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Enkele kerngegevens 
(in mlljoenen ecu) 

1993 1992 

Kredietverlening 
Dit eigen middelen 
waarvan krediefen 
waarvan garanties  
Dit andere brennen 

19611 
19 531 
19480 

51 
80 

17033 
16 904 
16 830 

74 
129 

In de Gemeenschap  
waarvan kredietfaciliteit van Edinburgh 
in de ACS-landen en de LGO . . . .  
In de Middellondse-Zeelonden . . . . 
In Midden- en Oost-Europo  
In Lctijns-Amerika en Azië  

17 724 
2363 
226 
680 
882 
99 

16140 

252 
321 
320 

Opgenomen middelen 
In communautaire valuta's  
In niet-communautaire valuta's 

14224 
11 334 
2 890 

12 974 
9 058 
3 916 

Uitbetailngen 
Uit eigen middelen 
Uit andere brennen 

15 980 
15818 

162 

14 898 
14 798 

100 

Uitstaand bedrag 
Kredietverlening uit eigen middelen en garanties 
Overige financieringen  
Leningen op lange, middellange en körte termijn 

98 022 
4 334 
78 661 

84 273 
5 414 
67 784 

Geplaatst kapitaal . . .. 
Waarvan gestört of te störten 

57 600 
4 321 

57 600 
4 321 

Reserves, voorziening en saldo winst- en verliesrekening 9165 7 838 

Balonstotool 

Aanfal personeelsleden van de Bank 

96 537 

810 

84 667 

785 

Kredieten Uitbetailngen 

85 87 91 93 

Opgenomen middelen 

20 000 -

85 87 89 91 93 

Balons 

85 87 91 93 85 87 91 93 

N.B. de bedragen in de grafieken zijn in miljoenen ecu. 





DE EUROPESE INVESTERINGSBANK 

De Europese Investeringsbank (EIB), de 
financieringsinstelling van de Gemeen-
schap, is in het leven geroepen bij hef 
Verdrag van Rome en heeft haar roi 
zien bevestigen in het Verdrag betref 
fende de Europese Unie, hiaar Statuten  
zijn opgenomen in een aan het Verdrag 
gehecht protocol. 

De Bank is een onafhankelijke publiek-
rechtelijke instelling binnen de Gemeen-
schap. De leden van de EIB z ijn de lid-
staten van de Gemeenschap. Zij nemen 
aile deel in het kapitaai. 

Als communautaire instelling past de 
EIB voortdurend haar activiteiten aan 
de ontwikkeling van het communautaire 
beleid aan. Zo werkt zij mee aan de Eu
ropese opbouw, met nome aan de tot-
standbrenging van de interne markt en 
de versterking van de economische en 
sociale samenhang. 

Als Bank werkt zij nauw samen met an
dere banken en financiële instellingen 
am middelen op de kapitaalmarkten op 
te nemen en kredieten voor investe-
ringsprojecten te verstrekken. 

De EIB verstrekt voornamelijk kredieten 
uit middelen die zijzelf op de kapitaal
markten opneemt. Deze middelen plus 
haar eigen vermögen (gestört kapitaai 
en reserves) worden „eigen middelen" 
genoemd. 

Bülten de Gemeenschap kent zij 
eveneens kredieten uit eigen middelen 
toe, alsmede onder mandaat uit de be-
grotingsmiddelen van de Gemeenschap 
of van de lidstaten. 

In de Gemeenschap 

De EIB h eeft als belongrijkste tack een 
concrete bijdrcge te leveren tot de 
evenwichtige ontwikkeling von de Ge-
meenschop door middel von de finon-
ciering von projecten met inochtneming 
von strikte boncoire criterio. 

Overeenkomstig ortikel 20 von hoor 
stotuten ziet de Bonk er nouwiettend op 
toe dot „hoor gelden op de meest ro-
tionele wijze in het belang von de Ge-
meenschop worden oongewend". 

— bescherming von het milieu en von 
het leefkiimoot, olsmede behoud von 
het orchitecturoo! of notuurlijk erfgoed; 
— stodsvernieuwing; 
— verwezenlijking von de commu-
noutoire energiedoelstellingen; 
— versterking von het internotionole 
concurrentievermogen en Europese 
integrotie von het communoutoire 
bedrijfsleven; 
— steun oon het midden- en kleinbe-
drijf. 

INVESTERINGEN 

meestol vio globale kredieten ge-
steund. 

Globole kredieten zijn tijdelijke krediet-
lijnen noor bonken ot finonciële instel
lingen die op Europees, notionool of re-
gionool niveau opereren. Deze instellin
gen benutten de middelen, overeenkom
stig de criterio von de EIB, voor de fi-
nonciering von de produktieve sector,  
meestol von het midden- en kleinbedrijf, 
en von infrostructuurprojecten op het 
gebied von verbindingen of milieu die 
worden uitgevoerd door lokale over-
heden. 

DOELSTELLINGEN 

Overeenkomstig de in de verdrogen 
vostgelegde richtsnoeren en rekening 
houdend met de ontwikkeling von het 
communoutoire beleid, moeten de pro
jecten die de Bonk in behondeling kon 
nemen, bijdrogen tot een of meerdere 
von de volgende doelstellingen: 

— economische ontwikkeling von och-
tergebleven gebieden; 
— Verbetering von de belongrijke Euro
pese telecommunicotie- en vervoersin-
frostructuren; 

De kredieten von de EIB kunnen worden 
toegekend oon overheidsinstellingen of  
porticuliere geldnemers in olle economi
sche sectoren: 

— infrostructuren op het gebied von 
verbindingen, milieu en energie, 
— industrie, dienstverlening en lond-
bouw. 

Voor grote investeringsprojecten wor 
den rechtstreeks of vio een bemiddelen-
de financiële instelling afzonderlijke 
kredieten toegekend. Investeringspro
jecten von bescheiden omvong worden 

In olle gevollen dekt de EIB siechts een 
deel von de investeringskosten, als oon-
vulling op het eigen vermögen von de 
geldnemer en op ondere finoncierings-
bronnen. Gewoonlijk bedroogt het kre-
dietbedrog niet meer don de helft von 
de investeringskosten (). 

Met de kredieten von de EIB en de sub 
sidies uit de structuurfondsen en uit on
dere financiële Instrumenten von de Ge
meenschap wordt de finonciering von 

(') Dit plafond is verhoogd voor projecten in het kader 
van het Europese groeiinitiatief dot eind 1992 in Edin
burgh is gelanceerd (zie biz. 13). 



investeringsprogramma's bevorderd; 
naast de ElB-kredieten kan tegelijkertijd 
een beroep worden gedaon op notio-
nole of communautaire subsidies. 

PROJECTONDERZOEK 

Het onderzoek dat de Bank zelf naar  
het project instelt, rieht zieh op de tech 
nische en financiële uitvoerbaarheid, 
aismede op het economisch belang van 
de desbetreffende investeringsplannen. 
Ook wordt onderzocht of het project  
beantwoordt ααη de richtiijnen von het 
communautaire beleid en ααη de inter-
ventiecriteria van de Bank en wordt be-
zien of de bepoiingen inzake de milieu-
bescherming en de vrije mededinging in 
acht worden genomen. Tevens bekijkt 
de Bank de financiële positie van haar  
cliënt, zijn liquiditeitspositie en de ge-
boden garanties. 

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

KENMERKEN VAN DE KREDIETEN 

Looptijd 

De EIB steit kredieten ter beschikking 
waarvan de looptijd afhankelijk is von 
de aard en de technische levensduur 
van het project. Over het algemeen 
wordt uitgegaon van 7 tot 12 joar voor 
industriële projecten; moar dit kan oplo-
pen tot 20 jaor of nog langer voor in-
frastructuurprojecten. 

Er kan een uitstel von afiossing von de 
hoofdsom worden verleend, over het al
gemeen variërend tussen 2 en 5 joar. 

Valuta's 

Het krediet wordt α pari uitgekeerd in 
een enkele valuta of in bepoalde vaste  
combinaties. 

Het betreft de valuta's van de lidstaten, 
de ecu, dan wel bepaaide, op interna-
tionoal niveau verhandelde valuta's. 

Buiten de Gemeenschap 

Ren tepercen tage 

Dankzij haar uitstekende kredietwaar-
digheid („Triple A") kan de EIB middelen 
opnemen tegen de best geldende voor- 
waarden. 

Omdat de EIB geen winstoogmerk 
heeft, steh zij de op de kapitoalmarkten 
opgenomen middelen weer ter beschik
king tegen een rentetarief dot voortdu-
rend wordt aongepost en dot voor ie-
dere munt de op dot moment geldende 
kosten van de middelenopname weer-
spiegelt, plus een kleine marge die uit-
sluitend dient ter dekking van haar od-
ministratiekosten. 

Het rentepercentoge kan worden vost-
gelegd bij de ondertekening von het 
contract of bij iedere uitbetoling (con 
tract met open rentevoet). Voor het me-
rendeel worden de kredieten tegen een 
vast tarief verstrekt; zeer langlopende 
kredieten kunnen echter ook tegen een 
rente worden toegekend die na een te-
voren bepaaide période (gewoonlijk na 
vier tot tien joar) wordt herzien. Of ze 
kunnen tegen een voriabele rente wor
den toegekend en eventueel worden 
omgezet in een vastrentende lening. 

De vaststelling van de rente geschiedt 
voor alle landen en sectoren op de-
zelfde monier. De EIB verstrekt geen 
rentesubsidies; deze kunnen echter door  
derden worden verstrekt. 

De EIB kent eveneens na toestemming 
van haar Raad van Gouverneurs kre
dieten toe voor projecten buiten de Ge
meenschap. Deze toestemming wordt 

— specifiek gegeven voor de financie 
ring van bepaaide projecten van bij-
zonder belang voor de Gemeenschap, 
vooral op het gebied van de verbindin-
gen en van de energievoorziening; 

— meer in het algemeen gegeven tot 
een bepoald bedrag per land of per 
groep landen in het kader van de ak-
koorden, overeenkomsten of besluiten 
inzake de financiële samenwerking von 
de Gemeenschap. 

