnel Finance Ltd 
GBP 75,9 miljoen 

Toegonkelijkheid per tram van de wijk die in het oude 
havenkwartier van Londen werd aangelegd 
Docklands Light Railway Ltd via Olympia & York 
Canary Wharf Ltd 
GBP 100,0 miljoen 

Vernieuwing van de luchtvloot voor de middellange 
afstanden 
Monarch Airlines Ltd 
GBP 23,6 miljoen 

Vernieuwing von de luchtvloot voor de lange afstan
den 
British Airways pic 
GBP 46,4 miljoen 

Uitbreiding en renovatie von de terminal op het vlieg-
veld Glasgow 
Glasgow Airport Ltd via BAA pic 
GBP 40,0 miljoen 

Nieuwe passagiersterminal op de luchthoven von Bir
mingham 
Euro-Hub (Birmingham) Ltd 
GBP 7,0 miljoen 

Uitbreiding von het nationale telecommunicatienet en 
het aanleggen van onderzeese kabelverbindingen tus-
sen Europa en de Verenigde Staten 
Mercury Communications Ltd v\a Cable & Wireless 
International Finance BV 
GBP 110,0 miljoen 

Uitbreiding van een fabriek voor staaldrood in Wrex
ham (Wales) 
Wrexham Wire Company Ltd 
GBP 1,7 miljoen 

Fabriek voor de produktie von betonnen verkeers-
drempels in Falkirk (Schotland) 
Marshalls pic  
GBP 1,4 miljoen 

Modernisering von zes fobrieken voor chemische Pro 
dukten in het Noord-Oosten en het Noord-Westen 
ICI Chemicals and Polymers Ltd 
GBP 100,0 miljoen 

Produktie von vloeiboor industrieel gas in Didcot 
(Zuid-Oosten) 
Barclays Mercantile Business Finance Ltd via Barclays 
Bank pic 
GBP 9,0 miljoen 

Modernisering en uitbreiding von twee gieterijen voor 
de auto-industrie in Tipton (West-Midlands) en Leeds 
(West-Yorkshire) 
Bruehl (UK) Ltd 
GBP 11,0 miljoen 

Bouw van carrosserieplaten in een tabriek in Telford 
Lombard North Central pic 
GBP 20,0 miljoen 

108,9 

56,5 

64,1 m< 

107,7 

134,6 < 

31,7 

66,2 · 

54,5 ·· 

9,9 

148,1 

2,3 

2,0 

142,5 

12,8 φ 

15,0 

28,2 

in miljoenen 
ecu's 

Automatisering van een lasatelier voor autocorrosse-
rieën in Costle Bromwich (West-Midlands) 
Jaguar Cars Ltd, via Lloyds Leasing Ltd 
GBP 24,7 miljoen 33,7 • 

Ontwerp, ontwikkeling en bouw von de vieugels von 
de Airbus A330 en A340 

British Aerospace pic 
GBP 100,0 miljoen 142,5 »> 

Modernisering von vijf fobrieken voor huishoudelijke 
opparotuur en tuingereedschop 

Electrolux Finance Corporation BV 
GBP 20,0 miljoen 28,5 • 

Modernisering van een koasfabriek (Cheddar) in 
Stranraer (Schotland) 
Galloway Cheese CY Ltd 
GBP 10,0 miljoen 14,2 • 

Fabriek voor de bereiding von bacon in Redruth 
(Cornwall) 

Roach Foods Ltd 
GBP 5,5 miljoen 7,4 • 

Modernisering van de produktie von voedingsmidde-
len op basis van zetmeel en glucose in Trofford Pork 
• Cerestar UK Ltd, via Lloyds Asset Leasing Ltd 
GBP 5,5 miljoen 7,4 • 
• Cerestar UK Ltd 
GBP 12,0 miljoen 16,9 • 

Verbetering von een fabriek voor drukrosters voor di
verse spelen 
Edward Thompson (Printers) Ltd 
GBP 3,0 miljoen 4,3 • 

Fabriek voor plastic zakken voor de verpokking van 
levensmiddelen 
Viskose Ltd 
GBP 8,0 miljoen 10,9 • 

Renovatie van zes hotels in Manchester en Blackpool, 
Glasgow, Nottingham, Birmingham en Swansea 

Trusthouse Forte UK Ltd 
GBP 11,0 miljoen 15,7 • 

Globale kredieten (102,1) 

Financiering van kleine en middelgrote investerings-
projecten 
Investors in Industry Group pic 
GBP 75,0 miljaen 102,1 

ELDERS P) 225,1 

Exploitatie van de aardolievelden Snorre en Vesle-
frikk, in de Noorse sector van de Noordzee 
Deminex (Norge) A/S 

Onderzeese telecommunicotiekabel tussen Europa,  
via het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en 
het Caribisch gebied 
Cable & Wireless pic 

Aanschaf, lancering en exploitatie von vier telecom-
municatiesotellieten t.b.v. wereldwijde communicatie 
met schepen, vliegtuigen en voertuigen 
International Maritime Satellite Organization 
(garantie) 

89,8 • 

82,9 

52,5 

Financieringen gejljkgesteld ασπ operaties binnen de Gemeenschap (zie  
voetnoot 5, biz. 107). 
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KREDIETVERLENING BUITEN DE GEMEENSCHAP 
A. Financiering voor eigen rekening von de Bonk in 1990 

Het totale bedrog von de kredietverlening voor eigen rekening von de Bonk ten behoeve von projecten buiten de Gemeenschop bedroeg 669 miijoen: 
117,5 miijoen in de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Ocean (ACS-landen) alsmede in de landen en gebieden overzee (LOG), 336,5 
miljóen in de niet-communautaire landen rond de Middellondse Zee en 215 miijoen in tvree landen in Oost-Europa. Deze kredieten zijn in de normale  
boekhouding van de Bank opgenomen. 

Bij alle kredieten, behalve die in Joegoslavië, Algerije, Marokko, Israël, hlongarije en Polen, zijn rentesubsidies toegekend uit de begrotingsmiddeien 
von de Gemeenschap. 

ACS-LANDEN — AFRIKA 

NIGERIA 

milj. Ecu 

Globoal krediet ααη de Nigerian Industrial Development 
Bank Ltd ten behoeve van investeringsprojecten van het mid
den- en kleinbedrijf in de sectoren industrie, agro-industrie,  
toerisme en mijnbouw 50,0 

IVOORKUST 

Herstructurering von de energiesector 
Republiek Ivoorkust voor Energie Electrique de Côte d'Ivoire 

Verbetering von de instollaties voor de opvong en verwerking 
von het o fvolwoter von de stod Abidjan 
Republiek Ivoorkust 

30,0 

16,0 

ZIMBABWE 

Uitbreiding van het elektriciteitstransport- en -distributienet 
Zimbabwe Electricity Supply Authority 8,0 

GHANA 

Modernisering en herstel van de waterkrachtcentrale van 
Akosombo ααη de rivier de Volta  
Volta River Authority 4,0 

MALAWI 

Verbetering van de drinkwatervoorziening in de regio ΒΙαη- 
tyre, het belongrijkste industrie- en hondelscentrum von het 
land 
Republiek Malawi voor de Blantyre Water Board 1,0 

ACS-LANDEN — CARIBISCH GEBIED 

BARBADOS 

Globool krediet ααη het Industrial Credit Fund ten behoeve 
von de kredietverlening oon kleine en middelgrote onderne-
mingen in de sectoren Industr ie, agro-industrie en toerisme 4,2 

MIDDELLANDSE-ZEEGEBIED 

JOEGOSLAVIË 

milj. Ecu 

Vernieuwing von de Tronsjoegoslavische hoofdspoorlijn 
Spaorwegmaatschappijen in Macedonie 

Rondv^eg om Belgrado (37 km), als deel van de Transjoegosla-
vische autosnelweg 
Autosnelwegorganisatie voor de Servische Republiek 

Nieuwe weggedeeltes van de Transjoegoslavische autosnel
weg 
Zelfstandige wegmaatschappijen in Macedonië en Kroatië;  
socialistische republiek Slovenië 

ALGERIJE 

MAROKKO 

TUNESIË 

Globaal krediet ααη de Banque de Développement Economi 
que de Tunisie voor de financiering von kleinere industriële en  
toeristische bedrijven 

2,0 

100,0 

80,0 

Beetles Beni Mered-El Affroun West (30 km) van de autosnel
weg tussen de stedelijke centro in het westen en Algiers 
Democratische Volksrepubliek Algerije, vertegenwoordigd 
door de Algerijnse Ontwikkelingsbank 40,0 

Instollaties voor de opvong en verwerking von het afvolwater 
in een aantal Steden ααη de Middellondse-Zeekust (Nador, AI 
Hoceimo, Mortil, Tooccima, Beni Ensor, Selouone); bescher-
ming tegen overstromingen (Berkane) 
Fonds d'Equipement Communal 11,0 

Opslog van fosfoothoudend gips dot voorheen in zee werd 
gestört, en onti-vervuilingsinstollaties in Gobés  
Republiek Tunesië 35,0 

12,0 

JORDANIË 

Globaal krediet ααη de Industrial Development Bank voor de 
financiering van kleine en middelgrote ondernemingen in de 
sectoren industrie en dienstverlening 12,5 

LGO 

CAYMANEILANDEN 

Versterking von de elektriciteitsproduktiecapociteit op het ei
lend Grand Cayman 
Caribbean Utilities Company Ltd 3,0 

ARUBA 

Rehabilitatie van instollaties voor de elektriciteitsopwekking 
Regering van Aruba 1,3 

ISRAËL 

Globool krediet ααη de Industrial Development Bank of Israël  
voor de financiering von investeringen van het industriële  
midden- en kleinbedrijf en/of van projecten die bijdrogen tot 
de bescherming van het milieu 34,0 

MALTA 

Eerste unit von een ontziltingsfobriek in Pembroke, ten noor-
den van La Volette  

Republiek Malta 10,0 
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OOST-EUROPA 

HONGARIJE 
miij. Ecu 

Verbetering van het elektriciteitsnet door middel von de in-
stallotie van een centraal telecommandosysteem; studie naar 
de mogelijkheden voor een aansluiting op het Europese net 
Magyar ViHamos Muvek Troszf (Electriciteitstrust van Honga-
rije) 

Versterking en modernisering van het telefoonnet 
Magyar Tavközlesi Vallalaf (Hongaarse Nationale Telecom-
municatiemaatschappli) 

Globaal krediet ααη de Inter-Europa Bank RT voor de finan
ciering van kleine en middelgrote industriële en dienstverle-
nende bedrijven, alsmede van projecten van bescheiden om-
vang die bijdragen tot de bescherming van het milieu en tot 
de beperking von het energieverbruik 

15,0 

80,0 

25,0 

ROLEN 

Ontwikkeling von de aordgaswinning: herstel von de be-
stoonde velden en ontginning van nieuwe vindplootsen,· ver-
betering van het transport, de opslag en de ontzwaveling 
Polskie Cornicfwo Naftawe i Gazownicto (Poolse Olie- en 
Gasmaotschappij) 50,0 

Modernisering, in het koder van het herstructureringspro-
gramma van de spoorwegen, van reparatiewerkplaatsen voor 
het rollend materieel bij Warschau, Szczecin, Wroclaw en 
Bydgoszcz 
Poiskie Koleje Panstwawe (Poolse Spoorwegmaatschoppij) 20,0 

Globaal krediet ααη de Export Development Bank voor de fi
nanciering van kleine en middelgrote industriële en dienstver-
lenende bedrijven, alsmede van proiecten van bescheiden  
omvang die bijdragen tot de verbetering van het milieu en tot 
een beperking van het energieverbruik 25,0 

B. Financiering uit begrotingsmiddelen in 1990 
In totaal werd in 1990 voor 43,9 miljoen uit begrotingsmiddelen von de Gemeenschap of von de lidstaten via de Bank ter beschikking gesteld: 35,9 mil-
joen in de ACS-landen en de LGO, en 8 miljoen in de niet-communautaire landen rond de Middellondse Zee. Deze kredieten zijn door de Bank in op-
dracht en in naam van, alsmede voor rekening en risico van de Europese Economische Gemeenschap toegekend; zij vallen buiten de normale boekhou-
ding, maar zijn in de Speciale Sectie opgenomen. 