In laotstgenoemd verband strekt de ac-
tieradius von de EIB zieh uit tot 

— de landen in Afrika, het Caribisch ge
bied en de Stille Oceaan die partij zijn 
bij de Overeenkomst van Lomé (ACS-
londen) en tot de landen en gebieden 
overzee (LGO); 

— de landen die samenwerkings- of os-
sociotieakkoorden met de Gemeen
schap hebben getekend: 

• in het Middellondse-Zeegebied 
• in Midden- en Oost-Europa 
• in Latijns-Amerika en Azië. 

— de landen van de Europese Vrijhan-
delsassociotie (EVA) voor de période  
1994-1995 (zie biz. 22). 

Er gelden speciale voorwaarden voor de 
kredietverlening buiten het grondgebied 
van de Gemeenschap welke in de ver-
schlllende financiële samenwerkingsak-
koorden zijn vastgelegd. 
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VOORWOORD 

In een moeilijke economische context heeft de Europese Investeringsbank haar  
activiteiten in 1993 met 15% doen toenemen tot 19,6 miljard ecu. Zij is derhalve 

krachtdadig blijven meewerken aan de Europese integratie en de ontwikkeling van 

de Gemeenschap naar een Economische en Monétaire Unie. 

In haar investeringskeuzes geeft de EIB voorrang aan de ontwikkeling van de 
minder welvarende regio's van de Unie. Deze permanente prioriteit kan in een cijfer 

worden samengevat: sedert 1989 heeft de Bank 50 miljard ecu — twee derde van 
haar financieringen in de Unie — geïnvesteerd in de regionale ontwikkelings-

gebieden waar twee op de vijf Europeanen wonen en waar haar  

middelen hebben bijgedragen tot investeringen van in totaal 
146 miljard ecu. Zo heeft de EIB in 1993 deelgenomen aan 

ongeveer 22 % van de bruto-investeringen in vaste activa in 
Portugal, en aan 15 % hiervon in Criekenland, Spanje en lerland. 

Al ligt deze actie in de lijn van de voorgaande jaren, toch is zij  

in 1993 ook van aard en omvang veranderd. De Bank heeft  
gehoor gegeven aan de wens van de staatshoofden en  
regeringsleiders, de economische groei en de toename van de  

werkgelegenheid te steunen. Op de publikatiedatum van dit  
jaarversiag, dat wil zeggen in zestien maanden tijd, heeft de EIB  

in het kader van haar „kredietfaciliteit van Edinburgh" ruim zes 

miljard ecu in 130 leningsovereenkomsten vastgelegd ten 
behoeve van een versnelde financiering van verbindings-

infrastructuren of milieuprojecten. Tevens heeft zij de  
werkzaamheden voor de oprichting van het Europees  

Investeringsfonds, dat in juni 1994 operationeel wordt en garanties zai verstrekken 

bij de financiering van grate infrastructuren en ten behoeve van het midden- en 
kleinbedrijf, voortgezet. Ten slotte neemt de Bank dee! aan de huldige discussie op 
het niveau van de vertegenwoordigers van de staatshoofden en regeringsleiders 
over de identificatie en de financiering van de toekomstige transeuropese 

netwerken. 

Bij al deze nieuwe taken handhaaft de EIB haar gebruikelijke benaderingswijze: 

haar vermögen tot het aantrekken van een omvangrijk volume aan middelen in 
dienst stellen van de Gemeenschap en de economische subjecten, en 

investeringsprojecten identificeren die technisch haalbaar, economisch 

gerechtvaardigd en financieel evenwichtig zijn. De Bank is immers van mening dat 
alleen op deze basis — en op geen enkele andere — economische ontwikkeling en 

een duurzame'werkgelegenheid kunnen worden gegenereerd. ffet is in dit verband  

vermeldenswaardig dat de Europese Road reeds driemaal deze houding heeft 

bekrachtigd door de Bank te verzoeken haar verantwoordelijkheden ten aanzien 

van de economische activiteit in Europa uit te breiden. 



De Bank speelt eveneens een steeds grotere roi hülfen de Unie. Zij heeft haar  

investeringsactivifeiten uifgebreid tot de EVA-landen, waaronder uiteraard de 
kandidaat-lidstaten van de Gemeenschap en haar werkterrein ook verruimd tot  
nieuwe landen in Midden- en Oost-Europa, Latijns-Amerika en Azië; de EIB is thons 

in stoat het gemeenschappeiiike samenwerkings- en ontwikkeiingsbeieid met zo'n 
130 landen over de heie wereid te steunen. 

Bovendien neemt de Bank actief deei aan de 

uitbreiding van het „vernieuwde Middeiiandse-

Zeebeieid" in Gaza en op de westeiijke oever 
van de Jordaan ter ondersteuning van het 

vredesproces in het Midden-Oosten. 

De Directie: 
Corneille Brück, José de Oliveira Costa, Lucio Izzo, Sir Brian Unwin, 
Alain Prate, Wolfgang Roth en Hans Duborg (van links naar rechts). 

Met een tataaibedrag aan uitstaande kredieten 

van 98 miijard ecu en een solide reputatie wat 
haar kredietwaardigheid betreff op de financtële  

markten in de hele wereid, beschikt de Europese 
Investeringsbank over een aanzienlijke 

actiemarge en kan zij nog veel bijdragen aan de 
ontwikkeling van de Europese Unie. Daarbij 

steunt de Bank op de opmerkelijk grote 
deskundigheid en toewijding van haar 

medewerkers uit alle lidstaten van de Unie. Daarom wil ik, mede namens mijn 
collega s van de Directie, van deze gelegenheid gebruik maken, hen onze grote 

dankbaarheid uit te spreken voor de resultaten die dit jaar zijn bereikt en voor hun 
inzet voor een weldra nog groter Europa, waarvan de aantrekkingskracht telkens 
opnieuw wordt bevestigd. 

Sir Brian Unwin 

President 
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DE EIB, FINANCIERINGSINSTELLING VAN DE GEMEENSCHAP 

Als financieringsinstelling van de Ge-
meenschap heeft de Europese Investe-
ringsbank tot taak, een bijdrage te le-
veren aan de beleidsbepaling en de be-
sluitvorming die zijn gericht op een 
evenwichtige ontwikkeling, integratie en  
economische en sociale somenhong von 
olle lidstoten. Zij gebruikt bancaire mid-
delen am de financiering van investe-

ringsprojecten te bevorderen. Zij is  
eveneens actief in steeds meer derde 
landen waarmee de Gemeenschap eco
nomische en finonciële somenwerkings-
akkoorden heeft gesloten. 

Voor de uitvoering van haar took kent 
de EIB kr edieten uit eigen middelen toe  
en verleent zij garanties (zie noot 5e op 

biz. 118). Ook handelt zij, voornomelijk 
buiten de Gemeenschap, in opdrocht en  
met begrotingsmiddelen von de Ge
meenschap of de lidstoten; lootstge-
noemde finoncieringen verschijnen niet 
in de bolans moor worden opgenomen 
in de Speciale Beetle (zie biz. 72). 

DOELSTELUNGEN 

De taken von de EIB zijn vastgelegd in 
de Verdrogen en de besluiten inzake het 
economisch beleid van de Europese 
Rood. 

Voor de Europese integrotie en de ver-
sterking von de economische en sociole 
somenhong zijn tronseuropese infro-
structuren en de bescherming von het 
milieu eerste vereisten. 

In het Verdrog betreffende de Europese 
Unie wordt prioriteit gegeven oon de 
economische en sociole somenhong, 
woorvon de regionole ontwikkeling een 
wezenlijk bestonddeel vormt. 

Eind 1992 heeft de Europese Rood de 
EIB gevroogd bij te drogen oon het eco
nomisch herstelprogrommo. De krediet-
fcciliteit von Edinburgh werd verhoogd 
von 5 tot 8 miljord, woorvon 7 miljord 
voor infrostructuren en 1 miljord voor 
het MKB. 

De EIB is verzocht de verdieping von het 
somenwerkingsbeleid von de Gemeen-
schop met een toenemend oontol derde 
londen te steunen. 

RESULTATEN IN 1993 

De kredietverlening von de EIB bedroeg in 1993 19,6 miljord ecu, woorvon 17,7 mil
jord werd verstrekt binnen de Gemeenschap voor investeringsprojecten von in to-
tool meer don 50 miljord, bijno 5 % von het totool oon uitgevoerde investeringen. 
Buiten de Gemeenschap is de Bank in bijno 130 londen actief geweest. 

De steun in 1993 oon projecten die deel uitmoken von de tronseuropese netwerken 
voor vervoer, telecommunicotie an energie bedroeg 7,8 miljord; voor projecten ten  
behoeve von de milieubescherming en de verbetering von het leefklimoot werd 4,4  
miljord ter beschikking gesteld. 

De EIB be sternt meer don twee derde von hoor finoncieringen voor regionole-ont-
wikkelingsprojecten: 12,5 miljord in 1993 en bijno 50 miljord in de ofgelopen vijf 
joor, voornomelijk in de regio's woor het inkomen bijzonder loog is. Deze octie 
wordt in nouwe somenwerking met de begrotingsmechonismen von de Gemeen-
schop gevoerd. 

De EIB speelt een sieutelrol bij de snelle tenuitvoerlegging von deze fociliteit. De 
krediettoezeggingen bedroegen eind 1993 reads 4,6 miljord, die zorgen voor een 
solide finonciering voor een honderdtal grote projecten of progrommo's in elf lid-
stoten. Kleine en middelgrote ondernemingen die voor nieuwe werkgelegenheid zor
gen kunnen in 1994 bovendien kredieten met rentesubsidie ontvongen. Ten slotte  
zijn de voorbereidende werkzoomheden voor de oprichting von een gorontiefonds, 
het Europees Investeringsfonds, voortgezet. 

De kredietverlening von de EIB is sterk in omvong toegenomen, met nome in de 
Middellondse-Zeelonden en in Midden- en Oost-Europo. Zij bedroogt thons 1,9 mil
jord. De Bonk is voortoon ook actief in de landen von Lotijns-Ameriko en Azië die 
somenwerkingsokkoorden met de Gemeenschap hebben getekend; bovendien 
droogt zij bij tot investeringen in de EVA-Ionden. 
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Activiteiten in 1993: algemene beschouwing 

Het totaal van de in 1993 onderte-
kende financieringsovereenkomsten 
bedroagt 19 611 miljoen (') (17 033 mil-
joen in 1992), dot is een stijging van 
15% in gongbcre en reële prijzen (zie  
noot 7 op biz. 119). Hiervan betreff  
19 479 milioen kredieten uit eigen mid-
delen, 52 miljoen garanties en 80 mil
joen tronsocties uit andere bronnen. 

Het projectonderzoek bij de EIB heeft 
geleid tot goedkeuring von kredieten 
van in totaal 23 miljard. De uitbetalin-
gen op kredieten uit eigen middelen be-
droegen 15 818 miljoen tegen 14 798 
miljoen in 1992. 

(') Alte gegevens in dit verslag v/orden, tenzij specifiek 
onders oongegeven, uitgedrukt in ecu en afgerond in 
miljoenen. 

Het jaar 1993 stond grotendeels in fiet 
teken van fiet Europese groeiinitiatief 
dot in december 1992 in Edinburgh is 
gelanceerd en in juni 1993 in Kopenha 
gen en vervolgens in december 1993 in 
Brüssel is verruimd. 

Er zijn talrijke nieuwe taken ααη de EIB 
toebedeeld; de financiering van investe-
ringen met behulp van de kredietfaci-
liteit van Edinburgh versnellen, het Eu 
ropees Investeringsfonds alsmede het 
finoncieringsmechanisme van de Euro
pese Economische Ruimte instellen, zo 
nodig deelnemen ααη projectonderzoe-
ken van het cohesiefonds, bijdragen tot 
de tenuitvoerlegging von de nieuwe 
structuurfondsen en ten slotte de acti
viteiten van de EIB b uiten de Gemeen-

schap uitbreiden en versterken, met 
name in Latijns-Amerika en Azië, het 
Middellandse-Zeegebied en Midden- en 
Oost-Europa. 

De EIB he eft op de kapitaalmarkten 
in totaal 14 224 miljoen (12 974 miljoen 
in 1992) op lange en middellange 
termijn tegen vaste (90 %) en variabele 
(10 %) rente opgenomen. 

De middelenopname heeft voor bijna 
vier vijfde plaatsgevonden in de com 
munautaire valuta's. De ecu komt thans, 
no vier jaren op de eerste plaats te heb-
ben gestaan, met 7 % van de middelen
opname no het pond sterling, de Ita-
lioanse lire, de Duitse mark, de Franse  
frank en de Spaanse peseta. 

Tobel 1 ; Financienngsovereenkomsten getekend in 1993, van 1989 tot 1993 en von 1973 tot 1993 
Veredeling noor herkomst der middelen en lokalisatie van het project 

1993 1989-1993 1973-1993 
miijoenen miljoenen miijoenen 

ecu % ecu % ecu % 
Kredieten uit eigen middelen en garanties 19 531,6 99,6 76 968,4 99,2 137 889,7 94,3 
binnen de Gemeenschop 17 724,2 90,4 72 460,3 93,4 128 470,6 87,8 
waarvan kredieten 17672,6 90,1 72 282,6 93,1 127596,1 87,2 
waarvan garanties 51,5 — 177,8 0,2 874,5 0,6 
buiten de Gemeenschap 1 807,4 9,2 4 508,1 5,8 9 419,1 6,4 

Kredietverlening uif andere middelen 79,8 0,4 653,7 0,8 8 365,1 5,7 
binnen de Gemeenschap — — 141,1 0,2 6 399,1 4,4 
buiten de Gemeenschap 79,8 0,4 512,6 0,7 1 966,0 1,3 

Totaal generaal 19611,4 100,0 77 622,1 100,0 146 254,8 100,0 
binnen de Gemeenschap 17 724,2 90,4 72 601,4 93,5 134 869,8 92,2 
buiten de Gemeenschap 1 887,2 9,6 5 020,7 6,5 11 385,1 7,8 
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DE KR EDIETFACILITEIT VAN EDINBURGH 

De tijdelijke kredietfaciliteit van 5 miljard waarom de Europese  
Raad van Edinburgh in december 1992 dringend had gevraagd  
feneinde de financiering van infrastructuurprojecfen te können  
versnellen en za bet economisch herstel te steunen, is tijdens de  
Europese Raden van Kopenhagen (juni 1993) en Brüssel (okto-
ber 1993) uitgebreid. 

Het bedrag is met 2 miljard verhoogd ten behoeve van infrastruc-
turen, terwiji de faciliteit oak no 1994 nog zai bestaan. 

Bovendien is voor 1994 één miljard gereserveerd voor de stimu-
lering van investeringen door kleine en middelgrote ondernemin-
gen die voor nieuwe werkgelegenheid zorgen. De EIB k an hier-
mee globale kredieten verstrekken, met rentesubsidie uit begro-

tingsmiddelen. 

Wat de infrastructuren betreft, kan de faciliteit voortaan de  

financiering steunen van: 

— i nvesteringen in transeuropese netwerken op het gebied van 
vervoer, telecommunicatie en energie, alsmede van mateneel in 
de sectoren vervoer en energieproduktie; 

— andere investeringen in dezelfde sectoren (vervoer, tele
communicatie en energie) die de toegang van de betrokken 

regie's tot bovenbedoelde transeuropese netwerken vergemakke-
lijken; 

— m ilieu-investeringen, met inbegrip van stadsvernieuwing. 

De EIB h anteert hoar gebruikelijke criteria voor de beoordeling 
van de technische, economische en financiële kwaliteit van de  
desbetreffende investeringsprojecten; zij stelt financieringsvor-
men voor die het meest geschikt zijn voor de projecten en de pro-
jectontwikkelaars, met name wot de voorwaarden voor looptijd 
of uitstel van betaling betreft. Afhankelijk van de financierings-
behoeften mag de Bank van hoar Raad van Gouverneurs het 
maximumbedrag van hoar kredieten ten opzichte van de totale  
projectkosten verbogen (van 50 % tot 75 %, hetgeen het gecumu-
leerde aandeel van de communautaire financieringen brengt van 

70 % op 90 %). 

In 1993 heeft de EIB 81 projecten goedgekeurd voor in totaal 4,6 
miljard van de 5 miljard die aanvankelijk was voorzien. Deze pro
jecten staan voor investeringen van zo'n 35 miljard. Aan het eind 
van het jaar waren financieringsovereenkomsten getekend voor 
in totaal 2,4 miljard voor 47 projecten in elf landen. 

Ten slotte zijn projecten bestudeerd waarbij Midden- en Oost-
europese landen of EVA-ianden betrokken zijn en die bijdragen 
tot de totstandkoming van, dan wel aanvulling op transeuropese 
netwerken. In 1993 is hiervoor 350 miljoen aan kredieten toege-
kend. 

Kredieten in 1993 uit de tijdeliike kredietfaciliteit von Edinburgh (in mi ljoenen ecu) 

Ondertekende overeenkomsten 
Goed-

gekeurde 
bedragen Totaal 

België 194,1 
Denemarken 339,1 
Duitsiand 494,7 
Griekenland 166,5 
Spanje 705,0 
Frankrijk 697,1 
lerland 179,2 
Italië 476,0 
Nederland 164,4 
Portugal 212,7 
Verenigd Koninkrijk 979,1 

Totaal 4 607,9 

151.3 
188,0 
287,8 
86,5 

344.4 
300.0 

49,7 
446.1 

23,3 
186.2 
300,0 

2 363,3 

Vervoer 
Telecommu

nicatie Milieu Energie 

137,3 14,0 — 
188,0 — — — 

76,8 153,4 15,7 41,9 
66,2 — — 20,3 
99,8 — 105,0 139,6 
84,7 — 215,3 — 

— — 49,7 
47,3 196,5 10,7 191,6 

— 23,3 — 
15,3 76,3 8,1 86,5 

274,7 — 12,5 12,8 

990,1 426,2 404,6 542,4 
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In de Gemeenschap bedraagt de om-
vang van de kredietverlening 17 650  
miljoen (zie lijst op biz. 87). Dit bete-
kent een toename von 9 % in één joor 
tijd. 

Er zijn dit jcar in olle lidstaten van de 
Gemeenschap, met uitzondering van 
Luxemburg, investeringsprojecten gefi-
nancierd. De activiteiten zijn vooral toe-
genomen in Spanje, Portugal, Duitsland 
— voornamelijk in de oostelijke Länder 
— evenals, zij het voor minder grote 
bedragen, in Nederland, Griekeniand, 
Denemarken en lerland. 

De EIB h eeft in de verschillende lidsta
ten in 1993 uit hoofde van de kredietfa-

ciliteit van Edinburgh krediettoezeggin-
gen gedaan voor 4,6 miljard; er zijn 
voor 2,4 miljard kredietovereenkomsten 
getekend ten behoeve van energie-,  
milieu- en verbindingsinfrastructuren. 

De ElB heeft derhalve de economische 
activiteit gesteund door: 
— enerzijds de financiering van infra-
structuren en voorzieningen voor de 
transeuropese netwerken te versterben:  
7,8 miljard voor vervoers-, telecom-
municotie- en energieprojecten ten be
hoeve von het intracommunautaire ver 
heer en een betere toegankelijkheid van  
de verschillende regio's in de Gemeen
schap, met name van de ärmste gebie-
den; 

— anderzijds haar optreden ten behoe 
ve van de regionale ontwikkeling voort 
te zetten: 12,5 miljard, ofwel bijna 75 %  
van de financieringen in 1993 betreft in
vesteringsprojecten in de ärmste regio's, 
vooral die gebieden die in aanmerking 
komen voor structurele actie van de Ge
meenschap. 

De ElB s teunt eveneens investeringen in 
de bescherming van het milieu en de 
verbetering van het leefklimaat, een 
grotere spreiding van de energievoor-
ziening in de Gemeenschap en een op-
timaal beheer van haar eigen energie-
reserves. 