ACS-LANDEN — AFRIKA 

UGANDA 

MALAWI 
nilj. Ecu 

Verbetering van het elektriciteitstransportnet tussen Kampala, 
Masaka en Nkenda, in het zuid-westen van het land 

Voorwaardelijke lening ααη de Republìek Uganda vaor de  
Uganda Electricity Board 11,0 

Globaal krediet voor de financiering van het midden- en 
kleinbedrijf in de sectoren industrie, agro-industrie en toe-
risme 

Voorwaardelijke lening ααη de Uganda Development Corpo
ration die deze zai toekennen ααη de Development Finance 
Company of Uganda 2,0 

MOZAMBIQUE 

Globaal krediet ααη de Banca de Mozambique voor de finan 
ciering van het midden- en kleinbedrijf in de sectoren indus
trie, agro-industrie en toerisme, alsmede van studies 

Voorwaardelijke lening ααη de Regering van Mozambique, 
vertegenwoordigd door de Banco de Mozambique 6,0 

MADAGASCAR 

Modernisering en uitbreiding van een industriële garnalenvis-
serij in Nossi-Bé (in het noorden van het land), vervanging 
van drie sloepen en modernisering van een garnalenpellerij 

Deelneming, namens de Gemeenschap, in het kapitaal van de 
maatschappij „Les pêcheries de Nossi-Bé" 

Les pêcheries 

0,4 

1,8 

1,0 

Voorwaardelijke lening ααη de maatschappij 
de Nossi-Bê" 

Voorschot tegen effecten (achtergestelde lening) 

Modernisering van een katoenfabriek in Antsirabé 

Achtergestelde lening ααη de maatschappij „La Cotanniére 
d'Antsirabê" 2,0 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 

Rehabilitatie en renovatie van zes hotels in de Safariparken in 
het noorden, in Arusha en op het eilond Mafia 

Voorwaardelijke lening ααη Tanzania Hotels Investment Ltd 3,0 

Versterking van de drinkwaterleidingstelsels in de regio ΒΙαη- 
tyre, het voornaamste industrie- en hondelscentrum von het 
land 

Voorwaardelijke lening ααη de Republiek Malawi voor de 
Blantyre Water Board 1,5 

ZAMBIA 

Bouw, op de internationale luchthaven van Lusaka, van een 
koeihuis voor bloemen, fruit en groenten voor de export naar 
Europa 

Voorwaardelijke lening ααη de Zambia Export Growers Asso
ciation — ZEGA Ltd 1,2 

GUINEE 

Experimented olie- en zeepfabriek 

Voorwaardelijke lening ααη de Société Guinéenne de Pal
miers à Huile et d'Hévéas 0,6 

IVOORKUST 

Studie naar de bouw van een cacaobonenfabriek (verwerking 
tot chocoladepasta) 

Voorwaardelijke lening ααη de Société Havraise Africaine de 
Commerce 0,5 

ACS-LANDEN — CARIBISCH GEBiED 
milj. Ecu 

JAMAICA 

Globaal krediet voor de financiering van deelnemingen in 
kleinere bedrijven in de sectoren industrie, agro-industrie en 
toerisme 

Voorwaardelijke lening ααη de Trafalgar Development Bank 
Ltd 1,0 
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ACS-LANDEN — STILLE OCEAAN 

SALOMONSEILANDEN 

mili. Ecu 

milj. Ecu 

Globaal krediet voor de financiering van kleine en middel-
grote bedrijven in de sectaren industrie, agra-industrie, toe-
risme en transport in de vorm van kredieten of deelnemingen 

Voarwaardeiijke lening ααη de Development Bank of Solo
mon Islands 

Verhoging von de deelneming von de Staat in het kopitaa! 
von de Development Bank of Solomon Islands 

Voorwoardelijke lening ααη de Regering van de Salomonsei-
landen 

1,2 

0,8 

MAROKKO 

Stimulering von het particulière bedrijfsleven in Marokko 

— Globaal krediet voor de financiering van deelnemingen in 
het produktieve midden- en kleinbedriif 

Société de Participation et de Promotion du Partenariat 
„Moussahama"S.A. (SPPPj 1,5 

— Rechtstreekse deelneming namens de Gemeenschop in het 
kopitoal von de SPPP 0,5 

LGO  

ARUBA 

mil j. Ecu 

Rehobilitatie von installoties voor de elektriciteitsopvrekking  

Voorwoordelijke lening ααη de Regering van Aruba 1,9 

TUNESIË 

Globaal krediet voor de financiering von deelnemingen in 
kleine en middelgrote industriële bedrijven 

Voorwaardelijke lening ααη de Banque de Développement 
Economique de Tunisie 3,0 

MIDDELLANDSE-ZEELANDEN 

ALGERIJE 

milj. Ecu 

Analyse van de mogelijkheden tot verhoging von de effi 
ciency von de bestoonde installoties voor de elektriciteitsop-
wekking en -distributie 

Voorwoordelijke lening ααη de Société Nationale de l'Electri 
cité et du Gaz 1,0 

EGYPTE 

Renovatie en uitbreiding von het Winter Palace Hotel in Luxor 

Voorwaardelijke lening ααη het Frons-Egyptische bedrijf 
Compagnie internationale des Wagons-Lits Egypte pour le  
Tourisme S.A.E. 2,0 

De ontwikkeiing van de ievensmiddeienindustrie is één von de prioriteiten von de Overeenkomsten von Lomé 
(foto: sloep von een garnoienvissersbedrijf In Nossi-Bé, Madagascar). 
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Tobel A: Kredietverlening van 1959 tot 1990 
(ΜίΙ|. ecu's] 

Binnen de Gemeenschap 

Joren Totaal 

Kredteten 
Vor eigen onder mondaat 
rekening en garanties Nieuw Instrument 

Suiten de Gemeenschap 

Vor eigen 
rekening 

Ulti 

1959—1972 
1973—1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

2 836,7 
14340,6 
3 531,4 
4 683,5 
5 921,8 
6 885,9 
7177,6 
7 517,7 
7 779,6 

10 081,5 
12196,8 
13 393,4 

2 340,1 
η 739,1 

2 523,8 
3 446,0 
4145,9 
5 007,0 
5 640,7 
6 678,1 
6 967,1 
8 843,9 

11 506,6 
12 604,4 

110,1 
132,4 

97,6 

185,0 

52,5 

474,7 
539,9 
791.1 

1 199,6 
1 181,8 

883,7 
393,0 
425.2 
356,5 
78,3 
23,6 

155,7 
1 381,5 

377,9 
405,2 
426.0 
610,7 
577.4 
356.5 
184,4 
520.1 
485,9 
669,0 

230.8 
613,0 
89.8 
41,2 
52,7 
86,4 
75.9 
90,1 

202.9 
176,0 
126,0 

43,9 

Totoal 96346,3 8144^6 5774 6347,2 6150,3 1 828,6 

Tobel B: Kredietverlening van 1986 tot 1990 en van 1959 tot 1990 
near herkomst der middelen en naar land (Milj. ecu's) 

1986—1990 1959—1990 
Vor eigen Andere Vor eigen Andere 

Totoal rekening middelen Totaal rekening middelen 

ild-stoten 48114,3 46 837,6 1276,6 88 367/4 82020,2 6347,2 

Belgiê 392,3 368,7 23,6 1 131,4 1 107,8 23,6 
Denemorken 2178,0 2 054,9 123,1 3 916,9 3 383,4 533,5 
Duitslond 3 041,3 3 041,3 — 4 341,0 4 341,0 — 
Griekenlond 1 052,0 1 047,4 4,6 2 872,3 2 566,2 306,1 
Sponje 5 597,1 5 414,0 183,1 5 597,1 5 414,0 183,1 
Frankrijk 6 063,9 5 822,0 241,8 12 432,2 11 182,1 1 250,0 
ierlond 1 000,0 952,1 47,8 3 461,1 3 037,1 424,0 
Italie 17 086,7 16 636,0 450,7 35 588,2 32 480,2 3108,0 
Luxemburg 31,6 31,6 — 57,0 57,0 — 
Nederlond 941,6 938,4 3,2 1 115,9 1 112,7 3,2 
Portugal 2 690,9 2 651,1 39,8 2 690,9 2 651,1 39,8 
Verenigd Koninkrijk 7 179,7 7 020,9 158,8 14 080,6 13 604,8 475,8 
Eiders 859,3 859,3 — 1 082,9 1 082,9 — 
ACS-ionden en LGO 1 273,0 709,2 563,8 2951,8 1 864,8 1087,0 

Middellandse-Zeelanden 1 366,7 1 291,7 75,0 4 812,1 4070,6 741,5 

Oost-Europo 215,0 215,0 — 2154 215,0 — 
Totaoi 50968,9 49053,5 1 915,4 96346,3 88170,5 8175,8 

De kredietverlening in Sponje en Portugal viel tot eind 1985 en die in Griekenlond tot elnd 1980 onder de octiviteiten buiten de Gemeenschap. 

EUR 6 
1958-1972 

175 miljoen Ecu 

Van het Europa van de Zes naar dat van de Twaalf 
(gemiddelde Kredietverlening per jaar) 

EUR 9 
1973-1980 

1 544 mliioen Ecu 

EUR 10 
1981-1985 

5 091 milioen Ecu 

EUR 12 
1986-1990 

9 623 miljoen Ecu 

I IT 

!FR 
IDE 

1 EUR 6  

I GB 
I IE 

DK El EUR 9 
IGR 

EUR 10 

ES 

PT 

•Ì:> 
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Tobel C: Kredìetverlening in de Gemeenschap van 1986 tot 1990 
(afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit globale kredieten) 

near land en economische doelstelling (Miij. ecu's) 

Regionale  
ontwikkeling (') 

Intro structuur 
von communou-

toir belong 

Milieu 
en 

leefklimoot Energie 

Versterking 
concurrentiepositie 

en Europese 
integratie 

Midden- en 
kleinbedrijf buiten 

ontwikkelings
gebieden 

Belgiê 154,6 6,0 10,4 — 83,3 64,1 
Denemorken 831,1 904,3 85,3 963,5 8,2 141,9 
Duitsicnd 1 086,7 65,1 1 270,4 508,5 498,8 154,0 
Griekenland 1 015,5 80,2 329,8 422,9 — 7,2 
Sponje 3 347,4 2 036,3 642,9 553,7 628,1 358,4 
Frankrijk 3 389,0 1 441,0 182,2 294,0 443,7 564,4 
lerland 945,9 280,2 93,4 130,5 3,4 — 
Italië 10 492,6 1 334,3 2 625,0 4 051,5 1 936,1 1 147,5 
Luxemburg 11,8 19,8 — — 
Nederland 359,7 355,7 3,0 3,2 371,1 69,6 
Portugal 2 467,4 245,3 71,9 467,7 329,0 36,3 
Verenigd Koninkrijk 2 938,4 1 334,6 1 758,5 1 973,5 594,1 58,0 
Elders (') — 660,8 — 198,5 — — 

Totoai 27040,1 8763,6 7072,8 9 567 fi 4895,8 260M 

Sommige afzonderlijke kredieten beontwoorden can twee of meerdere doelstellingen tegelijkertîjd, het totooi von de verschillende rubrieken kan dan ook niet bij eikoar wor 
den opgeteld. 
(') Waarvan 4767,4 miijoen voor het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingsgebieden (zie tabe! H). 

Regionale  
ontwikkeling 

27 040,1 miijoen Ecu 

Industrie 

12 264,6 miijoen Ecu 

Energie 

9 567,5 miijoen Ecu 

Communautaire 
infrastructuren 

8 763,6 miijoen Ecu 

Milieu, 
leefklimaot 

7 072,8 miijoen Ecu • PT 
1 FR • GR 
• GB • lE • ES 1 1 Overige 

I Concurrentieverm ogen 
I en Europese integratie 

MKB buiten ontwikkeiings-

MKB in regionale  
ontwikkelingsgebieden 

• RatìoneeI energie-
gebruik 
Diversificatie van de 
invoer 
Ontwikkeling interne 
energiebronnen 

I I Vervoer over bnd 

I' j Luchtvervoer  

13 Overige  

E| Teiecommunicotie 

• Water  

@ "-"Cht  

H Afvd 

• Overige  

m Stadsvernieuwing 

naar land en sector 

Tobel D: Kredìetverlening in de Gemeenschap von 1986 tot 1990 
(afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit globale kredieten) 

(Mil), ecu s) 

Sector 

Totooi 
Afzonderlijke 

kredieten 
Toewijzingen uit 

globale kredieten 

Industrie 
Diensten  

Londbouw Energie Infrostructuur 

België 235,1 99,6 135,4 218,7 16,4 
Denemarken 2124,9 1 908,6 216,2 191,3 949,1 984,4 
Duitsiand 2 705,7 1 631,5 1 074,2 1 124,9 729,2 851,7 
Griekenland 1 022,7 790,2 232,6 366,9 283,4 372,4 
Spanje 5 059,4 4 021,1 1 038,3 1 562,7 460,0 3 036,7 
Frankrijk 4 996,3 3199,5 1 796,8 1 985,8 252,0 2 758,5 
lerland 975,9 952,5 23,3 49,4 220,0 706,5 
Italië 17 295,6 12 497,8 4 797,8 7 042,6 4118,6 6 134,4 
Luxemburg 31,6 31,6 — 11,8 — 19,8 
Nederland 868,4 744,6 123,8 497,9 3,2 367,3 
Portugal 2 503,7 2 085,7 417,9 911,3 603,9 988,5 
Verenigd Koninkrijk 6 897,6 6 789,6 108,0 1 401,3 1 885,8 3 610,4 
Elders 859,3 859,3 198,5 660,8 

Totoai 45 576,0 35611,6 9964,4 15 364,5 9 703,7 20507,8 
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Tabel E: Kredietverlening in de Gemeenschap in 1990 
(afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit globale kredieten) 

Onderverdeling naor sector 
Afzonderli|ke 

kredieten 

ElBen 
nieuw 

Toewijzingen uit 
globale kredieten 

Nieuw 
Totaal instrument Totaai EIB instrument 

Milj. ecu's % Milj, ecu's Milj. ecu's Milj. ecu's Milj. ecu's 

Energie en infrastructuur 7 614,8 62,2 7105,6 509,2 509,2 — 
Energie . .   1 581,9 12,9 1 505,0 76,9 76,9 
Produktie 676,9 5,5 650,4 26,5 26,5 — 
Tradithnele thermische centrales . 141,1 1,2 135,5 5,6 5,6 — 
Waterkrachtcentroies 49,2 0,4 39,0 10,2 10,2 — 
Alternatieve energiebronnen . . 2,3 . — 2,3 2,3 — 
Warmtekrachtcentrales . 33,6 0,3 28,0 5,6 5,6 — 
Cos-en oiiewinning . . . . ... . . . . . . 449,9 3,7 447,9 2,0 2,0 — 
Vaste brandstoffen 0,8 . — 0,8 0,8 — 
Transport, opslcg, opwerking 299,4 2,4 299,4 — — — 
Eiektriciteit . . . . . 156,2 1,3 156,2 — — — 
Aardgas en aardolie 
Kernbrandstoffen . . . . . . . . . . , . . . 