Activiteiten per land 

Bedrog van de ondertekende overeenkomsten (') 
(milioenen ecu) 

1993: 19611,4 1992: 17 032,5 
bedrog % bedrog % 
371,6 2,1 België 396,6 2,5 
875,5 4,9 Denemarken 690,8 4,3 

2 096,6 11,8 Duitsland 1 663,9 10,3 
511,1 2,9 Griekeniand 377,5 2,3 

4 005,1 22,6 Spanje 3 020,6 18,7 
2 205,5 12,4 Frankrijk 1 895,1 11,7 

388,2 2,2 lerland 303,5 1,9 
3 362,0 19,0 Italië 3 796,9 23,5 

— — Luxemburg 42,8 0,3 
379,7 2,1 Nederland 154,4 1,0 

1 488,8 8,4 Portugal 1 230,4 7,6 
1 929,1 10,9 Verenigd Kaninkrijk 2 407,2 14,9 

111,0 0,6 Elders (') 159,7 1,0 
17 724,2 100,0 Gemeenschap 16 139,7 100,0 

225,7 12,0 ACS/LGO 252,0 28,2 
680,5 36,1 Middellandse Zee 320,8 35,9 
882,0 46,7 M. & O.-Europa 320,8 35,9 
99,0 5,2 ALA — — 

1 887,2 100,0 Buiten de Gemeenschap 893,6 100,0 

Geografische verdeling 
(1993) 

OR ES 

(') Zie voor afkortingen blz. 119. 
0 Projecten von communoutoir belong die buiten het grondgebied von de Ge
meenschap worden uitgevoerd (zie noot 5d op blz. 118). 

Azië en  
Latijns-Ameriko 

M.- en Ο."Europe 
Middellondse-

Zeegebied 
ACS/LGO 

Elders 

FR 
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Bij investeringsprojecten van de produk-
tieve sector hecht de EIB bi jzonder veel 
waarde ααη de versterking van het in 
ternationale concurrentievermogen van 
het Europese bedrijfsleven, alsmede ααη  
de ontwikkeling van het MKB, wiens 
economische rol en invloed ap de werk-
gelegenheid zeer beiangrijk zijn, vooral 
op regionao! niveau. 

Buiten de Gemeenschap bedroeg de  
steun in het kader van de communau 
taire samenwerking met derde landen  
1 887 miljoen (893 miljoen in 1992), 
waarvan 1 807 miljoen uit eigen midde-

len en 80 miljoen uit begrotingsmidde-
len (zie lijst op biz. 96). 

Deze Sterke toenome is te danken ααη  
de eerste activiteiten van de EIB in La-
tijns-Amerika en Azië, de verrichtingen 
in Midden- en Oost-Europa en vooral in 
de landen ten zuiden van de Middel-
landse Zee, waar de activiteiten uit 
hoofde van de financiële protocollen 
werden aangevuld met buitenprotocol-
laire kredieten in het kader van het ver-
nieuwde Middellandse-Zeebeleid. Ten 
slotte werd de kredietverlening voortge-
zet in de landen in Afrika, het Caribisch 

Gebied en de Stille Oceaan (de ACS-
landen) evenals in de overzeese ge-
biedsdelen (LGO). 

De activiteiten van de Europese Investe-
ringsbonk zijn op de verschillende ter-
reinen sterk toegenomen. Dit getuigt 
van haar inzet voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen en de tenuitvoer-
legging van de besluiten voor de toe-
komst von de Europese Unie, alsmede 
van haar vermögen kredietvoorwaar-
den te bieden die aansluiten bij de be-
hoeften von de investeerders. 

Ondertekende kredietovereenkomsten 1973-1993 
(miljoenen ecu) 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

73 74 75 7Ó 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

J| Buiten de Geineenschap 

M Binnen de Gemeenschap 
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Economische situatie 

1993: RECESSIE EN WERKLOOS-
HEID IN EUROPA 

In 1993 heeft de wereldeconomie 
evenais in hat voorafgaande jaar 
een geringe g roe! gekend van siecht s  
1,5 % ('). 

De recessie in Europa, zowei in de Ce-
meenschap ais in de EVA-ianden, en de  
bruuske vermindering van de econami-
sche activifeit in Japan in de afgeiopen 
2 jaar (0,1 % in 1993) konden niet war
den gecompenseerd door de economi
sche opieving in de Verenigde Stolen 

(3 %) en de goede prestaties van een 
aantai opkomende geindustriaiiseerde 
landen. 

in deze context is de wereidhandei dui-
deiijk ingekrompen ten opzichte van 
1992. 

In de Gemeenschap bleak 1993 hat 
jaar van da racassia, doling van da 
warkgalaganheid an varslachtaring van 
da ovarhaidsfinanciën. 

BBP, inflatie, bruto-investeringen 
in vaste activa, werkgelegenheid 

(jaarlijkse ontwikkeling) 
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aan racessia. Voor hat aarst sinds 1975 
is hat BBP van da Gamaanschap mat 
biina aan half punt afganoman 
(- 0,3 %). 

In alia lidstatan is deza achtaruitgang 
voalbaar, bahalve in hat Varenigd Ko-
ninkrijk waar da aconomischa activitait 
no drie moailijka jaran wear is toagano-
man. In lerland an, zij hat in mindere  
mata, in Danamarken, Nadarland an 
Luxemburg is hat BBP blijvan toanaman, 
al is hat langzamar dan in hat voor-
gaanda jaar. Da ovarige lidstaten heb-
ben aen daling van hun BBP gekand: 
— 0, 6 % in Italië an Frankrijk an maar 
dan — 1 % in Balgië, Spanja, Portugal 
an Duitsland (— 1,2% an zaifs — 1 ,9% 
in hat westan van dit land) dot ta kam-
pan haaft met aan varmindaring van da 
uitvoer an worstalt mat da financiëla  
gevolgan van da haraniging, dia haaft 
galaid tot aan stijging von hat bagro-
tingstakort. 

In da meeste landen is de vraag afge-
nomen door de stijging van da wark-
looshaid, ean geringer vartrouwan bij 
da consumant an da vook ta hoga rente. 

BBP/BNP 
internationale vergelijking 

(jaarlijkse ontwikkeling) 

85 86 87 88 
• EG VS 

OESO-Landen 

Japan 

Niettamin haaft hat afgeiopen jaar een 
minder snelle stijging van da prijzan ga-
kand, alsmeda aan dalanda rente die in 
hat tweeda halfjaar algamean ward en, 
in sommige landen, aan ralatieva varba-
taring van da positia van hat bedrijfs-
lavan. 

Hat tempo van da groai dot sadart 1989 
steads trager ward, is ovargagaan in 

(') Bronnen voor de in dit hoofdstuk opgenomen 
mocro-economische cijfers zijn de Commissie van de  
Europese Gemeenschoppen (economiscfie budgetten 
1993-1994, gepubliceerd eind 1993 en bijgewerkt tot 
eind moart 1994). De cijfers hebben nog een voorlopig 
korakter. De groeicijfers zijn uitgedrukt in volumepro-
centen. De inflatie wordt gemeten σαη de hand van de  
indexcijfers voor het particulière consumptieprijspeil. 
In de gegevens over Duitsland zijn sedert 1992 die van 
de nieuwe deelstaten verwerkt en sinds 1991 de gege
vens met betrekking tot de handelsboians en de lopen-
de rekening. 

In daza situatia zijn da bruto-investerin
gen in vaste activa in da Gamaanschap, 
dia in 1991 an 1992 stagnaardan, in 
raële tarman scharp gadaald mat 
— 4 ,7 %. Wa moetan terug tot 1981 of 
1975 om aanzalfde inkrimping ta vindan. 
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In 1993 bedroeg het aandeel van de  
bruto-investeringen in vaste activa in 
het BBP d erhalve ternauwernood 19% 
tegenover ongeveer 20 % in de afge-
lopen tien jaren, wat reeds vrij laag was. 

Vooral de investeringen in outillages  
zijn sterk afgenomen: de teruggang was 
reeds voelbaar in 1991 en 1992, maar 
heeft zieh in 1993 versterkt voortgezet 
(— 8,5 %). Met uitzondering van het 
Verenigd Koninkrijk, waar de investerin
gen begonnen toe te nemen (-i-2,3%), 
alsmede Denemarken, lerlond en 

BBP 
1990-1993 

(groeipercentage) 
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internationale vergelijking 
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Luxemburg, is de situatie overol ver-
slechterd. Dit geldt vooral voor Spanje 
(-16,6%), Italië (-13%), Duitsland 
(— 11,3 %), België (— 11 %) en Frankrijk 
(- 7,2 %). 

Het herstel van de investeringen in de 
bouw, waarop in 1992 enige hoop be-
stond, heeft zieh niet doorgezet en de 

87 88 89 90 91 92 93 
VS Japan 

doling ζαΙ waarsehijnlijk ongeveer 1,3 %  
bedragen. 

Het jaar 1993 werd eveneens geken-
merkt door een duidelijke afname van 
de consumpfie van de gezinshuishoudin-
gen, wat grotendeels is toe te sehrijven 
αση de aehteruitgang, voor het derde 
aehtereenvolgende jaar, van de werk-
gelegenheid en de gestage toename 
van het cantal werklozen, die thans 
10,6% van de beroepsbevolking uitma-
ken. De stagnerende groei van de reële  
Ionen en solorissen, evenals de verho-
ging van de belastingen en van de 
sociale premies hebben ook op het 
eonsumptieniveau gedrukt. 

De versleehtering van de economisehe 
situatie heeft ook gevolgen gehad voor 
de overheidsfinanciën: de begrotingste-
korten zijn sterk toegenomen en bedra
gen nu 6,1 % van het BBP v an de Ge-
meensehap (5% in 1992). 

Ondanks de monétaire stormen in de 
eerste helft van het jaar en de oneven-
wiehtigheden in de begrotingen heeft 
de deflatoire ontwikkeling zieh voortge
zet, gesehraagd door de dolende prij-
zen van grondstoffen en met name van  
aardolie; de prijsstijging ligt in de orde  
von 3,7% (tegenover 4,6% in 1992).  
Deze minder sterke stijging heeft de ge- 
leidelijke doling van de lange en körte 
rente in bijna alle lidstaten bevorderd. 