78,9 0,6 78,9 Aardgas en aardolie 
Kernbrandstoffen . . . . . . . . . . , . . . 64,4 0,5 64,4 — — — 
Distributie 605,6 4,9 555,2 50,3 50,3 — 
Eiektriciteit . . 372,9 3,0 372,0 0,9 0,9 — 
Aardgas ... ... 219,5 18 183,2 36,2 36,2 — 
Wärmte . . . ... . . . . . 13,2 0,1 13,2 13,2 — 
Vervoer . . . . . . . . . . 2807,5 22,9 2608,4 199,2 199,2 
Spoorwegen ; . . . . . 609,7 5,0 596,3 13,3 13,3 — 
Wegen, autosnelwegen ............ 760,5 6,2 660,1 100,3 100,3 — 
Zeevaart 83,0 0,7 76,0 7,0 7,0 — 
Stadsvervoer . . . . . . . ... . . . . . 221,2 1,8 142,9 78,2 78,2 — 
Luchtvoart 1 084,7 8,9 1 084,4 0,3 0,3 — 
waarvan vliegtuigen 896,7 7,3 896,7 — — — 
Overslagcentra 48,5 0,4 48,5 — — — 
Teiecommunicatie . . . . . . . . . . . 1 710,3 14,0 1 710,3 
Traditionele netten  1 426,8 11,7 1 426,8 — — — 
Sotellieten en volgstctions . . . . . 52,5 0,4 52,5 — — •— 
Internationale kabels 231,0 1,9 231,0 — — 
Watervoorziening, afvalwaterzuivering, vast ofval . 1 281,9 10,5 1 140,6 141,3 141,3 — 
Drinkwatervoorziening 101,0 0,8 86,1 14,9 14,9 — 
Afvalwaterzuivering 419,8 3,4 316,1 103,7 103,7 — 
Sanering 460,1 3,8 453,2 6,9 6,9 — 
Behandeling van vaste en vioeibore afvaistoffen . . . 163,4 1,3 150,3 13,1 13,1 — 
Diversen  137,6 1,1 135,0 2,7 2,7 — 
Stedelijice infrostructuur 31,1 0,3 12,6 18,5 18,5 — 
Stadsvernieuwing . 10,9 0,1 9,9 1,0 1,0 — 
Overheidsgebouwen e.d 20,1 0,2 2,6 17,5 17,5 — 
Overige infrostructuur . . . . • - • 20^1 1,7 128,7 73,3 73,3 — 
Samengestelde projecten '. 145,8 1,2 73,5 72,3 72,3 — 
Land-en bosbouwvoorzieningen ......... 56,3 0,5 55,2 1,0 1,0 — 
Industrie, diensten, landbouw 4631,0 37,8 2279,5 2351,5 2 280,1 714 

Industrie 3951,3 32,3 2055,4 1 895,9 1 845,4 504 
Mijnbouw 31,8 0,3 — 31,8 29,7 2,1 
Metallurgie  55,0 0,4 2,3 52,7 52,7 — 
Metaal- en machine-industrie .... . . ; . . .. 425,3 3,5 34,9 390,4 379,1 11,3 
Produktie van transportmaterieei .   1 155,5 9,4 1 105,2 50,3 48,2 2,1 
waarvan autoindustrie  742,1 6,1 709,9 32,2 31,8 0,4 
waarvan luchtvaartindustrie  398,6 3,3 395,3 3,3 3,3 — 
Elektrotechnische industrie . ... . ...... 169,1 1,4 73,0 96,1 95,5 0,6 
Elektronische industrie  47,6 0,4 11,8 35,8 32,4 3,4 
Chemische industrie . 483,5 3,9 369,5 114,0 113,4 0,6 
waarvan petrochemie  115,3 0,9 107,9 2,4 7,4 — 
waarvan farmaceutica  44,3 0,4 27,2 17,1 16,8 0,3 
Rubber- en kunststofverwerkende industrie . . . . . 147,9 1,2 57,4 90,5 89,7 0,8 
Glos en aordewerk  67,4 0,6 15,4 52,0 52,0 — 
Bouwmateriolen  142,3 1,2 21,6 120,7 118,8 1,9 
Houtindustrie  124,9 1,0 20,3 104,6 95,3 9,3 
Voedingsmiddelen  369,0 3,0 80,1 288,8 279,9 9,0 
Textiel en leer ...... 119,9 1,0 — 119,9 118,3 1,6 
Papierpulp, papier en drukkerij ....... . . 478,7 3,9 263,9 214,8 211,3 3,5 
Overige verwerkende industrie  40,2 0,3 — 40,2 37,4 2,8 
Bouwnijverheid    93,2 0,8 — 93,2 91,5 1,7 

Diensten    626,1 5,1 224,0 402,1 38^7 194 
Toerisme, volksgezondheid .... . ..... 148,0 1,2 29,4 118,6 118,6 — 
Onderzoek en ontwikkeling .......... 35,4 0,3 27,1 8,3 8,3 — 
Zakelijke dienstverlening . . . . . . . . ... . . 225,9 1,8 — 225,9 208,6 17,3 
Recycling en verwerking van αίναΙ ........ 27,7 0,2 — 27,7 25,8 1,9 
Geavanceerde informatiediensten 167,4 1,4 167,4 — — — 
Groothandel 21,6 0,2 21,6 21,4 0,2 

Landbouw, visserij, bosbouw 53,5 0,4 — 534 52,0 14 

Totoal 12245,7 100,0 9 385,0 2 860,7 2 789,2 71,5 

TO 
95 



Tobel F: Kredietverlening in de Gemeenschap van 1986 tot 1990 
(ofzonderlijke kredieten en toewijzingen uit globale kredieten) 

Onderverdeling noor sector 
Afzonderlijke 

kredieten 

(EIB) en 

Toewijzingen uit 
globale kredieten 

Nieuw 
Totaal instrument ΤαΐααΙ (EIB) instrument 

MilJ. ecu's % Milj, ecu's MilJ. ecu's Miij. ecu's Milj. ecu's 

Energie en intrastructuur  30211,5 66,3 28571,5 1 640,0 1 609,4 30,6 

Energie  9703,7 21,3 9 263,5 440,2 423,3 16,9 
Produktie  4 848,7 10,6 4 745,1 103,6 93,8 9,8 
Kerncentrales  456,1 1,0 456,1 — — — 
Tradifionele thennische centrales 1303,9 2,9 1297,8 6,2 6,2 — 
Waterkrachtcentraies  806,3 18 752,5 53,8 45,9 7,9 
Altematieve energiebronnen . . . . . . . : . . :. . 214,3 0,5 209,4 4,9 3,6 13 
Warmtekrachtcentrales  398,2 0,9 385,7 12,5 11,9 0,6 
Gas- en oliewinning  1595,5 3,5 1 570,5 25,0 25,0 — 
Vaste brandstoffen  74,4 0,2 73,1 7,2 7,2 — 
Transport, opslag, opwerking  2 030,2 4,5 1 991,2 39,0 39,0 — 
Elektriciteit  473,5 7,0 472,8 0,7 0,7 — 
Aardgas en aardolie  
Kernbrandstoffen  

697,3 7,5 659,1 38,2 38,2 — Aardgas en aardolie  
Kernbrandstoffen  859,4 1,9 859,4 — — — 
Distributie ^ . . . . . . . 2 824,8 6,2 2 527,2 297,6 290,5 7,1 
Elektriciteit . . . 7 099,7 2,4 7 066,4 33,3 33,3 — 
Aardgas . . . , . 1 222,7 2,7 1004,3 218,4 211,7 6,8 
Wärmte  502,4 1,1 456,4 45,9 45,6 0,4 

Vervoer . 9899,1 21,7 9424,2 474,9 474,9 
Spoorwegen  1 787,9 3,9 1 771,4 16,5 16,5 — 
Wegen, autosnelwegen  4 070,2 8,9 3 804,9 265,3 265,3 — 
Zeevoort . . . . . . . . . ... ... . . 468,1 1,0 439,8 28,4 28,4 — 
Luchtvoart . . . . . . .. . . 2 658,8 5,8 2 658,3 0,5 0,5 — 
waarvan vUegtuigen ....... . . . . . . 7 712,0 3,7 7 712,0 — — — 
Stodsvervoer  727,1 1,6 572,7 154,5 154,5 — 
Overslogcentrc  186,9 0,4 177,1 9,8 9,8 — 
Telecommunicatie  5205,3 IM 5205,3 — — — 
Gespecioliseerde netten  14,2 . 14,2 — — — 
Troc itionele netten  4 295,1 9,4 4 295,1 — — — 
Satellieten en volgstations .... .. . · . .... 523,7 1,1 523,7 — — — 
Internationale kabels  372,3 0,9 372,3 — — — 
Wotervoorziening, afvalwaterzuivering, vast ofvol . 4239,7 9,3 3735,3 504,3 503,8 0,5 
Drinkwatervoorzlening  389,3 0,9 333,9 55,5 55,0 0,5 
Sanering  1 553,1 3,4 1 200,5 352,5 352,5 — 
Afvalwaterzuivering  1 511,9 3,3 1 498,3 13,6 13,6 — 
Behandeling van vaste en vloeibare afvalstofferr . . . 348,7 0,8 280,0 68,7 68,7 — 
Diversen  436,7 1,0 422,6 14,1 14,1 — 
Stedelijke infrostructuur . . . . 193,0 OA 146,9 46,1 32,9 13,2 
Stadsvernieuwing  10,9 . 9,9 1,0 1,0 — 
Exposities, beurzen en congressen ........ 92,6 0,2 74,9 17,7 17,7 — 
Overheidsgebouwen e.d  77,4 0,2 62,1 15,3 2,0 13,2 
Samengesteide stadsprojecten . . . . . . . . . 12,1 . — 12,1 12,1 — 
Overige infrostructuur  970,7 796,2 174,5 174,5 
Samengesteide projecten  735,9 1,6 569,5 166,4 166,4 — 
Land- en bosbouwvoorzieningen  234,8 0,5 226,7 8,1 8,1 —-
Industrie, diensten, landbouw  15 364,5 33,7 7040,1 8 324,4 7175,5 1 148,9 

Industrie  13094,8 28,7 6402,4 6692,4 5637,6 1054,8 
Mijnbouw  272,3 0,6 195,7 76,6 67,2 9,4 
Metallurgie  186,9 0,4 46,6 140,4 123,9 16,5 
Metaal- en machine-industrie . 1 544,7 3,4 383,9 1 160,9 965,4 195,5 
Produktie von transportmoterieel  2 438,6 5,4 2 231,3 207,3 168,1 39,2 
Elektrotechnische en elektronische industrie . . . . . 1 363,4 3,0 966,3 397,2 348,4 48,7 
Chemische industrie  1 679,0 3,7 1 142,9 536,1 468,7 67,4 
Rubber- en kunststofverwerkende industrie ..... 515,5 1,1 121,6 393,9 326,2 67,7 
Glos en aardewerk  486,3 1,1 195,5 290,8 241,4 49,4 
Bouwmaterioien  440,4 1,0 57,3 383,1 360,5 22,6 
Houtindustrie  419,9 0,9 73,9 345,9 273,6 72,3 
Voedingsmiddelen  1 489,7 3,3 352,2 1 137,5 963,1 174,4 
Textiel en leer ., ., . ., . . 578,8 1,3 16,2 562,6 427,4 135,2 
Popierpuip, papier en drukkerij ......... 1 233,7 2,7 605,4 628,3 526,4 101,8 
Overige verwerkende industrie ......... 141,3 0,3 9,5 131,7 109,9 21,8 
Bouwnijverheid . . . . L 304,3 0,7 4,2 300,1 267,3 32,8 
Diensten . 206^7 4,5 626,5 1 436,2 1 350,7 85,5 
Toerisme, volksgezondheid .......... 848,5 1,9 191,0 657,5 652,6 4,9 
Opleidings- en vormingscentra . . . . . . . . . 50,9 0,1 50,4 0,5 0,2 0,2 
Onderzoek en ontwikkeling .......... 107,1 0,2 74,9 32,2 31,9 0,3 
Zakelijke dienstverlening ........... 719,4 1,6 60,2 659,2 585,1 74,1 
Recycling en verwerking van afvallen ....... 46,1 0,1 — 46,1 40,4 5,7 
Geavanceerde informatiediensten  250,0 0,5 250,0 — — 
Groothandel , . . . 40,7 0,1 — 40,7 40,5 0,2 
Landbouw, visserij, bosbouw    207,0 0,5 11,2 195,8 187,2 8,6 

Totool generoal  45576,0 100,0 35611,6 9964,4 8784,9 1 179,5 
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Tobel G: Toewijzmgen uif globale kredieten in 1990 
Overzicht 

Totool Voor eigen rekening Nieuw instrument 

Aontol Milj. ecu s Aontol Milj. 6cu s Aontol Mìlj. ecu's 

Totaal in 1990 (*] 8445 2860,7 8245 2789,2 200 71,5 

Regionale ontwikkeling 5 201 1 706,1 5 201 1 706,1 — — 
Infrasfrucfuur 367 417,2 367 417,2 — — 
Midden- en kleinbedrijf in ontwikke-
lingsgebieden 4834 1288,9 4834 1288,9 — — 
Energievoorziening 76 116,2 76 116,2 — — 
Geovonceerde technologieën . . . 330 163,7 330 163,7 — — 
Midden- en kleinbedrijf buiten ont- 2 528 699,6 200 71,5 
wikkelingsgebieden ...... 2728 771,1 
Milieu 360 312,2 360 312,2 — — 
Communautaire infrostructuren . . 17 12,9 17 12,9 — — 

Π Sommige kredieten beantwoorden ααη twee of meerdere doelstellingen tegelijkertijd, hef totcal von de verschillende rubrieken kon don ook niet bij elkoor worden opge-

label Η: Toewijzingen uit globale kredieten van 1986 tot 1990 
Overzicht 

Totool Voor eigen rekening Nieuw Instrument 

Aontol Milj. ecu's Aontol Milj. ecu's Aontol Milj. ecu's 

Totaal 1986-1990 0 28812 9964,4 25104 8784,9 3708 1 179,5 

Regionale ontwikkeling ..... 17740 5 968,9 17 740 5 968,9 — — 
Infrasfrucfuur  1 164 1 201,5 1 164 1 201,5 — — 
Midden- en kleinbedrijf in onfwikke-
lingsgebieden  16576 4767,4 16576 4767,4 — — 
Energievoorziening  552 763,2 527 735,8 25 27,5 
Geovonceerde technologieën . . . 553 460,2 553 460,2 — — 
Midden- en kleinbedrijf buiten ont-
wikkelingsgebieden  9 760 2 601,2 6 075 1 447,9 3 685 1 153,3 
Milieu  728 845,9 728 845,9 — — 
Communautaire infrostructuur . . 19 22,6 19 22,6 — — 
(*) Sommige kredieten beantwoorden ααη twee of meerdere doelstellingen tegelijkertiid, het totool von de verschillende rubrieken kan don ook niet bij elkoor worden 

opgeteTd. 
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naar regio en doelstelling 
Tobel I: Toewifzingen uit globale kredieten in 1990 

(MH). ecu s) 

Regio 

Reqionaie MKB buiten de ree aionale Geavan-
ceerde Totaal ontwikkeling ontwikkeiingsgebieden Geavan-
ceerde Commun. 

Infro- Eigen technolo- infra-
Aantal Bedrag structuur Industrie rekening NI gieën Energie Milieu structuren 

87 108,9 57,2 51,6 — — — — — 
44 45,0 — 5,1 39,8 — — — — — 
7 20,1 — 20,1 — — — — — — 

13 15,5 — 9,6 5,9 — — — — — 
8 10,7 — 10,7 — — — — — — 
6 6,2 — 6,2 — — — — — — 
2 5,5 — 5,5 — — — — — — 
6 4,9 — — 4,9 — — — — — 
1 1,0 — 1,0 — — — — — 

142 63,2 — 29,5 33,8 — — — — — 
94 50,9 — 28,4 22,6 — — — — — 
39 11,2 — — 11,2 — — — — 
9 1,1 — 1,1 — — — — — — 

718 501,9 151,5 126/4 71,5 — 47,1 23,1 245,7 — 
153 188,4 72,6 40,4 22,0 — 4,8 1,5 107,2 — 
72 83,4 40,9 41,1 0,6 — — 2,7 40,5 — 

356 89,4 1,2 26,4 — 42,3 — 20,7 — 
7 15,9 14,9 1,1 — — — — 15,9 — 

26 13,0 — 3,0 7,0 — — — 3,7 — 
49 42,9 6,1 9,9 — — — 30,0 — 
11 13,5 7,0 2,1 — — — 7,0 7,8 — 

8 7,3 0,7 6,5 — — — — 6,0 _ 
24 26,8 3,4 15,4 4,9 — — — 4,1 — 
12 21,5 12,0 9,5 — — — 12,0 9,8 — 
78 46,9 8,3 38,6 — — — — — — 

2 7,2 0,6 6,6 — — — — _ 
7 7,7 — 7,7 — — — — — — 

19 6,0 2,8 3,1 — — — — .— — 
8 4,9 0,7 4,2 — — — — — — 
1 4,7 — 4,7 — — -2- — — — 
9 4,3 0,8 3,4 — : — — — 
8 4,0 1,1 2,9 — — — —.. — 
8 3,8 0,9 2,9 — — — — 
6 2,1 0,1 2,0 — — — — 
1 0,9 — 0,9 — — —• • — 
3 0,5 0,4 0,04 — — — — — — 
1 0,4 0,4 — — — — . . •— 
3 0,2 0,2 — — — — — 
1 0,2 0,2 — — — — — 
1 0,03 0,03 — — — — — — — 

641 232,7 70,6 92,3 65,2 4,6 « — — 
106 33,9 11,3 21,2 1,3 0,1 — — 

85 30,5 4,6 25,1 0,8 ' 
48 27,2 6,9 19,1 1,2 • — 
72 21,8 11,3 10,3 0,1 : 
60 21,6 1,9 0,6 19,2 
52 20,1 9,7 5,8 2,8 1,9 — — 
25 16,9 12,6 4,0 0,1 0,2 —^ — 
47 13,3 6,8 6,5 — — _ — 
20 10,9 5,1 4,3 1,5 — 
26 9,7 — 7,7 1,8 0,2 
18 7,3 0,8 0,7 5,7 — — — 
15 6,0 3,6 2,2 0,2 — •— — 
33 5,4 0,5 4,8 — 0,1 — • :• — 
17 4,5 0,1 4,4 — . — 
10 1,9 — 0,04 1,9 _ — — — — 
3 1,2 — — 1,2 — ^  — 
4 0,5 — 0,5 — — — — — — 

3953 58^3 174,5 242,0 127,1 38,7 ' 15,7 6,5 
578 102,8 57,6 12,2 26,3 6,7 — 0,1 
347 80,2 6,1 70,7 — 3,4 — — 
140 74,4 61,5 11,0 — 2,0 _ • — 3,3 
224 66,9 36,7 24,0 4,2 1,9 — 0,4 
660 51,8 — — 46,1 5,8 • — — 
322 49,1 3,6 26,9 17,6 1,1 — 8,0 — 
201 27,8 6,3 19,4 — 2,1 5,9 1,3 
223 22,4 22,4 — — — — 
178 17,9 — 0,3 9,9 7,6 
102 11,2 1,3 3,3 6,5 0,2 1,7 — 
134 10,8 0,3 9,8 0,05 0,7 0,3 
150 10,1 — 3,8 5,4 1,0 — — 
97 9,3 — 9,3 — — — — 

107 8,3 — 4,3 2,4 1,7 _ — — 
79 6,5 0,5 2,6 1,4 2,0 0,5 
70 5,6 1,8 2,6 1,2 — 
37 5,6 — 5,6 — — : — 
91 5,2 — 5,2 0,03 — ' ' — 
88 5,0 — 0,9 4,2 — — — — — 

België  
West-Vlaanderen . . .  
Henegouwen .... 
Antwerpen  
Limburg  
Luik  
Namen  
Oost-Vloanderen . . .  
Brobant Β  
Denemarken .... 
Vest for Storebaelt . . .  
Hovedstcdsregionen . .  
Oest for Storebaelt . . 

Du'itsland  
Noordrijn-Westfolen . .  
Nedersoksen ....  
Boden-Württemberg . . 
Soorlond  
Hessen  
Beieren  
Sleeswljk-Holstein . . . 
Homburg  
Rijnlond-Polts . . . .  
Bremen  

Griekenland .... 
Multiregionool . . . . 
Attico  
Centrool-Mocedonië . .  
Stereo Elloda ....  
Midden-Griekenlond . . 
Kreta  
Peloponnesus . . . .  
Egeïscfie Zee (zuid) . .  
Oost-Mocedonië, Throcië 
Thessolië  
Ionische eilonden . . .  
Noord-Griekenlond . . 
Epiros  
Egeïsche Zee (noord) . .  
West-Griekenlond . . 

Spanje  
Andolusië  
Cotolonië . . . . . 
Volencio  
Costillo Léon . . . . 
Modrid  
Costillo Lo Moncho . . 
Golicië  
Extremoduro . . . .  
Murcio ...... 
Boskenlond  
Arogon  
Asturios  
Conorische eilonden . . 
Novorro  
Lo Riojo  
Boleoren  
Contobrië  

Frankrijk  
Rhône-Alpes . . . . 
Bretogne  
Nord — Pos-de-Colois .  
Poys de lo Loire . . .  
île de Fronce . . . . 
EIzos  
Lothoringen  
Provence-Côte d'Azur 
Centre  
Fronche-Comté . . . . 
Aquitoine  
Houte-Normondie . . .  
Longuedoc-Roussillon 
Bosse-Normondie . . .  
Chompogne-Ardenne 
Bourgogne  
Lo Réunion . . . . .  
Midi-Pyrénées . . . .  
Picordie  

iCy 
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naar regio en doelstelling 
Tobel I: Toewijzingen uit globale kredieten in 1990 (vervolg) 

(Mili. ecu's) 

ΤοίααΙ 
Regionale  

ontwikkeling 
MKB buiten de regionale  

ontwikkelingsgeoieden Geavan-
ceerde 

technolo-
Commun, 

infro-Infra-

Geavan-
ceerde 

technolo-
Commun, 

infro-
Regio Aontai Bedrag structuur Industrie Eigen rek. NI gieën Energie Milieu structuren 

Frankrijk (vervolg) 
Poltou-Chorentes  34 4,8 0,6 3,3 0,9 —, 0,6 
Auvergne  47 4,1 — 2,8 0,6 0,6 — — 
Limousin . . . . . . . : 34 2,2 — 2,2 
Corsica . 8 0,3 — 0,3 — 
Martinique . . . .... 2 0,1 — 0,1 — — — — — — 
lerland . 6 5,3 — 5,3 — — — — 
Italie . . 2115 1067,5 11,0 504,7 312,8 7,8 116,6 93,0 50,8 6,3 
Multiregionaal Mezzogiorno . 1 0,04 — 0,04 — — _ — 
Lombardije 173 190,3 — — 97,1 7,7 42,6 17,5 28,9 
Emilio-Romagna  . 105 116,4 — 1,3 67,1 — 20,0 22,1 6,1 
Piémont  85 100,4 — — 56,1 — 30,4 13,9 — 
Veneto  143 89,9 4,9 6,7 51,1 0,2 8,6 1,7 10,3 . 6,3 
Lazio  61 68,1 1,3 53,6 1,8 9,1 3,6 
Companië .... . . . 218 67,6 — 67,6 — — — — 
Toscane    77 67,1 — 29,7 30,2 — 7,9 7,2 2,0 
Sicilie  . 268 54,7 — 54,7 — 
Trentino-Alto Adige .... 138 54,6 1,2 52,3 0,6 — 1,6 
Apulië  . 237 42,1 3,3 38,8 — — 3,3 
Umbrië . 53 34,8 — 34,8 — — 6,0 9,1 — . . . . 
Marken ........ 85 34,3 0,1 31,0 0,3 — 1,1 3,0 
Sardinië .... . . . 188 34,0 — 34,0 — — — 
Friaul-Veneto Julia . . . . 55 33,9 — 29,1 0,7 4,1 — 
Abruzzen  75 25,8 — 25,8 — 4,1 

Basilicata . . . . . . . 53 18,8 0,3 18,5 — — — 0,3 
Ligurië . . . ... . . 33 14,8 0,02 7,0 7,8 — — — — 
Molise . . 19 11,6 — 11,6 
Calobrië . . . . . : . . 48 8,0 — 8,0 — — ' ' — — — 
Nederlond . . .... 35 57,1 — 21,3 35,8 ' ' 
Noord-Hollond . . . . . . 6 15,1 — 3,5 11,6 ' ' 
Gelderlond . 5 13,8 — 7,6 6,3 — · 

- - .4—,^ 

Zuid-Holland . . . . . . 10 9,2 — 4,8 4,4 — ' — .. .. .. .— 
Noord-Brobont . . . . . 4 9,1 9,1 • 
Friesland . . . ,. .. . . . 3 4,4 — 4,4 " 
Drenthe  4 3,7 — — 3,7 
Utrecht . . . ... . . 1 0,7 — — 0,7 — — — • 
Groningen  1 0,7 — 0,7 — — — 
Overijssel . 1 0,4 — 0,4 __ — — __ — .. : 
Portugal  595 157,8 1,3 156,5 — . — — 0,05 —. 
Multiregionaal . . . . . . 2 0,7 — 0,7 — — — — — •r— 
Centrum . . . . . . . . 183 51,2 — 51,2 — — — — — •• — 
Noord  188 48,1 — 48,1 — — — — — 
Lissabon en Vallei van de Tejo . 155 36,6 — 36,6 — — — 0,05 — 
Alentejo ; 35 7,6 — 7,6 — — — — — 
Algarve  17 6,6 — 6,6 — — — — — • 
Madeira 4 5,1 — 5,1 — — — — — ...-ρ— 

Azoren . 11 1,9 U 0,7 — — — — — 
^·· — 

Verenigd Kaninkrifk . . . 75 37,2 — 15,1 Ir8 20,3 — — — 
Zuid-Oost . 33 17,4 — 13,9 
Schotland  3 7,1 7,1 ,  
Zuid-West  8 3,9 — 0,1 3,8 
Oost-Anglia  5 2,5 — — 1,8 0,7 — — — • 
Yorkshire en Humberside . . 5 1,6 — 5,0 — 0,1 — — :. — • • 
West-Midlonds  7 1,3 — 0,9 — 0,5 — — 
Cost-Midlands ...... 4 1,1 — 0,3 — 0,8 — — • 
Noord-West  6 1,1 — 1,1 — — — — .: 
Noord  2 0,6 — 0,2 — 0,5 — — 
Wales 2 0,5 — 0,5 — __ — — 
Totaal generool  . 8445 2860,7 417,2 1 288,9 699,6 714 163,7 116,2 312,2 12,9 

Sommige kredieten beantwoorden ααη twee of meerdere doelstellingen tegeliikertijd, het totaal van de verschillende rubrieken kan dan ook niet bij 
elkaar worden opgeteld. 
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ηαοΓ regio en doelstelling 
Tobel J: Toewijzingen uit globale kredieten van 1986 tot 1990 

(Milj. ecu's) 

Totaal 
RegionoÎe 

ontwikkeling 
MKB buiten de regionale  

ontwikkelingsgebieden Geovan-
ceerde Commun. 