De vermindering von de invoer in ver
band met de economisehe vertroging 

Lopende rekening 
1990-1993 

(t.o.v. het BB P) 
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vindt haar weerslag in de externe reke-
ningen van de Gemeensehap, die zieh 
verbeterden en het evenwieht hervon-
den: 0,7 % van het BBP voor de handels
balans en 0,1 % voor de lopende reke
ning. 
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Communautaire achtergronden 

1993: VAN TWIJFEL NAAR HOOP 

7 993, een jaar dat de sparen draagt van 
de economische recessie, de sfijging van 
de werkioosheid en een reeks monétai
re stormen, maar dat oak de voltooiing 
van de ratificatieprocedure van het Ver-
drag betreffende de Europese Unie, de 
uitvoering van de besluiten inzake het 
economisch herstel, het begin van het 
uitbreidingsproces van de Unie en de 
afronding van de GATT-onderhandelin-
gen heeft gezien. ffet jaar 1994 is dus 
begonnen in het teken van de Europese 

Het hele jaar 1993 heeft de EIB snel en 
concreet willen tegemoetkomen ααη de 
verschillende verzoeken van de Ge-
meenschop, in de eerste picots von de 
Europese Rood. 

De Rood heeft op 12 december 1992 in 
Edinburgh de EIB verzocht hoor octie 
ten behoeve von het economisch herstel 
uit te breiden. Hij heeft toen twee con-
clusies oonvoord die de Bank recht-
streeks roken: 

— de eerste conclusie betreft de instel-
ling von het Europees Investerings-
fonds (EIF) dot door de toekenning von 
goronties de finonciering von trons-
europese netwerken en het MKB dient  
te vergemokkelijken. 

Eind moort 1993 heeft een intergouver-
nementele conferentie no overleg met 
het Europees Porlement een okte von wij-
ziging von het protocol betreffende de 
Statuten von de EIB oongenomen, opdot 

Unie, de tweede fase van de Economi
sche en Monétaire Unie (EMU) en de 
totstandkoming van de Europese Econo
mische Ruimte (EER) met een aantal 
EVA-landen. 

In 1993 heeft de Europese Investerings-
bank haar roi als financieringsinstelling 
van de Gemeenschap verder ontwikkeld 
ten behoeve van het economisch herstel 
en de economische en sociale samen-
hang. Tegeliikertijd heeft zij haar actie-
radius uitgebreid; deze bestrijkt voor-
taan zo'n 130 landen in de hele wereld. 

de Rood von Gouverneurs von de Bonk 
het EIF kon oprichten. Nu de rotificotie-
procedures in de notionole porlementen 
zijn ofgerond, kon de Rood von Gouver
neurs von de EIB beslu iten tot oprichting 
von het EIF. De EIB heeft in het ofgelopen 
joor de vereiste structuren voor de stort 
von het EIF ui tgewerkt en ingesteld (zie  
koder op biz. 20); 

— de tweede conclusie betreft de instel-
ling, ter ondersteuning von de economi
sche groei, von een kredietfaciliteit 
von 5 miljord ecu teneinde de finoncie
ring te bespoedigen von infrostructuur-
projecten, met nome in verbond met de 
tronseuropese netwerken. Vonof febru-
ori zijn de eerste kredieten goedgekeurd 
en oon het eind von het joor wos het be-
drog von de toezeggingen reeds 4,6  
miljord (zie koder op bIz. 13). 

De Europese Rood von Kopenhogen (21  
en 22 juni 1993) wos zieh bewust von de 
noodzook de ondersteuning von de eco-

Zowel binnen als buiten de Gemeen
schap steit de EIB haar ervaring en des-
kundigheid in dienst van de communau
taire beleids- en besluitvorming. Op 
haar eigen wijze draagt zij bij tot de 
verwezenlijking van economisch ge-
rechtvaardigde investeringsprojecten, 
zorgt zij voor een evenwichtige ontwik-
keling en steunt zij de totstandkoming 
van nieuwe werkgelegenheid voor van-
daag, maar meer nog voor morgen. 

nomische octiviteit te verruimen. Hij 
nom kennis von het gestoge tempo von 
de tenuitvoerlegging von dit mechonis-
me en besloot het bedrog voor de infro-
structuren met 2 miljord te verhogen en 
de fociliteit ook no 1994 nog te behou-
den. Bovendien heeft de Rood besioten 
een miljord oon kredieten von de Bank  
ter stimulering von investeringen von 
kleine en middelgrote ondernemingen te 
voorzien von een rentesubsidie die 
wordt gefinoncierd uit middelen von de 
communautaire begroting. 

De buitengewone Europese Rood von 
Brüssel (29 oktober) heeft het voorstel 
von de EIB overgenomen, nomelijk een 
uitbreiding von de interventiecriterio 
von deze fociliteit tot de finonciering 
von projecten betreffende de outilloge 
in de sectoren vervoer, energieproduk-
tie en stodsvernieuwing, die immers 
sneller te verwezenlijken zijn. 

No de inwerkingtreding von het Ver-
drog betreffende de Europese Unie op 
1 november 1993 is de eerste Europese 
Rood von de Unie op 10 en 11 december 
in Brüssel bijeengekomen. Flij heeft met 
nome, in het licht von het Witboek voor 

groei, concurrentievermogen en werkge
legenheid dot door de Europese Commis-
sie is opgesteld, een octieplon op korte 
en middellonge termijn goedgekeurd dot 
is gericht op een wezenlijke vermindering 
von het oontol mensen zonder werk. 

Een oontol conclusies betreffende „de  
specifieke begeleidende octies op 
Gemeenschopsniveou" zijn von recht-
streeks belong voor de EIB, die een con-
structieve roi speelt bij de uitvoering 
ervon. 



Deze acties betreffen in de eerste plaats 
de transeuropese netwerken op het 
gebied van vervoer, energie en mi 
lieu. De Road heeft onderstreept dot  
het noodzakelljk is Europese structuur-
programma's vast te stellen opdot er 
projecten von gemeenschoppelijk be
lang kunnen worden gedefinieerd en  
dienovereenkomstige nationale investe-
ringsprogramma's kunnen worden ont-
wikkeld. 

Er is besloten dot de Europese Commis-
sie, bijgestoan door een groep van per-
soonlijke vertegenwoordigers van de 
staatshoofden en regeringsleiders, hier-
toe een stimulerende en coördinerende 
taak krijgen. Bovendien heeft de Raad 
gevraagd om een verslag over de 
informatie-infrastructuren (breedbond-
netwerken, multimediadiensten ...) dot 

moet leiden tot een operotioneel pro 
gramma. 

Geheel in de lijn van de afgelopen jaren 
is de EIB rechtstreeks betrokken bij de 
toekomstige financiering van dergelijke 
netwerken en zij neemt derhalve ααη de 
werkzaamheden deel. 

De Europese Road heeft nader aange-
geven dat voor de komende zes jaar; 
— uit de communautaire begroting on-
geveer 5 miljard ecu per jaar ter be-
schikking zai worden gesteld, afkomstig 
von de begrotingslijn „netwerken", 
structuurfondsen, cohesiefonds en de 
kredieten voor onderzoek en ontwikke-
ling; 
— de Europese Investeringsbank, uit 
hoofde van haar normale activiteiten, 
en het Europees Investeringsfonds 7 mil

jard ecu per jaar zullen bijdragen in de 
vorm van leningen en garanties. 

Er kan een aanvullende financiering in 
overweging worden genomen voor 
zover zulks noodzokelijk is om te voor-
komen dot de prioritaire projecten stui-
ten op finonciële belemmeringen waar-
door de uitvoering ervan in het gedrang 
kan komen. 

De financieringsactiviteiten van de EIB 
op dit terrein, die von 3,2 miljard in 
1988 zijn gestegen tot 7,8 miljard in 
1993, dienen derhalve verder te worden 
uitgebreid tot gezonde investeringspro-
jecten die onbetwistbaar van econo-
misch belang zijn en kunnen bijdragen 
tot een duurzome ontwikkeling von de 
Unie. 

Deze vastberoden wil om een nieuwe 
impuls te geven ααη de groei en de 
werkgelegenheid door de economie te  
helpen zieh ααη te passen ααη de uitda-
gingen van de 21 e eeuw, houdt tevens 
extra inspanningen in voor een meer 
evenwichtige ontwikkeling von de 
Europese regio's. 

Parallel ααη de versterking van de 
acties met behulp van middelen uit 
de Gemeenschapsbegroting, en nauw 
hierop afgestemd, blijft de regionale 
ontwikkeling voor de EIB de hoogste 
prioriteit, in overeenstemming met de 
took die haar in het Verdrag betreffen
de de Europese Unie is toebedeeld 
(protocol betreffende de economische 
en sociale samenhang en het nieuwe 
artikel 198E dat de taken van de EIB 
vaststelt en artikel 130 van het Verdrag 
van Rome vervangt en aanvult). 

De Bank, wier financieringen in de min
der bevoorrechte regio's van 1989 tot 

en met 1993 in totaal 47 miljard bedra-
gen, is nauw betrokken bij de tenuit-
voerlegging van de acties van de Ge-
meenschap op dit terrein. 

In oansluiting op de besluiten inzake de 
finonciële vooruitzichten die tijdens de 
Europese Rood van Edinburgh zijn geno
men, en no overleg met het Europees 
Parlement, heeft de Raad op 20 juli 1993  
de regels betreffende de octie von de 
structuurfondsen in de jaren 1994-1999  
vastgesteld. Deze fondsen zullen in to
taal beschikken over 141,5 miljard, waar-
van 96 miljard is bestemd voor de regio's 
met een ontwikkelingsachterstond (de 
zogenoomde doelstelling 1-regio's). 

Daarbij komt 15,2 miljard uit het cohe
siefonds voor de période 1993-1999, als 
bijdrage tot de uitvoering van milieu- en  
vervoersprojecten in vier landen (Portu
gal, Griekenland, lerland en Spanje). 

Evenals tijdens de eerste programme-

ringsfase van de structuurfondsen zol 
de EIB trachten de invioed van de ge-
meenschappelijke interventies zo groot 
mogelijk te maken door een doeltreffen-
de combinatie von haar kredieten met  
de subsidies. Wat het cohesiefonds be-
treft, levert de Bank in voorkomende 
gevallen haar bijdrage tot een systema
tische beoordeling van de projecten. 

Tenslotte hebben de zes landen die de 
overeenkomst inzake de Europese Eco
nomische Ruimte (EER) hebben gete-
kend, in de prioritaire regio's (Grieken
land, lerland, Portugal en de arme 
regio's von Spanje) een financieel me-
chanisme ingesteld van 500 miljoen ααη  
subsidies en rentesubsidies van 2 % bij 
1,5 miljard ααη kredieten van de EIB 
voor investeringen op het gebied van 
milieu, vervoer, onderwijs, scholing en  
projecten van het MKB. Dit mechanisme, 
waarvan het beheer de EIB is toever-
trouwd, is op 28 februari 1994 in wer-
king getreden. 
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HET EUROPEES INVESTERINGSFONDS (EIE) 

Het Europees Investeringsfonds (EIE) dot in 1994 operctioneel 
wordt, steunt door de toekenning von garanties de tenuitvoer-
legging van grote infrastructuurprojecten, met name in het kader 
van de transeuropese netwerken, alsmede investeringsprojecten 
van het MKB. 

Να het besluit van de Europese Raad van Edinburgh, in het kader 
van het Europese groeiinitiotief, en op basis van de werkzaam-
heden van een werkgroep van de Raad van Bewind van de EIB, 
heeft een intergouvernementele conferentie op 25 moort 1993, 
no een positief advies van het Europees Parlement, een akte van 
wijziging van het protocol betreffende de Statuten van de EIB 
goedgekeurd. Deze akte, die de Raad van Gouverneurs von de  
Bonk in stoat stelt een Europees Investeringsfonds op te richten,  
is ter ratificotie voorgelegd oon de nationale parlementen van 
alle lidstaten volgens de voor ledere lidstaat gebruikelijke proce
dure. De afronding von de hele procedure, no deponering van 
het laatste ratificatie-instrument op 29 aprii 1994, stelt de Rood 
von Gouverneurs von de Bank in de gelegenheid te besluiten tot 
de oprichting von het EIF. 

Het EIF is e en onofhankelijke orgonisotie; het heeft eigen rechts-
persoonlijkheid en zijn boeken zijn gescheiden von die van de EIB, 
Het dagelijks beheer is in banden van de EIB o p basis van een 
samenwerkingsovereenkomst. 

Het beginkapitaal van 2 miljard ecu is geplaatst door de EIB, de  
Europese Commissie en financiële instellingen. De EIB financiert 
hoar oondeel uit het jaarlijkse bedrijfsresultaat. 

Het EIF handelt in overeenstemming met bankcriteria. Zijn ver-
richtingen bestaan vooreerst uit het verstrekken van financiële  
garanties. Acties ten behoeve van het eigen vermögen von on-

dernemingen die betrokken zijn bij de totstandbrenging van de  
transeuropese netwerken, of indirect ten behoeve von het MKB, 
worden in een later stadium in overweging genomen. 

Zoals de Europese Rood van Brüssel ook in zijn conclusies over 
de financiering van de transeuropese netwerken heeft onder-
streept, zullen de verrichtingen van het EIF in voorkomende ge-
vallen worden gecoördineerd met andere vormen van Gemeen-
schapssteun. 

Het EIF vergemakkelijkt op deze wijze de particulière financiering 
van de infrastructuren door de garanties van de nationale over-
heden ααη te vullen of deze gedeeltelijk over te nemen. Wot 
projecten van het MKB betreft, is het haalbaarheidscriterium een 
wezenlijk beoordelingselement. 

Het EIF bezit een originele structuur vanwege de verschillende ca-
tegorieën aandeelhouders. Overheids- en particulière partners 
op communoutoir en notionool niveau steunen met nieuwe mid-
delen belangrijke investeringen in het economisch herstel en een 
evenwichtige ontwikkeling van de Gemeenschap. 

m European Investment Fund 
FEI · EIF 

E. Greppi 

Voorzitter van het financieel comité  
c/o Europese Investeringsbonk 

100, Boulevard Konrad Adenauer - L-2950 Luxemburg 
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In 1993 is een aantal belangrijke mi-
lieubesluiten genomen. In februari 
heeft de Road een resolutie over een 
communautair beleids- en actiepro-
gramma op het gebied von milieu en 
duurzome ontwikkeling oongenomen 
met niet olleen wettelijke voorschriften, 
moor ook een duidelijke verplichting ac-
ties von economische oord te steunen. 
Het programma ligt in het verlengde 
van het Verdrag betreffende de Europe- 
se Unie die expliciet is gericht op een  
grotere integratie en coördinotie von  
het milieubeleid met overige beleidster- 
reinen, met nome regionale ontwikke- 
ling, energie, vervoer en industrieel con- 
currentievermogen. 

Het milieu is opgenomen als één van de 
doelstellingen van de tiidelijke kredietfa-
ciliteit van Edinburgh; de Europese Raad 
van Brüssel heeft hieraan nog stodsver-
nieuwing toegevoegd, een wezenlijke 
factor voor een beter leefklimoat. 

Het cohesiefonds en het mechonisme 
von de EER h ebben expliciet milieupro-
jecten opgenomen als prioritaire inves-
teringen. In haar Witboek heeft de Eu
ropese Commissie onderstreept dot de 
roi van milieuprogramma's bij de bevor-
dering van het concurrentievermogen 
een aanzienlijke communautaire finan-
ciële steun rechtvaardigt. Genoemd 
worden de waterprojecten, de verwer-

king van het stedelijk afval en de 
schoonmaak van de Middellandse Zee  
en de Oostzee, acties die steeds door de 
EIB worden gefinoncierd; in 1993 heeft 
zii hiertoe ongeveer 5 miljard verstrekt. 

Vermeldenswoard zijn bovendien de 
aonname von verscheidene teksten be 
treffende, bijvoorbeeld, de vrijwillige 
toetreding van industriële bedrijven tot  
een communautair eco-auditsysteem, de 
voorwaarden voor het transport van af-
valstoffen, het toezicht op de uitstoot 
van CO2 en broeikasgassen, evenals het 
besluit tot vestiging van het Europese 
Milieuagentschop in de regio van 
Kopenhagen. 

De gevolgen van de totstandkoming  
van de interne markt op 1 jonuori 1993  
werden enigszins afgezwokt door de 
siechte economische conjunctuur. 

In de loop von het jaor is een oontol ob-
stakels voor de eenwording von de in
terne markt weggenomen, wat kon bij-
dragen tot het herstel van de Europese 
economieën. De moatregelen betroffen 
in het bijzonder; de totstandkoming van 
vrijwel volledig vrij verkeer van goede-
ren, de verdere eliminatie van techni
sche en juridische hindernissen, de vrij-
making van de dienstensector, met  
name wat de financiële produkten be-
treft, coherente aanbestedingsprocedu-
res voor overheidsopdrochten en de uit-
breiding ervan tot het openboor bestuur 
en de overheidsdiensten, het wegnemen 
van fiscale barrières of obstakels in ver
band met de bescherming van indus
trieel of intellectueel eigendom. 

Teneinde te beontwoorden ααη de be-
hoeften van het bedrijfsleven, en in het 
bijzonder van het MKB, tot aanpossing 
ααη de huidige diepgaande structurele 

veranderingen, heeft de Raad in novem-
ber een resolutie oongenomen woarin 
hij de wens uit dot er Gemeenschopsini-
tiatieven worden genomen ten behoeve 
van het MKB. Deze doelstelling komt 
ook voor in het vierde kaderprogrammo 
voor onderzoek en technologische ont-
wikkeling (1994-1998) waorover de 
Raad eind december 1993 een politiek 
akkoord heeft bereikt. 

De EIB heeft inmiddels haar ondersteu-
nende actie ten behoeve von een gro-
ter concurrentievermogen von de grote 
ondernemingen en von het MKB voort-
gezet. Het MKB, dot zwoar door de re-
cessie is getroffen, zol in 1994 boat  
hebben bij het besluit van de Europese 
Rood von Kopenhagen, kredieten met  
rentesubsidie toe te kennen via een glo
bale kredietverlening van de EIB voor in 
totaal 1 miljard. Να overleg met het Eu
ropees Parlement heeft de Raad beslo-
ten dat de kredieten ααη kleine en mid-
delgrote ondernemingen die zorgen 
voor nieuwe arbeidsplootsen, voorzien 
zullen worden van een rentesubsidie 
van 2 % gedurende een période van vijf 

jaar. De EIB en de Europese Commissie 
hebben een samenwerkingsovereen-
komst betreffende dit mechonisme ge-
sloten. 

Gm de Portugese textielindustrie te hel-
pen zieh ααη te passen ααη de nieuwe 
regels van de GATT, heeft de Gemeen-
schap extra financiële moatregelen ge
troffen voor de période 1994-1999. Het 
betreft een bedrag van 400 miljoen ααη  
subsidies uit de Gemeenschapsbegro-
ting waarvan 100 miljoen in de vorm 
van rentesubsidies bij kredieten van de 
EIB. 

Hier zij tevens gewezen op het aflopen 
van het EGKS-Verdrag in 2002. Er wor
den verscheidene moatregelen overwo
gen met het 00g op de vervoldotum en  
op de behoeften ααη de voortzetting 
van de herstructurering van de kolen-
en staalsector. Er moet een nauwere sa-
menwerking tot stand komen met de EIB 
die geleidelijkaan bepaalde activiteiten 
in verband met de financiering van de 
grote infrastructuren kon overnemen. 
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De tweede fase von de Europese Eco-
nomische en Monétaire unie (EMU) is op  
1 januari 1994 ingegaan ηα de totstand-
koming, in 1993, van de volledige libe-
ralisering van het kapitaaiverkeer. 

Een belangrijke institutionele vernieu-
wing is de oprichting van fiet Europees 
Manetair Instituât (EMI) dat is belast 
met de verbetering van de caördinatie  
van het monétaire beleid en met de ven 
dere voorbereidingen voor de oprich
ting van het Europees stelsel von cen
trale bonken. 

1993 werd nog gekenmerkt door nieuwe 
monétaire Strubbelingen. Tengevolge 
von sponningen binnen het Europese 
monétaire stelsel zijn de poriteiten 

tweemoal gewijzigd. In januari is het 
lerse pond en in mei zijn de peseta en 
de escudo gedevolueerd ten opzichte 
von de overige valuta's. In juli hebben  
speculonten mossool de Franse en Bel 
gische frank, Deense kroon, peseta en  
escudo aongevollen. 