Infra- Eigen technolo- Infro-
Regio Aantal Bedrog structuur Industrie rekening NI gieën Energie Milieu structuren 

België  . . 143 135,4 — 71,3 64,1 — — — — — 
West-Vlaanderen .... . . 52 51,5 — 5,3 46,3 — — _ — 
Henegouwen . . . . . . . 13 21,6 — 21,4 0,1 — — — — — 
Limburg  . . 14 21,5 — 21,5 — — — — — — 
Antwerpen  . . 20 16,2 — 9,6 6,6 — — — — — 
Luik  . . 10 8,1 — 7,8 0,3 — — — — — 
Oost-Vlaanderen . . . . . . 11 7,2 — 0,2 7,0 — — — — — 
Namen  . . 3 5,6 — 5,5 0,1 — — — — — 
Brabant Β . . . 10 2,6 — — 2,6 — — — — — 
Brabant V  . . 5 0,7 — — 0,7 — — — — — 
Brabant W . . 5 0,5 — 0,5 — — — — — 
Denemarken . . 519 216,2 26,5 42,6 34,1 107,8 — — 24,6 — 
Vest for Storebaelt .... . . 392 169,7 23,5 40,3 22,8 83,1 — — 19,5 — 
Hovedstadsregianen . . . . . 100 37,2 1,5 — 11,2 21,9 — — 2,7 — 
Oest for Storebaelt ... . . 27 9,3 1,6 2,4 — 2,8 — — 2,5 — 
Duitsland . . 1275 1074,2 395,7 218,7 154,0 — 58,7 63,6 601,2 — 
Noordrijn-Westfolen . . . . . 379 546,9 279,0 85,5 56,6 — 4,8 29,8 331,6 — 
Boden-Württemberg . . . . . 518 139,5 0,1 1,3 42,8 — 53,8 8,5 42,9 — 
Nedersaksen . . 110 124,7 58,3 52,4 4,4 — — 2,7 69,5 — 
Beieren . . 88 65,1 — 8,4 18,6 — — — 42,1 — 
Rijniand-Palts . . 45 43,9 3,4 17,4 7,3 — : 0,6 18,8 _ 
Hessen  . . 56 39,9 — 3,3 22,3 — — 15,1 — 
Saarland . . 17 38,8 26,2 12,6 — — — 38,8 — 
Sleeswijk-Holstein .... . . 25 27,3 16,0 3,2 1,2 — 10,0 17,8 — 
Bremen . . 14 26,6 12,0 14,7 — — 12,0 15,0 — 
Hamburg . . 22 20,4 0,8 19,0 0,6 — ' — 9,7 — 
Berlijn . . 1 1,0 1,0 — — — — — 
Griekenland . . 533 232,6 67,9 157,5 — 7,2 — — — 
Multiregionaal . . 7 47,3 8,4 38,9 — — — — — 
Attica . . 95 33,3 8,0 21,0 — 4,3 — — — 
Kreta  . . 83 24,2 6,5 17,4 — 0,3 — — — 
Oost-Macedonië, Thraclë . . 37 23,9 13,3 10,5 — 0,1 — — — 
CentraaI-Macedonië . . . . . 84 23,0 3,4 19,5 — 0,2 — — — 
Stereo Ellada  47 21,0 4,2 15,3 — 1,4 — — — 
Thessalië  27 11,6 5,3 6,2 — 0,1 — — — 
Midden-Griekenlond . . . 2 10,2 5,5 4,7 — — — — — 
Peloponnesus 38 7,3 1,2 5,8 — 0,3 — — — 
Eilanden  1 6,8 6,8 — — — — — 
West-Grlekenlond . . . 22 5,0 0,03 4,9 0,03 
Egeïsche Zee (zuid) . . . 19 4,6 0,9 3,6 — 0,1 
Ionische Eilanden .... 19 4,1 0,4 3,6 — 0,04 — — — 
Epiros  24 4,0 0,2 3,7 0,1 
Noord-Griekenlond . . . . . 2 3,6 3,6 — 
West-Mocedonië .... 10 17 0,1 1,6 — — 
Egeïsche Zee (noord) . . . 16 1,1 0,2 0,9 — 0,1 — — — — 
Spanje  . . 2499 1038,3 167,1 512,7 198,6 159,8 — — 
Andolusië  467 188,5 38,7 142,4 1,7 5,7 
Catolonië  337 141,1 — 36,7 62,0 42,3 
Madrid  239 122,7 1,9 9,4 70,4 41,0 
Valencia  231 103,1 6,9 51,0 18,9 26,3 — 
Castillo Léon  253 85,1 22,1 53,7 5,9 3,4 
Goliciê  107 67,0 39,0 25,4 0,1 2,5 
Castillo Lo Monche . . . 172 66,3 22,6 32,5 3,1 8,1 — — 
Conorische Eilanden . . . 105 57,8 0,5 55,5 — 1,8 — 
Murcia  120 48,2 11,6 32,6 1,5 2,5 
Baskenland  88 37,0 0,1 26,0 3,8 7,0 — — — 
Extromoduro ..... 112 31,9 17,0 14,6 — 0,3 
Aragon  90 31,5 0,9 10,3 14,0 6,3 — — 
Navarro . 49 18,7 — 0,9 10,9 6,9 — — — 
Asturios  51 18,6 5,6 12,6 0,2 0,1 
La Rioio  41 9,6 — 1,0 4,6 4,1 
Contabrië  28 9,5 — 8,3 0,1 1,1 
Boleoren  . . 9 1,7 — 1,3 0,4 _ — — — 
Frcinkrijk  . , 11 5 21 1 796,8 464,5 738,9 328,5 235,9 2,5 26,7 19,6 6,5 
Bretagne  787 192,9 13,2 154,1 0,1 10,9 14,7 
Rhône-Alpes  1 586 192,5 63,2 29,7 62,3 36,7 0,3 0,6 — 0,1 
ile de Fronce  1 994 182,9 — — 138,2 42,1 0,9 1,2 0,6 — 
Noord — Pas-de-Colois . . . . 473 167,7 111,2 47,4 6,3 2,8 3,3 
Pays de lo Loire .... 699 148,9 46,6 81,9 6,8 10,4 0,2 3,2 0,4 
Provence — Côte d'Azur . . 617 132,0 58,1 63,6 0,1 9,6 0,6 _ 
Elzas  795 123,1 7,2 58,6 50,8 6,4 0,1 8,5 
Aquitaine  475 117,2 64,2 44,0 0,05 5,5 0,3 3,4 2,8 0,3 
Lotharingen  632 92,1 7,4 72,3 0,5 11,9 5,9 1,3 
Languedoc-Roussillon . . . . 321 79,9 36,0 38,2 5,6 
Midi-Pyrénées  352 68,1 37,3 26,8 0,3 3,5 0,2 
Centre  465 47,4 2,2 17,3 27,4 0,4 
Haute-Normandie .... 384 40,3 0,2 14,6 13,1 12,4 ___ 
Bosse-Normandie .... 333 32,7 0,2 19,1 5,5 7,9 — 
Auvergne  246 31,6 12,1 10,0 2,2 7,0 0,3 
Franche-Comté ..... 228 26,1 1,3 5,3 12,4 7,1 — 1,7 — 
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Tobel J; Toewijzingen uit globale kredieten van 1986 tot 1990 (vervolg) 
noor regio en doelstelling 

Totaol 
Regionale  

ontwiickeling 

Regio Aontol Bedrog 
Infro-

structuur Industrie 

MKB buiten de regionole 
ontwikkelingsgebieden 

Eigen 
rekening N1 

Geovon-
ceerde 

technolo-
gieën Energie 

(Mllj. ecu's) 

Commun, 
infro-

Mifieu tructuren 

Frankrijk (vervolg) 
Picardie ........ 276 26,0 9,8 9,1 7,2 
Poitou-Charenfes . . . . . 162 25,0 1,2 20,5 3,3 0,1 0,6 
Bourgogne  . 246 24,0 — 9,5 6,8 7,7 0,1 — 
Chompagne-Ardenne . . . 237 23,4 0,5 15,0 3,0 4,8 0,1 0,5 
Limousin  115 11,7 2,6 7,5 — 1,6 
LG Réunion . 37 5,6 — 5,6 — 
Corsica . . . . ; , . 57 5,5 2,0 3,0 0,5 
Martinique . 3 0,2 — 0,2 — — 
Guadeloupe .   1 0,04 — • 0,04 — — — — — .:< • : 
lerland  160 23,3 0,7 32,7 — — — — 
Italie    . 10197 4797,8 77,3 2518,8 597,4 549,9 399,0 667,2 198^ 16,1 
Lombardije . . . . . . . . 770 657,1 — 2,6 163,2 138,6 170,3 132,8 83,0 
Veneto . . . 706 461,1 8,8 60,3 118,9 152,6 44,6 54,0 13,4 16,1 
Emilia-Romagna . . . . . 567 407,5 8,5 137,1 111,5 39,0 83,5 29,6 
Campanie  . 1 154 406,4 0,1 406,4 — — — 12,0 7,6 
Trentino-Alto Adige . . . . 658 402,7 3,0 373,6 0,6 0,3 28,9 
Piémont  384 383,1 — 0,4 97,8 67,0 91,5 112,5 24,8 
Toscane  . 770 344,0 — 151,2 61,3 61,8 23,9 61,1 20,7 
Lazio . . . . i . . , . . 355 247,6 2,8 187,2 4,0 5,7 14,1 25,6 10,7 
Sicilie ......... . 1 013 233,5 9,8 221,2 — 25,3 2,7 
Marken  598 215,1 5,7 201,7 0,3 — 1,1 13,0 0,1 
Sardinië . . . . . ... . 732 213,2 0,6 212,7 — — 1,5 0,6 
Aoulië . : . . . 955 200,4 13,9 186,5 — — — 23,0 
Ajruzzen . . . . . . . 413 149,9 12,8 136,0 — — — 7,3 0,7 — 
Umbrië  214 121,2 1,3 108,5 — — 11,8 15,4 0,7 
Friaul-Veneto Julia .... 137 88,4 0,6 74,3 0,7 — 13,4 

0,7 

Basilicata . 249 83,3 8,8 74,5 17,6 0,7 
Ligurië , 128 73,1 2,0 30,5 13,4 10,5 2,7 16,0 
Calabrië  312 55,6 7,2 48,4 — 7,2 
Molise  69 31,5 — 31,5 — — 
Multiregionaal Noord . . . 7 19,2 1,9 14,1 3,2 
Multiregionaal Mezzogiorno . 5 3,0 — 3,0 — — — 2,2 
Volle d'Aosta  1 1,0 — — — — 1,0 _ — 
Nederland  95 123,8 — 54,2 69,6 — 
Noord-Holland  18 29,0 — 11,8 17,3 • . .. 
Noord-Brabant  15 22,0 — 1,5 20,5 . ... __ : : •; 
Gelderland .... . \ . 14 21,1 — 11,5 9,7 — — — • 
Zuid-Holland . . . . . . 18 17,5 — 4,8 12,7 •• 
Limburg  7 11,2 — 10,1 1,0 — . — — •• • 
Groningen  5 6,6 — 6,6 — — — — 
Friesland . . . . ... . 4 4,7 — 4,7 — — — — 
Overi ssel . ... . . . 6 4,0 — 3,3 0,7 — 
Drent le . . . . . ... 4 3,7 — — 3,7 — — 
Zeeland . . .... . . 1 2,1 — — 2,1 — — — 
Utrecht . . ... . . . 3 1,8 1,8 — — — —-
Portugal . . . . 1676 417,9 1,8 379,8 — 36,3 5,8 2,1 
Centrum . . . . . . . . . 597 156,6 — 137,1 — 19,5 3,5 0,1 
Noord ; . 515 134,9 — 128,0 — 6,9 2,2 1,9 
Lissabon en Vallei van de Tejo . 423 88,9 — 82,5 — 6,4 — 0,05 
Alentejo  73 13,7 — 13,3 — 0,4 — — 
Algarve  33 9,7 — 7,3 — 2,4 — — 
Madeira  9 7,3 — 6,6 — 0,8 — — '. ' ^ 
Multiregionoal . . . . . . 13 4,4 — 4,4 — — — — 
Azoren  13 2,5 1,8 0,7 — — — — 
Verenigd Koninkrijk . . . 194 108,0 — 50,0 1,8 56,2 — : 
Zuid-Oost . 65 36,9 — — 36,9 — — 
Schotland  10 15,9 — 15,9 — — — — . 
Oost-Midiands  22 12,9 : 6,6 — 6,3 — — 
West-Midlands ...... 21 8,1 4,8 — 3,3 — — 
Zuid-West  18 7,9 2,1 — 5,8 — — 
Yorkshire en Humberside . . 11 6,8 6,2 — 0,6 — — 
Noord-West  19 6,8 5,4 — 1,4 — — 
Wales  11 5,7 5,7 — — — — 
Oost-Anglia  6 2,9 — 1,8 1,1 — — 
Noord-lerland  5 2,5 2,5 — — — — 
Noord  6 1,7 0,8 — 0,9 — — — — 
Totaal  28812 9964,4 1 201,5 4767,4 1447,9 1 153,3 460,2 763,2 845,9 22,6 