Deze situotie heeft de Raod van minis 
ters en de gouverneurs van de centrale  
bonken ertoe gebracht, te besluiten tot  
een tijdelijke verruiming van de bond-
breedtes binnen het wisselkoersmecho-
nisme. Deze zijn met ingang von 2 ou-
gustus verbreed tot 15% boven en be-
neden de spilkoersen. 

In een dergelijke context heeft de ecu,  
no de vrijwel volledige stillegging von 

de emissies als gevolg von de monétai 
re crisis in 1992, niet meer dezelfde be-
longstelling von de morktdeelnemers 
kunnen trekken als in de afgelopen 
joren. Het totaal von de openbare emis
sies luidende in ecu bedroeg dan aok 
siechts 5,8 miljard tegen 19 miljard in 
1992 en 23,6 miljard in 1991. 

Deze doling vond zijn weerklonk in de 
ecu-emissies von de EIB: 650 miljoen in 
1993 tegen 1 450 miljoen en 1 900 mil
joen in de twee voorgoonde joren. De 
Bank blijft echter met ruim 11 % één von 
de belangrijkste emittenten op de inter
nationale ecu-morkt. 

Op 1 februori 1993 zijn de toetredings-
onderhondelingen met Oostenrijk, Fin 
land en Zweden, en in aprii die met  
Noorwegen geopend. 

Begin maort 1994 is er een okkoord ge-
sloten zodat zij op 1 januari 1995 kun
nen toetreden. De onderhondeloors, ge-
steund door meerdere resoluties von het 
Europees Parlement, hebben het belang 
onderstreept von een integrale ααη- 
voording von het Verdrog betreffende 
de Europese Unie en de communautaire  
verworvenheden. 

Met het vooruitzicht von de toetreding 
van genoemde landen is rekening ge-

houden bij de vorming, met de landen 
von de Europese Vrijhondelsassociotie 
(EVA), von de Europese Economische 
Ruimte (EER), d ie op 1 januari 1994 in 
werking is getreden. 

De vertegenwoordigers van de lidstaten 
van de Europese Unie en de EVA, in de-
cember 1993 in vergadering bijeen, 
hebben zieh gunstig uitgelaten over ge-
meenschappelijke acties ter ondersteu-
ning van de economische groei en de 
Werkgelegenheid. Zij wensen een verde- 
re ontwikkeling von de activiteiten van 
de EIB, met name op het gebied van de 
infrastructuren en de transeuropese net
werken, in de vier kondidoot-lidstaten 

moor ook in de averige EVA-Ionden, IJs-
land, Liechtenstein en Zwitserland. Op 
8 aprii 1994 heeft de Rood van Gouver
neurs toestemming gegeven voor de 
toekenning van kredieten of garanties  
in genoemde landen voor in totool 500  
miljoen per jaar gedurende twee jaar. 
Deze steun heeft betrekking op investe-
ringsprojecten in het kader van het 
groeiinititatief en ζαΙ onder dezelfde 
voorwaarden en volgens dezelfde crite 
ria als voor activiteiten van de EIB in de 
lidstaten van de Europese Unie worden 
toegekend. 

In 1993 is de actieradius van de EIB bui-
ten de Gemeenschap uitgebreid tot 
nieuwe landen in Midden- en Oost-Eu-
ropa, in Latijns-Amerika en in Azië. 

In de landen van Midden- en Oost-

Europa die Europese of samenwer-
kingsakkoorden met de Gemeenschap 
hebben getekend, handelt de EIB binnen 
het kader dat door de Europese Raad 
van Kopenhagen is vastgesteld en vol
gens welke de samenwerking gericht 

dient te zijn op een toekomstige toetre
ding. 

De Raad van Gouverneurs heeft de EIB 
op 2 mei 1994 verzocht haar activitei
ten voort te zetten en uit te breiden tat 
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tien Midden- en Oosteuropese landen 
voor in totool 3 miljcrd ecu in de vorm 
von kredieten onder garantie van de 
Gemeenschap. Het betreft de zes be-
gunstigde landen van de eerste genera-
tie akkoorden, de drie Baltische staten 
Estland, Lefland en Litauwen, voor een 
bedrag van 200 miljoen waarover 
voordien reeds besloten was, en Alba-
nië, waar de EIB nog geen kredieten 
heeft verstrekt. 

Bovendien omvot het somenwerkingsok-
koord tussen de Gemeenschap en Slo-
venië, dot in September 1993 in werking 
is getreden, een finoncieel protocol,  
waorin kredieten von de EIB zijn voor-
zien voor wegen- en spoorwegeninfro-
structuren voor in totool 150 miljoen in 
de période 1993-1997. 

Ten slotte zou de EIB op het gebied von 
nucléaire veiligheid kunnen deelnemen 
ααη de evaluotie von projecten die in 
het kader von het ruimere mondoat von 
Euratom worden uitgevoerd. 

De landen !n Latijns-Amerika en  
Azië die somenwerkingsokkoorden met  
de Gemeenschap hebben getekend (zie 

de londenlijst op biz. 58) vollen voor-
toon ook binnen het werkgebied van de 
EIB. Op 22 februori 1993 heeft de Rood  
von Gouverneurs de Bank toestemming 
verleend gedurende drie joor uit eigen 
middelen kredieten te verstrekken tot 
een maximum von 250 miljoen per joor. 
De kredieten zullen onder de commu 
nautaire garantie vollen. 

In de landen in het Middellandse-
Zeegebled heeft de Bank haar octi-
viteiten sterk uitgebreid, met nome in 
Libanon na een jorenlonge opschorting. 
Het Vierde finonciële protocol met Syrië  
is in moort 1994 von krocht geworden, 
no een gunstig odvies von het Europees 
Parlement eind 1993. 

In het kader von het vernieuwde Mid-
dellondse-Zeebeleid is de buitenproto-
colloire finonciële somenwerking reeds 
toegepost voor de financiering von 
voorol regionole-somenwerkingsprojec-
ten op het gebied von vervoer, telecom-
municotie en milieu. In dit verband dient  
de octie von de Bank ten behoeve von  
het vredesproces in het Midden-Oosten  
te worden gezien. In ontwoord op de  
uitnodiging von de Rood von ministers 

kon de EIB investeringsprojecten goon 
steunen in de gebieden op de westelijke 
oever von de Jordoon en in de Gozo-
strook. 

In de landen in Afrika, het Caribisch 
gebied en de Stille Oceaan is de EIB 
betrokken bij de voorbereidende werk-
zoomheden voor de onderhondelingen 
betreffende het tweede finonciële pro 
tocol von 5 joor von de Vierde Overeen-
komst von Lomé waorin rekening dient 
te worden gehouden met de nog altijd 
zeer moeilijke situotie in tolrijke landen. 

Ten slotte heeft de Europese Rood von 
Edinburgh von 11 en 12 december 1992,  
gezien de steeds grotere omvong en het 
toenemende bereik von de toegekende 
kredieten in derde landen die worden 
gegorondeerd uit de begroting van de 
Gemeenschap, besloten een Garantie
fonds in te stellen voor kredieten buiten 
het grondgebied van de lidstoten von 
de Gemeenschap. De middelen van dit  
fonds zullen uit de gorontievoorziening 
komen die in de communautaire begro
ting dient te worden opgenomen. De EIB 
zol het fonds in opdrocht von de Ge
meenschap beheren. 
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TECHNISCHE BIJSTAND EN ONDERZOEK: BIJDRAGEN TOT DE GNTWIKKELING VAN G OEDE 
PROJECTEN 

De taak van een bank, en met name van de EIB, beperkt zieh niet 
uitsluitend tot het prajectonderzoek en de toekenning van een 
krediet. Van haar wordt ook verwacht dot zij de projectontwik-
kelaar bijstaat op verwante terreinen opdat het project beter kan 
worden voorbereld, gefinancieerd en uitgevoerd. Het „kiossleke" 
krediet is tegenwoordig vervongen door het begrip „finoncie-
ringsplan". Het krediet wordt steeds complexer en heeft in het 
bijzonder betrekking op de voorbereiding von een investerings-
project, dot geleidelijk wordt ontwikkeld tot een concreet, hool-
boor en dus finonceerboor plan. 

Deze ontwikkeling is ook vast te stellen bij de EIB. Von oudsher 
heeft zij getrocht op informele wijze en von gevol tot gevol de  
projectontwikkeloors bij te stoon teneinde hun projecten op fi-
noncieel, technisch en economisch niveau te optimaliseren. Zij 
heeft ook steeds de contocten met andere banken of met de Eu-
ropese Commissie, voorol in verband met octies uit de structuur-
fondsen, willen vergemakkelijken door te helpen met het opstel-
len von referentietermen voor onderzoek of met het interprete-
ren von de Europese richtlijnen. 

MILIEU EN ... 

Sedert het einde von de joren tochtig zet de EIB zieh in voor ac
tios von technische bijstond in het koder von de somen-
werkingsprogrommo's met andere communautaire of internatio 
nale instellingen. Deze progrommo's hebben betrekking op zoken 
die prioritoir, moor ingewikkeld worden gevonden en woorbij een 
bijzondere ervoring vereist is voor de beoordeling von investe-
ringsprojecten, de voststelling von interventieprioriteiten en de  
opstelling von zo gunstig mogelijke finoncieringsplonnen. 

De EIB neemt sedert 1988 deel ααη het Programmo voor techni 
sche bijstond ten behoeve von het milieu in het Middellondse-
Zeegebied (METAP) woorin (onder meer) de Wereldbonk, de Eu
ropese Commissie en het Ontwikkelingsprogrommo von de Ver-
enigde Noties samenwerken en dot post in de vastberodenheid 
von de Gemeenschop, de ontwikkeling te bespoedigen von pro-
jecten die bijdrogen tot de bescherming von het milieu en de ver-
wezenlijking von een duurzome ontwikkeling. Να een eerste fase 

woorin de Bonk een vijftiental projecten heeft kunnen steunen 
ααη weerszijden van de Middellandse Zee, is een tweede fase  
von start gegoon (1993-1995) met een verstärkt programmo,  
voorol op het gebied von het stodsmilieu en de verbetering van 
het waterbeheer. 