Sommige Icredieten beantwoorden ααη twee of meerdere doelstellingen tegell ikertijd, het totaal van de verschÜlende rubrieken kan dan ook niet bij 
elkaar worden opgeteld. 
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Tobel Κ: Kredietverlening in de ACS-landen en de LGO van 1976 tot 1990 
(overeenkomsten von Lomé) 

Onderverdeling naar land (Milj. ecu's) 

Totaol Vaar eigen rekening Begratingsmiddelen 

Totaal Lamé 1 + II Lamé III Tataal Lamé 1 + II Lamé III Tataal Lamé 1 + II Lamé III 

AFRIKA  2194,44 1 137,34 1 057,1 1 368,6 812,5 556,1 825,84 324,84 501,0 

West-Afrika  930,4 462,3 468,1 634,7 348,6 286,1 295,7 113,7 182,0 
Nigeria  258,0 90,0 168,0 258,0 90,0 168,0 — — — 
Ivoorkust ....... 191,6 104,5 87,1 185,7 98,6 87,1 5,9 5,9 — 
Ghana  75,3 34,3 41,0 37,0 16,0 21,0 38,3 18,3 20,0 
Senegal  70,5 46,7 23,8 33,0 33,0 — 37,5 13,7 23,8 
Regionaal  49,8 16,8 33,0 15,0 5,0 10,0 34,8 11,8 23,0 
Mauritanië . ... . . . 48,5 32,0 16,5 25,0 25,0 — 23,5 7,0 16,5 
Togo .... 37,8 28,5 9,3 20,7 20,7 — 17,1 7,8 9,3 
Guinee  34,7 15,7 19,0 11,9 11,9 — 22,8 3,8 19,0 
Burkina Faso  33,1 23,2 9,9 8,0 8,0 — 25,1 15,2 9,9 
Benin  31,8 18,3 13,5 13,5 13,5 — 18,3 4,8 13,5 
Niger ........ 31,2 16,9 14,3 16,0 16,0 — 15,2 0,9 14,3 
Moli  30,3 9,8 20,5 — — — 30,3 9,8 205 
Liberia . . . . . . . . 14,0 14,0 — 10,9 10,9 — 3,1 3,1 — 
Kaopverdië  8,4 5,4 3,0 — — — 8,4 5,4 3,0 
Gambia  8,1 2,4 5,7 — — — 8,1 2,4 5,7 
Guinee-Bissau ...... 7,3 3,8 3,5 — — — 7,3 3,8 35 
Midden-Afrika . . . . . 390,54 260,54 130,0 246,0 191,0 55,0 144,54 69,54 75,0 
Kameroen  133,3 133,3 — 128,3 128,3 — 5,0 5,0 — 
Zaïre  76,2 26,2 50,0 50,0 — 50,0 26,2 26,2 — 
Kongo  57,9 31,9 26,0 28,1 28,1 — 29,8 3,8 26,0 
Gabon ........ 34,5 34,5 — 32,0 32,0 — 2,5 2,5 — 
Burundi . . . 20,7 8,7 12,0 — — — 20,7 8,7 12,0 
Tsjaad  17,7 9,5 8,2 — — — 17,7 9,5 8,2 
Rwanda  17,7 5,7 12,0 — — — 17,7 5,7 12,0 
Centrafrika  15,1 5,1 10,0 — — — 15,1 5,1 10,0 
Regionaal  9,3 3,6 5,7 7,6 2,6 5,0 1,7 1,0 0,7 
Equatoriaalguinee .... 6,0 2,0 4,0 — — — 6,0 2,0 4,0 
Söo Tomé en Principe . . . 2,14 0,04 2,1 — — — 2,14 0,04 2,1 
Oost-Afrika  375,1 182,7 192,4 179,4 102,9 76,5 195,7 79,8 115,9 
Kenya  177,4 100,9 76,5 166,9 97,9 69,0 10,5 3,0 7,5 
Tanzania  45,2 23,7 21,5 5,0 5,0 — 40,2 18,7 21,5 
Ethiopië ........ 44,0 13,0 31,0 — — — 44,0 13,0 31,0 
Sudan ........ 38,5 16,5 22,0 — — — 38,5 16,5 22,0 
Uganda ...   25,3 10,3 15,0 — — — 25,3 10,3 15,0 
Somalië  25,2 9,8 15,4 — — — 25,2 9,8 15,4 
Seychellen  7,6 4,6 3,0 1,5 — 1,5 6,1 4,6 1,5 
Regionaal ....... 6,5 0,5 6,0 6,0 — 6,0 0,5 0,5 — 
Djibouti ........ 5,4 3,4 2,0 — — 5,4 3,4 2,0 
ZuideHik Afrika ...... 483,4 231,8 251,6 308,5 170.0 138,5 174,9 61,8 113,1 
Zimbabwe  110,4 40,4 70,0 105,0 35,0 70,0 5,4 5,4 — 
Zambia ........ 71,8 47,4 24,4 42,0 42,0 — 29,8 5,4 24,4 
Botswana ....... 65,9 37,3 28,6 59,5 35,5 24,0 6,4 1,8 4,6 
Malawi  63,0 39,0 24,0 32,5 22,0 10,5 30,5 17,0 13,5 
Madagaskar  53,8 24,2 29,6 — — 53,8 24,2 29,6 
Mauritius  51,5 17,0 34,5 44,5 16,5 28,0 7,0 0,5 6,5 
Swaziland  33,2 20,2 13,0 25,0 19,0 6,0 8,2 1,2 7,0 
Mozambique ...... 15,0 — 15,0 — — — 15,0 — 15,0 
Lesotho  12,6 6,1 6,5 — — — 12,6 6,1 6,5 
Angola  4,0 — 4,0 — — — 4,0 4,0 
Comoren  2,2 0,2 2,0 — — — 2,2 0,2 2,0 
Multiregionale projecten . . 15,0 — 15,0 — 15,0 — 15,0 

CARIBISCH GEBIED . . . 201,8 92,9 108,9 147,7 68,1 79,6 54,1 24,8 29,3 
Trinidad en Tobago .... 56,9 42,0 14,9 54,0 42,0 12,0 2,9 — 2,9 
Jamaica . 41,3 9,0 32,3 35,3 4,0 31,3 6,0 5,0 1,0 
Barbados  25,3 17,1 8,2 24,3 17,1 7,2 1,0 1,0 
Bahama's 17,7 0,1 17,6 17,6 — 17,6 0,1 0,1 
Guyana  11,2 7,2 4,0 — — 11,2 7,2 4,0 
Sint Lucia  9,2 1,2 8,0 6,0 — 6,0 3,2 1,2 2,0 
Sint Vincent en de Grenadinen 8,8 3,0 5,8 3,0 — 3,0 5,8 3,0 2,8 
Suriname  7,3 4,3 3,0 — — — 7,3 4,3 3,0 
Belize  6,1 2,6 3,5 4,5 2,0 2,5 1,6 0,6 1,0 
Grenada  5,2 2,4 2,8 5,2 2,4 2,8 
Regionaal ....... 5,0 3,0 2,0 3,0 3,0 — 2,0 — 2,0 
Dominica  4,8 1,0 3,8 — — — 4,8 1,0 3,8 
Sint Kitts en Nevis .... 1,5 — 1,5 — — — 1,5 — 15 
Antigua . 1,5 — — — 1,5 — 1,5 

STILLE OCEAAN .... 205,7 139,7 66,0 160,4 106,9 53,5 45,3 32,8 12,5 
Papua-Nieuwguinea . . . 103,1 70,6 32,5 83,9 54,9 29,0 19,2 15,7 3,5 
Fili  83,5 60,0 23,5 74,5 52,0 22,5 9,0 8,0 1,0 
Westsamoa ...... 7,5 3,3 4,2 — — 7,5 3,3 4,2 
Tonga  6,1 2,3 3,8 2,0 — 2,0 4,1 2,3 1,8 
Vanuatu  3,0 3,0 — — — — 3,0 3,0 
Salomoneilanden  2,2 0,2 2,0 — — 2,2 0,2 2,0 
Kiribati 0,2 0,2 — 0,2 0,2 
Tuvalu  0,1 0,1 — — — 0,1 0,1 — 
ACS-landen totaal . . . 2601,94 1 369,94 1232,0 1 676,7 987,5 689,2 925,24 382Λ4 542,8 
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Tobel Κ; Kredietverlening in de ACS-ianden en de LGO van 1976 tot 1990 (vervotg) 
Onderverdeiing naarland (MÌIÌ. ecu's) 

Totool Voor eigen rekening Begrotingsmiddelen 
Totaal Lomé I + II Lomé III Totcal Lomé I + II Lomé III Totaal Lomé I + II Lomé III 

LGO 61,9 30,1 31,8 42,0 22,0 20,0 19,9 8,1 11,8 
Frans Polynésie 16,3 6,3 10,0 11,0 4,0 7,0 5,3 2,3 3 0 
Nederlandse Antillen . . . 15,6 9,5 6,1 12,8 7,1 5,7 2,8 2,4 0/ 
Nieuwccledonië 11,0 8,0 3,0 7,0 7,0 — 4,0 1,0 3,0 
Caymanellanden . . . . "6,0 3,0 3,0 6,0 3,0 3,0 — — — 
Aruba 4,2 — 4,2 1,3 — 1,3 2,9 — 2,9 
Britse Maagdenellanden ... 4,0 — 4,0 3,0 — 3,0 1,0 — 1,0 
Anguilla ) . 1,5 — 1,5 — — — 1^5 — 1^5 
Montserrat 1,2 1,2 — 0,9 0,9 — 0,3 0,3 — 
Regionaal 1,0 1,0 — — — — 1,0 1,0 — 
SInt Kitts en Nevis .... 1,0 1,0 — — — — 1,0 1,0 — 
Falklandeilanden ..... 0,1 0,1 — — — — 0,1 0,1 — 

Totool generool 2663,8 1 400,0 1 263,8 1 718,7 1 009,5 709,2 945,1 390,5 554,6 

Sommige landen staan zowel vermeld bi| ACS-Carlbisch gebied als bij LGO, gedurende de lopende période vond er een verandering van statuut plaats. 

Onderverdeiing naar sector 

Tobel L: ACS- landen en LGO von 1976 tot 1990 
(Kredieten en toewijzingen uit globale kredieten) 

Lomé III Lomé I + II 

Kredieten 
Toewiizingen uit 

globale kredieten Kredieten 
Toewijzingen uit 

globale kredieten 
Sector Miti. ®ru's % Aantal Milj. ecu's Mllj. ecu's % Aantal Mil), ecu's 

Energie  264,0 20,9 1 0,3 378,5 27,0 6 2,8 

Produktie  103,2 8,2 1 0,3 309,5 22,1 5 2,2 
Traditlonele thermische centrales . .   52,8 4,2 — — 98,1 7,0 3 1,8 
Waterkrachtcentrales  50,4 4,0 1 0,3 169,9 12,1 2 0,3 
Geothermlsche centrales  — — — — 9,0 0,6 — 
Gas- en ollewlnnlng . . .   — — — — 32,5 2,3 — — 
Transport en distributie . ... . 130,8 10,3 — — 69A 4,9 1 0,6 
Elektricitelt :. .: . . . . 117,8 9,3 — — 69,0 4,9 — 
Aardolle  13,0 1,0 — — — — 1 0,6 

Herstructurering  30,0 — — — — — — 
Infrastructuur  31 ̂ 0 24,7 2 0,2 121,9 8,7 2 ΙΑ 
Transport  6^7 5,0 2 0,2 27,2 1,9 1 OA 
Spoorwegen . . . . ... . — — — — 10,0 0,7 — — 
Zeevaart . . . . . . . . 46,2 3,7 1 0,1 17,2 1,2 1 0,6 
Luchtvaart  16,5 1,3 1 0,2 — — — — 
Telecommunicatie  9SA 7A — — 63,1 4,5 1 ΙΑ 
Woterprojecten (wotervoorziening en ofvoiwoter-
zuivering)  153,9 — — 31A 2A — — 
Industrie, londbouw, diensten  687,8 54,4 269 90,0 899,6 64,3 582 235Α 
Industrie  390,0 30,9 167 61,3 565A 40,4 459 να,λ 
Mljnbouw  94,0 7,4 4 0,4 149,7 10,7 13 8,1 
Metallurgie  13,0 1,0 1 2,9 31,5 2,3 9 4,0 
Bauwmaterlalen . . . . . . 10,0 0,8 14 4,2 59,3 4,2 17 8,4 

4,5 0,4 11 5,5 25,2 1,8 35 12,8 
Glas en aardewerk  — — 1 0,02 4,0 0,3 11 6,6 
Chemische Industrie  12,3 1,0 13 3,9 55,1 3,9 28 17,3 
Metaal-en machine-Industrie . . ... . . . . . — — 28 5,7 0,5 . 30 10,3 
Produktie van tronsportmoterleel . . — 11 3,2 7,3 0,5 14 5,7 
Elektrotechnische en elektronische Industrie ..... — 5 0,6 — — 12 5,6 
Voedingsmiddelen  137,0 10,8 38 19,5 165,3 11,8 124 55,4 
Textlel en leer  69,8 5,5 19 9,6 42,9 3,1 66 22,6 
Paplerpulp, papier en drukkerlj ......... 18,4 1,5 4 0,7 — — 43 20,1 
Rubber-en kunststofverwerkende Industrie ... . . 2,0 0,2 9 3,2 24,6 1,8 46 22,8 
Overige verwerkende Industrie ......... — 2 0,2 — — 8 1,9 
ßouwnljverheld  4,0 0,3 7 1,8 — 3 0,5 
Sectorlële steun  25,0 2,0 — — — — — 
Londbouw, bosbouw, visserij . . . . . . . 3,5 0,3 7 3,4 — — 14 4,9 

Diensten  16,7 U 95 25,0 4^9 3,1 98 24,2 
Toerlsme . . 7,5 0,6 70 197 19,3 1,4 66 20,6 
Overige diensten . . . . 9,2 0,7 25 5,2 23,6 1,7 32 3,6 

Globole kredieten  265,8 21,0 — — 268,0 19,1 — — 
Ontwikkelingsbonken . . . . 11,8 0,9 — 0,3 23,3 1,7 11 4,1 

Totool  1 263,8 100,0 272 90,5 1400,0 100,0 590 239,6 

-cy 
103 



Tabel M: Kredietverlening in de Middellandse-Zeelanden van 1977 tot 1990 
Onderverdeling naar land 

Voor eigen Begrotings-
Totool rekening mlddelen 

Mil|. ecu s % Mil|. ecu's Milj. ecu's 

Joegoslovië 760,0 30,7 760,0 
Algerije 313,0 12,6 312,0 1,0 
Marokko 267,0 10,8 237,0 30,0 
Tunesië 262,5 10,6 222,0 40,5 
Egypte 391,0 15,8 380,0 11,0 
Jordonië 111,3 4,5 103,0 8,3 
Libonon 40,0 1,6 40,0 
Syrië 97,6 3,9 94,1 3,5 
Cyprus . 58,0 2,3 48,0 10,0 
Isroël 127,0 5,1 127,0 — 
Molto 500 OO 40ΰ ^ 

Totooi 2477,4 lOOO 2365,1 112,3 

De kredietverlening in Turkije, welke niet in bovenstaande tabe! is opgenomen, bedroeg Ecu 115 miljoen voor eigen rekening von de EIB in de période 
1974—1981 en 619,2 miljoen uit speciale middelen, toegekend in de période 1965—1987, derholve 734,2 miljoen in totaai. 

Tabel N; Kredietverlening in de Middellandse-Zeelanden van 1977 tot 1990 
Kredieten en toewijzingen uit globale kredieten 

onderverdeling naar sector 
Toewijzingen uit 

Kredieten globale kredieten 

Sector Milj. ecu's % Aontol Milj. ecu's 

Energie  .... 486,1 19,6 — — 
Produktie  .... 273,7 11,0 
Troditionele thermische centroles  .... 211,7 8,5 — —-
Woterkrochtcentrales  .... 34,0 1,4 — — 
Gas-en oliewinning . . .... 28,0 1,1 — — 
Transport, dïstributie van elektrïcïteit  .... 212,4 8,6 — — 
Infrastructuur 1 312,1 53,0 32 18,3 

Vervoer . . . . 
Spoorwegen . . . 
Wegen . . . . 
Zeevoort . . . . 
Luchtvoart . . . 
Telecommunicatie 

1043,0 
175,3 
729,2 
122,5 

16,0 

13,0 

42,1 
7,1 

29,4 
4,9 
0,6 

0,5 

15 

15 

2,3 

2,3 

Waterprojecten (watervoorziening en afvalwaterzuivering) . 133,0 SA 4 13,8 

Diverse infrastructuur  123,1 5,0 13 2,2 
Land- en bosbouwvoorzieningen  123,1 5,0 — — 
Samengestelde projecten en stedebouw  — 13 2,2 

Industrie, landbouw, diensten  679,2 27,4 2059 337,0 

Industrie  133,0 SA 434 221,7 
Mijnbouw  — — 8 4,3 
Metallurgie . . . . . . . . . , . . — — 11 5,4 
Bouwmaterialen  50,0 2,0 26 14,0 
Houtindustrie  — — 22 5,3 
Glas en aardewerk  — — 9 8,7 
Chemische industrie ....... . . . . ....... 39,0 1,6 38 30,3 
Metaal-en machine-industrie  — — 38 25,3 
Produktie van transportmaferieel .............. — — 10 1,0 
Elektrotechnische en elektronische industrie  — — 20 9,7 
Voedingsmiddelen ..... . . 1,5 0,1 96 37,1 
Textiel en leer  — — 83 32,5 
Popierpulp, papier en drukkerij  — — 23 10,7 
Rubber- en kunststofverwerkende industrie  28,0 — 30 17,2 
Overige verwerkende industrie   — — 9 2,0 
Bouwnijverheid . . , . . 14,5 0,6 11 18,2 

Landbouw, bosbouw, visserij . . . . . . . . . . . . 42,1 1,7 1530 79,8 
Diensten  6,0 0,2 95 35,6 
Toerisme  2,0 — 36 30,1 
Overige diensten  1,0 — 59 5,5 
Recycling en verwerking van afvalstoffen  3,0 0,1 — —• 
Globale kredieten  497,6 20,1 — — 
Ontwikkelingsbonken  0,5 — — — 
Totooi  2477,4 100,0 2091 355,3 
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Tobel Ο: In 1990 opgenomen leningen 
I. Leningen op lange of middellonge termijn tegen vaste of voriobele rente (vóór swaps) 

III. Participatiecertiflcaten 
USD 46,8 

OPENBARE EMISSIES 
Uitgifte in de 

Geldsoort Bedrag in Bedrag in 
ecu's Uitgifte in de 

Land van uitgifte 
waarin nationale valuta 

Bedrag in 
ecu's Looptijd Rentevaet 

(%) maand Land van uitgifte lening luidt (miii.) (milj.) (in jare n} 
Rentevaet 

(%) 
januari Duitsiond DEM 500,0 247,0 10 8,000 

februari 
Luxemburg LUF 1 000,0 23,5 7 9,125 

februari Sponje ESP 15 000,0 114,5 5 13,500 
itoiië ITL 200 000,0 131,8 5 13,250 

Luxemburg ECU 500,0 500,0 7 10,000 
Luxemburg ITL 200 000,0 131,8 7 variabel 
Luxemburg FRF 1 000,0 144,5 10 9,875 

Verenigd Koninkrijk GBP 150,0 201,9 10 12,000 
Verenigde Steten USD 300,0 250,6 11 8,875 

Zwitseriond CHF 200,0 108,5 10 7,000 
maart Sponje ESP 15 000,0 114,5 10 13,900 

Fronkrijk FRF 1 000,0 144,5 8 10,400 
Luxemburg JPY 40 000,0 232,7 10 6,625 
Luxemburg ECU 300,0 300,0 7 10,000 
Luxemburg FRF 1 000,0 144,5 8 10,500 

aprii 
Verenigd Koninkrijk GBP 100,0 134,6 8 13,000 

aprii Luxemburg USD 53,8 44,5 18 variabel 
mei Sponje ESP 20 000,0 152,7 9 13,900 

Fronkrijk FRF 1 500,0 218,1 10 10,000 
Luxemburg ECU 200,0 200,0 7 10,000 
Luxemburg JPY 35 000,0 184,1 18 variabel 

Verenigde Stoten USD 300,0 248,6 12 9,125 
juni Luxemburg ECU 125,0 125,0 7 10,000 

Portugal PTE 10 000,0 55,3 5 15,500 

juli 
Zwitserland CHF 200,0 110,7 10 7,250 

juli Luxemburg JPY 20 000,0 106,4 10 6,625 
Luxemburg FRF 1 000,0 144,3 10 9,875 
Luxemburg ITL 250 000,0 165,1 10 variabel 
Luxemburg USD 500,0 404,9 10 9,125 
Zwitserland CHF 200,0 114,4 12 7,000 

September Duitslond DEM 300,0 145,4 10 variabel 

Oktober 
Fronkrijk FRF 1 000,0 144,3 10 11,000 

Oktober België BEF 6 000,0 141,5 8 10,250 
Sponje ESP 10 000,0 77,6 5 14,350 

Fronkrijk FRF 200,0 29,0 10 variabel 
Luxemburg USD 56,5 43,0 18 variabel 
Luxemburg JPY 25 000,0 137,5 7 8,000 
Zwitserland CHF 150,0 87,8 11 7,250 

november Duitsland DEM 400,0 194,2 7 9,000 
Luxemburg FRF 1 000,0 145,1 7 10,500 
Luxemburg USD 300,0 228,1 7 9,250 

Verenigd Koninkrijk GBP 150,0 213,7 3 12,000 
december Duitsland DEM 300,0 145,7 7 9,000 

Sponje ESP 20 000,0 155,1 7 13,350 
Luxemburg ITL 400 000,0 259,6 7 12,000 
Luxemburg CAD 150,0 98,9 10 11,250 
Luxemburg USD 300,0 228,1 7 9,250 
Luxemburg JPY 20 000,0 110,0 9 6,625 
Nederland NLG 300,0 129,2 10 9,250 

Portugal PTE 12 500,0 68,3 5 15,750 
Verenigd Koninkrijk GBP 100,0 142,5 14 10,375 

Zwitserland CHF 150,0 87,8 10 7,375 
52 transacties 8211,6 

ONDERHANDSE LENINGEN 

Aantal 

Geldsaart 
waarin 
lening 

luidt 

Bedrag in 
natianale vaTuta 

(milj.) 

Bedrag in 
ecu's  
(milj.) 

Looptijd 
(in jare n) 

Rentevaet 
(%) 

5 

4 
3 
3 
3 

_9 

NLG 

BEF 
LUF 

ECU 
CHF 
DEM 

620,0 

8 000,0 
1 200,0 

146,9 
400,0 
800,0 

269,0 

188,9 
28,3 

146,9 
223,0 
391,2 

10—15 

8—9 
6—7 

7—10 
6—10 
7—10 

8,65—9 25 
variabel 

10,0—10,3 
9,0—10,25 

6,0—10,875 
7,50 

8,75—9,1 
27 transacties 1 247,2 

MEDIUM TERM NOTES 
12 transacties USD 440,4 356,2 2—8 8,35—8,8 

Totaal (1) openbare emissies en onderhondse leningen 9 815,0 

Commercial paper 
II. Leningen op körte terrtiijn 

ECU 500,0 
GBP 250,0 

ITL 250 000,0 
NLG 300,0 

500,0 
353.2 
162.3 
130,2 

Depositocertificaten 
1 145,7 

10,0 
Totaal (II) 1 155,7 

35,6 
Totaol generaci (1 + II + III) 11006,3 
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Tobel Ρ: Opgenomen middelen van 1986 tot 1990 

noor muntsoort (Milj. ecu's) 

1986 1987 1988 1989 1990 

Ecus % Ecus % Ecus % Ecus % Ecus % 

Communautaire valuta's 
1 765 16,1 ECU 897 13,2 807 14,4 1 329 17,3 1 839 20,4 1 765 16,1 

DEM 879 13,0 1 153 20,6 1 545 20,2 959 10,6 1 124 10,2 

FRF 413 6,1 464 8,3 854 11,1 1 164 12,9 1 114 10,1 

GBP 304 4,5 142 2,5 752 9,8 1 769 19,6 1 331 12,1 

ITL 594 8,8 639 11,4 652 8,5 626 6,9 851 7,7 

BEF 263 3,9 302 5,4 473 6,2 346 3,8 330 3,0 

NLG 515 7,6 338 6,0 500 6,5 317 3,5 528 4,8 

DKK — — 38 0,7 — — 3 — — — 
IEP — — — — 32 0,4 52 0,6 — — 
LUE 81 1,2 79 1,4 85 1,1 92 1,0 52 0,5 

ESP — — 237 3,1 701 7,8 614 5,6 

PTE — — — 29 0,4 86 1,0 124 1,1 

Totaal A 3946 58,2 3963 70,9 6488 84,6 7954 88,0 7 833 71,2 

Vastrentend 3 946 58,2 3 763 67,3 5 657 73,8 7 206 79,8 6 055 55,1 

Varlabele rente — — 200 3,6 831 10,8 748 8,3 1 778 16,2 

Niet-communautalre valuta's 
USD 1 760 25,9 722 12,9 308 4,0 385 4,3 1 574 14,3 

CHF 511 7,5 370 6,6 556 7,3 264 2,9 818 7,4 

JPY 514 7,6 517 9,2 314 4,1 432 4,8 771 7,0 
ATS (') 54 0,8 21 0,4 — — — — — 

Totaal Β 2839 41,8 1630 29,1 1 178 15,4 1 080 12,0 3163 28,8 
Vastrentend 2 299 33,9 1 437 25,7 1 101 14,4 1 080 12,0 3 084 28,0 
Variabele rente 541 8,0 193 3,5 77 1,0 — 79 0,7 

Totaal generaal 6 785 100,0 5593 100,0 7666 100,0 9034 100,0 10996 100,0 
Vastrentend 6 245 92,0 5199 93,0 6 758 88,2 8 286 91,7 9139 83,1 
Variabele rente 541 8,0 393 7,0 908 11,8 748 8,3 1 857 16,9 

(') Oostenrijkse Shilling. 

Tabel Q: Ecu-opnome van 1981 tot 1990 
(In miljoenen} 

Vastrentend Variabele rente 

Voor Να Να Commercial Deposito- Totaal Totale % 
ECU Jaar swops swaps swaps Paper certificaten Totaal generaal opname 

% 
ECU 

1981 85,0 85,0 — — — — 85,0 2 309,7 3,7 
1982 112,0 112,0 — — — — 112,0 3 205,2 3,5 
1983 230,0 230,0 — — — — 230,0 3 619,4 6,4 
1984 455,0 455,0 — — 100,0 100,0 555,0 4 360,9 12,7 
1985 720,0 720,0 — — — 730,6 (·) 5 709,1 12,8 
1986 827,0 897,0 — — — — 897,0 6 785,5 13,2 
1987 675,0 807,4 — — — 807,4 5 592,7 14,4 
1988 959,0 993,0 82,9 — 252,5 335,4 1 328,4 7 666,1 17,3 
1989 1 395,0 1 526,0 75,1 200,0 37,5 312,6 1 838,6 9 034,6 20,4 
1990 1 271,8 1 254,9 — 500,0 10,0 510,0 1 764,9 10 995,6 16,1 

Totaal 6729,8 7080,3 158,0 700,0 400,0 1 258,0 8349,0 59 278,7 14,1 

(·} Inclusief 10,6 miljoen ααη participatiecertificoten. 

Middelenopnamen 
1981 - 1990 
(miljoenen ecu's) 

Communautaire valuta's 

Valuta's Lidstaten EZI] 
Niet-communautaire valuta's 
USD, JPY, CHF, overige IB 

1981 T982 1983 1984 1985 1985 1987 1988 1989 1990 
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WENKEN VOOR DE LEZER 

1· Ecu — Tenzij het tegendeel is vermeid, zijn alle bedragen in dit verslag uitgedrukt in Ecu. 

2. Rekeneenheid: 

Overeenkomstig artikel 4 van de Statuten van de Bank, is haar rekeneenheid gedefinieerd als de Ecu die in gebruik is bij de Europese 
Gemeenschappen. Zie ook de jaarrekeningen. Annex E, voetnoot A. 

3. Statistische omrekeningskoers 

Voor de statistieken betreffende de kredietverlening en de opgenomen middelen gebruikt de Bank gedurende elk kwartaal de koer-
sen die golden op de loatste werkdog von het voorofgaande kwartaal. In 1990 waren deze als volgt: 

ISO Gedurende Gedurende Gedurende Gedurende 
norm (') 1 e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

(29.12.1989) (30. 3.1990) (29. 6.1990) (28. 9.1990) 

1 ECU = ECU 
Belgische frank BEF 42,5920 42,3127 42,4030 42,4069 
Deense kroon DKK 7,88161 7,80600 7,84901 7,86245 
Duitse mark DEM 2,02412 2,04503 2,06360 2,05921 
drachme GRD 188,287 196,997 201,717 203,369 
peseta ESP 131,059 131,005 126,690 128,914 
Franse frank FRF 6,92042 6,87611 6,92785 6,89296 
lers pond IEP 0,769128 0,764468 0,769586 0,767206 
Italioanse lire ITL 1517,55 1504,66 1513,86 1540,92 
Luxemburgse frank LUF 42,5920 42,3127 42,4030 42,4069 
Nederlandse gulden NLG 2,28602 2,30366 2,32315 2,32177 
escudo PTE 179,030 180,712 181,195 183,137 
pond sterling GBP 0,742783 0,734460 0,708434 0,701761 
V.S.-dollor USD 1,19699 1,20687 1,23480 1,31545 
Zwitserse frank CHF 1,84277 1,80607 1,74848 1,70811 
Japanse yen JPY 171,888 190,081 187,937 181,861 

(') De Bank gebruikt voor valuta-oonduidingen de ofkortingen von de ISO (International Standardization Organization). 

4. Omrekeningskoers 

De koersen gebruikt voor de opstelling van de bolans en de jaarrekeningen zijn die welke golden op 31 decomber van het betrokken 
boekjaar. 

5. Kredietverlening in de Gemeenschop 

o) Statistieken: de Bank kent afzonderlijke kredieten, garanties, en globale kredieten toe.; globale kredieten worden afgesloten met 
financieringsinstellingen die met ElB-middelen kleinere en middelgrote projecten finoncieren. 

Om een volledig beeld te geven von de kredietverlening van de Bank in de Gemeenschap, beslaan de statistieken in het jaarsverslag 
sinds 1988: 

. enerzijds, zoals voorheen, ondertekende kredietovereenkomsten: afzonderlijke kredieten (en in voorkomende gevallen garanties) en 
globale kredieten; 

. anderzijds uitbetaalde kredieten: afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit lopende globale kredieten. 

Om statistische continuïteit te waarborgen, zijn de vergelijkingen met voorgaande périodes gemaakt op basis van identieke criteria; 
daarom kunnen bepaalde gegevens in de jaarverslagen vanaf 1988 verschillen van de gegevens uit eerdere verslagen. 

b) Economische dceisteltingen: sommige projecten beantwoorden ααη meerdere economische doelstellingen; de verschillende ru-
brieken in de tobellen betreffende deze doelstellingen kunnen dan ook niet bij elkaar worden opgeteld. 

c) Landen: als algemene regel is in de tabellen met betrekking tot kredietverlening in de Gemeenschap de volgorde van de landen  
alfabetisch naor de naam van het land in de eigen taal. De gebruikte afkortingen zijn van de ISO. 

d) Kredieten geli|lcge5teld ααη kredietverlening in de Gemeenschap: projecten gelegen buiten de lidstaten en von belang voor 
de Gemeenschap warden toegevoegd ααη kredieten in de Gemeenschap. De Road van Gouverneurs kon per geval tot financiering 
machtigen op basis van artikel 18, lid 1, 2de alinea van de Statuten van de Bank. Dit artikel maakt ook de kredietverlening buiten de  
Gemeenschap, in het kader van specifieke akkoorden en protocollen, mogelijk. 
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e) Eigen middeien van de Bonk: de resultaten van hoar leningen op de kapitoalmarkten noemt de EIB „eigen middelen"; ook het  
eigen vermögen volt hieronder (gestört kopitaol en reserves). Er is voor deze benoming gekozen ter onderscheid met de middelen die 
in opdrocht van de Europese Gemeenschap of van de lidstaten v^orden toegekend. De activiteiten voor eigen rekening van de Bank 
(met eigen middelen) v^orden opgenomen in de normale boekhouding; de activiteiten in opdracht van derden, welke overigens volle-
dig zijn geïntegreerd in de activiteiten van de Bank, worden vermeld in de „Speciale Sectie". 

6. Aanpassingen, optelsom en afronding 

Door statistische aanpassingen kunnen de bedragen genoemd bij vroegere operaties licht verschillen von degene die later 
gepubliceerd zijn. 

De verstrekte bedragen worden gegeven in lopende prijzen en wisselkoersen; de optelsom, over een lange période, moet met terug-
houdendheid worden geïnterpreteerd. In feite wordt het belong van de gegevens over verschillende jaren beïnvloed door prijs- en 
wisselkoersbewegingen. 

Verschillen kunnen optreden tussen de oangegeven totaalbedrogen en de bij elkaar opgetelde individuele bedragen. Dit is het gevolg 
van afrondingen. 

7. Deflator 

de op de activiteiten van de Bank van toepassing zijnde deflator wordt geraamd op 4,5 % voor het jaar 1990. 

Afkortingen en aonduidingen die in de tekst worden gebruikt: 

Cemeenschap of EEG = Europese Economische Gemeenschap 
Commissie = Commissie van de Europese Gemeenschappen 
Road = Raad van de Europese Gemeenschappen 
OESO - Organisatie voor Economische Samenwerking en Onfwikkeling 
EERO = Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
NCLofNI = Nieuw Communautair Leningsinstrument of Nieuw Instrument 
PB = Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 
ίνα — Investeringen in vaste activa 
b.b.p./b.n.p. = bruto binnenlands produkt / bruto nationaal produkt 
MKS = midden- en kleinbedrijf 
ACS = landen in Afrika, het Cari bisch gebied en de Stille Oceaan 
LOO = Landen en Gebieden Overzee 
LIFE financieel instrument t.b.v. het milieu 
METAP = een programma van technische assistentie t.b.v. de milieubescherming in het Middellandse-Zeegebied 
MEDSPA = een communautair programma t.b.v. de milieubescherming in het Middellandse-Zeegebied 
LIEFE = London International Financial Futures Exchanges 
MAT!F = Marché à Terme d'Instruments Financiers (Parijse termijnmarkt) 
OAT = Obligations Assimilables du Trésor (bepaaide obligaties van de Franse overheid) 

p.m. 

= verwaarloosbaar 
= niet von toepassing 
= pro memorie 

Afkortingen gebruikt in de projectlijsten: 

Frankrijk 

Ifalië 

SNCF Société Nationale des Chemins de Fer français 

AGIP Azienda Generale Industria Petroli 
BNL Banca Nazionale del Lavoro 
Centrobanca Banca Centrale di Credito Popolare 
as Credito Industriale Sardo 
Crediop Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche 
Efibanca Ente Finanziario Interbancario 
ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 
ENI Ente Nazionale Idrocarburi 
ICLE Istituto di Credito per // Lavoro italiano all'Estero 
IMI Istituto Mobiliare Italiano 
Interbanca Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo Termine 
IRFIS Istituto Regionale per ;'/ Finanziamento alle Industrie in Sicilia 
IRI Istituto per la Ricostruzione Industriale 
Italgas Società Italiana per il Gas 
ISVEIMER Istituto per h Sviluppo Economico dell'Italia meridionale 
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 
Mediocredito Centrale istituto Centrale per il Credito a Medio Termine 
SIP Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni 
SNAM Società Nazionale Metanodotti 
Venefondiario Istituto di Credito Fondiario delle Venezie 
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Voor nadere inlichtingen wende men zieh tot de 
EUROPESE INVESTERINGSBANK 
TOO, bd Konrad Adenauer— L-2950 Luxemburg 
Tel.: 4379-1 — Télex 3530 bnkeu lu 
Fox: 43 77 04 
of tot hoar kantoren elders 
Afdeling Kredietverlening Itclië  
Vic Sardegna, 38 — 1-00187 Rome 
Tel.: 4719-1 — Telex 611130 bankeu i 
Fax: 487 34 38 

Kantoor te Athene 
Amalias, 12, GR-10557 Athene 
Tel.: 3220 773 of 3220 774 of 3220 775 — Telex 222126 bkeu gr 
Fox: 3220 776 

Kantoor te Lissabon 
Avenido do Liberdode, 144-156, 8?, P-1200 Lisboa  
Tel.: 342 89 89 of 342 88 48 — Telex 15576 bnkeu ρ  
Fox: 347 04 87 

Kantoor te Londen 
68, Poll Moll — London SW1Y 5ES 
Tel.: 071-839 3351 — Telex 919159 bankeu g 
Fax:071-930 99 29 

Kantoor te Madrid 
Colle José Ortega y Gasset, 29 — E-28006 Madrid 
Tel.: 431 13 40 — Telex 44670 bnkeu e. 
Fox: 431 13 83 

Contactbureou te Brüssel  
Wetstroot 227 — B-1040 Brüssel  
Tel.: 230 98 90 — Telex 21721 bankeu b 
Fox: 230 58 27 
Aldaar kunnen ook de volgende publikaties worden verkregen: 
Statuten 
1990, 40 biz. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Jaorversiog 
vonof1958 
(DE, EN, FR, IT, NL, vonof 1972 in het DA, vonof 1980 in het GR en vonof 1985 ook 
in het ES en PT) 
EIB-Mededelingen 
periodiek 
(DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

De Europese Investeringsbonk in 1989 
16 biz. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 
Kredietverlening voor de opbouw von de Europese Gemeenschap 
1990, 20 biz. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Finoncieringen op grond von de vierde overeenkomst von Lomé 
1991, 20 biz. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 
Finoncieringsmogelijkheden in de Middellondse-Zeelonden buiten de  
Gemeenschap 
1987,15 biz. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Milieubescherming (Thematische reeks) 
1990, 8 biz. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Honderd vragen en antwoorden 
1986, 50 biz. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Europese Investeringsbank: bosisgegevens (vouwblod) 
1991 ; (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

De Europese Investeringsbank betuigt haar dank ααη de promotors von de projecten, 
die toestemming hebben gegeven voor het maken van de in dit versieg gebruikte foto's. 

Foto's zijn afkomstig van: omslag: The Image Bank (J. P. Pieuchot); bIz. 22: Photothèque  
SAPRR (P. Pettier) (1 ) — Schloß- und Stahlbau Mühlhausen GmbFI (Thüringen) (2) — Con
gress Center Magdeburg GmbH (3) — Raymond Don (4); bIz. 92: Pêcheries de Nossi-Bé. 

Gedrukt door: 
Soorbrücker Druckhaus der Saarbrücker Z eitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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