De ervoring die is opgedoon met METAP is nuttig geweest voor 
de uitbreiding von de octies tot Oost-Europo die ook in somen-
werking met de EBWO en de NIB (') worden gevoerd. Vonof 1992 
wordt een initiatief uitgewerkt betreffende de zuivering von de  
Oostzee; er wordt een programmo von prioritaire investeringen 
beoogd, woorvon de uitvoering vonwege de komende uitbreiding 
van de Gemeenschop met de Skandinavische landen nog nood-
zakelijker is geworden. Over dit programmo, evenals over een 
programmo voor de sonering van het stroomgebied van de Elbe, 
heeft de EIB de supervisie wot het onderzoek betreft en trocht zij 
levensvotbore investeringsprojecten vast te stellen. 

... INFRASTRUCTUREN 

Parallel ααη dergelijke octiviteiten voor technische bijstond in het 
koder von de internationale somenwerking, is een oontol andere  
octies ontwikkeld. Op het gebied von de vervoersinfrastructuren 
is onder toezicht von de EIB onderzoek verriebt naor projecten 
als de HST-lijn Lyon-Turijn, de luchthoven von Madrid of grote 
outosnelwegen in Oost-Europa. 

Bij de somenwerking met de Commissie voor de tenuitvoerleg-
ging von de structurele octies von de Gemeenschop, speelt de EIB 
voor bepoolde projecten een odviserende rol in het cohesiefonds 
en biedt zij hoar deskundigheid en ervoring ααη met project-
beoordelingen en het opstellen von finoncieringsplonnen. Ten 
slotte dient hoar deelnome te worden genoemd in overleg-
groepen voor de tenuitvoerlegging von het „Witboek voor groei, 
concurrentievermogen en werkgelegenheid" of voor de steun van 
de Gemeenschap ααη de verbetering van de nucléaire veiligheid 
in de Oost-europese landen. 

(') EBWO: Europese Bank voor Wederopbo uw en Ontwikkeling ; 
NIB; Noordelijke Investeringsbank. 
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KREDIETVERLENING IN DE GEMEENSCHAP 

Ondertekende fi-
nanderingsover-
eenkomsten: in 
1993 heeft de EIB in 
de Gemeenschap 

kredietovereenkomsten gefekend voor 
in totaal 17724 miljoen tegen 16 140 
miljoen in 1992. Van dit bedrag is 
14 126 miljoen toegekend in de vorm  
van afzonderlijke kredieten (met inbe-
grip van een garantie van 52 m;7/'oen 

voor een krediet) en 3 598 miljoen in de  
vorm van globale kredieten aan banken 
en financiële instellingen. Uit de krediet-
faciliteit van Edinburgh is 2 363 miljoen 
aan kredieten toegekend, d.w.z. onge-
veer 13 % van het totaal. 

Toegekende krediefen; om een duide-
lijker operationeel beeld te geven van 
de activiteiten van de Bank, heeft on-
derstaande presentatie van haar ver

rieb tingen betrekking op enerzijds de  
afzonderlijke kredieten (14 126 miljoen) 
en anderzijds op de toewijzingen uit de  
lopende globale kredieten naar sector 
en doelstelling van communautair beleid 
bij hun uiteindelijke bestemming (2 653 
miljoen, waarvan 25,8 mlljoen uit mid-
delen van het NCL). De totale krediet-
verleningsactivitelten in de Gemeen
schap bedroegen derhalve 16 779 mil
joen. 

VERDELING NAAR SECTOR 

Het jaar 1993 wordt gekenmerkt door 
een toencme von de tinoncieringen von 
telecommunicotie- en vervoersinfro-
structuren, evenols von de zuivering von 
ofvalwcter en de verwerking von vaste  
cfvolstoffen, een ofnome von de steun 
in de energiesector en een stcbilisering 
von de finoncieringen in de industrie. 

De infrastructuren als geheel maken 
drie Vierde van de kredietverlening in 
het afgelopen jaar uit. 

De financiering van verbindingsinfra-
structuren is sterk toegenomen (7 168 
miljoen tegen 6 543 miljoen in 1992) en 
maokt 43 % van het totaalbedrag uit. 
De kredieten voor vervoersprojecten 
(5 074 miljoen) betreffen wegen en αυ- 
tosnelwegen, spoorwegen, stadsver- 
voer, luchtverkeer en vervoer over zee. 
De tronsocties betreffende telefoonnet- 
ten en telecommunicatie via internatio 
nale kabels en satellieten bedragen  
2 094 miljoen. 

De steun ααη het beheer van water en 
afvalstoffen is 2 214 miljoen, waarvan 
540 miljoen voor voorzieningen van be 
scheiden ornvang. 

Kredietverlening in 1993:  
verdeling naar sector 

(in miljoenen ecu) 
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Ten slotte is voor stedelijke infrastructu
ren en diverse voorzieningen van lage 
re overheden 597 miljoen ter beschik-
king gesteld. 

In de energiesector bedroeg de krediet
verlening in totaal 2 576 miljoen (15%  
von de activiteit) tegen 2 872 miljoen in 
1992 en 3 102 miljoen in 1991. Het be-
treft voornomelijk de versterking van de 
capaciteit van de elektriciteitsproduktie 
en hoog- en middenspanningsleidingen 
(1 184 miljoen), aismede de exploitotie 
van de aardgas- en aardoliebronnen en 
de gastransport- en -distributienetten 
(1 275 miljoen). 

In de sectoren industrie, dienstverie-
ning en landbouw is 4 224 miljoen 
toegekend (25 % van de totale acti
viteit). De afzonderlijke kredieten maken 
59 % van het totaal uit (2 492 miljoen). 
Zij hebben betrekking op een breed  
scola voornamelijk industriële investe-
ringsprojecten. 
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GLOBALE KREDIETEN IN DE GEMEENSCHAP 

Door middel von globale kredieten staunt de EIB k leine en mid-
delgrote investeringen die zij om redenen von efficiency niet met  
ofzonderlijke kredieten zou kunnen finoncieren. Globcol-krediet-
overeenkomsten worden gesloten met financiële instellingen op  
notionaol, regioncol of zelfs lokool niveau, die hieruit middelen 
toewijzen met taestemming van de Bank en op grond von haar 
economische, technische en financiële criteria. Met toepassings- 
gebied is geleidelijkaan uitgebreid en aangepast ααη de ontwik- 
keling van de behoeften en ααη de diversificatie van het Ge- 
meenschapsbeleid ('). 

Globale kredieten: joarlijkse bedrogen 
en relotief oondeel in de octiviteiten per lidstaot 

(gemiddelde 1989-1993) 
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Een breed scalo ααη verricbtingen ... 

Globale kredieten kunnen worden bestemd voor de financiering 
van: 

— investeringsprojecten van kleine en middelgrote ondernemin-
gen in de sectoren industrie, zakelijke dienstverlening (met name 
het toerisme) en landbouw; 

kleine infrastructuren die biidragen tot de verwezenlijking van 
de communautaire doelstellingen op het gebied von regionale  
ontwikkeling, bescherming van het milieu, energie of vervoer. 

De samenwerking met bankpartners heeft zieh steeds verder uit
gebreid en er zijn nu banden met ruim honderd financieringsin-
stellingen of hondelsbanken. In 1993 heeft de EIB globale kredie
ten toegekend voor in totaal 3 598 miljoen (3 258 milioen in 1992 
en 3 758 miljoen in 1991). 

In 1993 hebben twee foctoren ertoe geleld dot de octiviteiten met 
globale kredieten enigszins zijn afgenomen: de siechte economi
sche conjunctuur in dot joor, maar voorol ook het buitengewoon 
hoge niveau van de toewijzingen in 1992, terwijl het bedrag van 
de afgesloten globaal-kredietovereenkomsten daalde en pas eind 
1993 weer toenam. 

In totaal zijn in het afgelopen jaar 6 094 taewijzingen gedaan 
voor 2 653 miljoen uit de lopende globale kredieten (8 788 toe
wijzingen voor in totaal 4 071 miljoen in 1992, en 10 271 toewij-
zingen voor 2 991 miljoen in 1991)('). 

... voor kleine infrastructuren ... 

Er zijn 763 kleine investeringsprojecten gefinancierd in de sector  
infrastructuren die meestal door de lagere overheden werden uit-
gevoerd, voor een bedrag van 922 miljoen (1 642 miljoen in 
1992); zij moken 35 % uit van alle toewijzingen uit globale kre
dieten. Meer dan de helft van dit bedrag (540 miljoen) betreff 
voorzieningen voor het beheer van water en afvalstoffen, onge-
veer een vijfde het vervoer, voornamelijk het vervoer over de 
weg en stodsvervoer; de rest betraft diverse andere infrastructu
ren en kleine elektriciteitscentrales. 

... en vooral voor het MKB 

Drie vijfde van het totaalbedrag is bestemd voor kleine en mid
delgrote ondernemingen in de meeste lidstoten en vooral in de 
ärmere regio's. Uit de indeling van het MKB naar het aantal werk-
nemers blijkt dat vooral bedrijven met minder dan 50 werknemers 
toewijzingen uit globale kredieten hebben ontvangen. Sinds 1989  
hebben bijna 36 000 kleine en middelgrote ondernemingen mid
delen gekregen uit globale kredieten voor in totaal ruim 9,6 mil-
jard, wat bijna de helft is van de totale kredietverlening in de sec
toren industrie en zakelijke dienstverlening. 

(') De looptijd van globoal-kredietovereenkomsten kon meerdere boekjaren be-
dragen; daarom is er een v erschil tussen het totale bedra g van de in 1993 on-
dertekende overeenkomsten en het bedrag dat in datzelfde jaar ook werk elijk 
werd uitbetaaid. Omdat een groot oontai globale kredieten meerdere sectoren 
en doelstellingen tegelijk kon diene n, kunnen si echts in de analyse van de uit-
eindelijke bestemming de exacte investeringssectoren en doelstellingen worden 
teruggevonden. 

(^) De tab ellen E , F, G, H, I en L (o p biz. 102 e.v.) geven een ove rzicht van de 
verdeling van de to ewijzingen naar land, regio, sector en doelstelling. 
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De financiering von investeringen von 
bescheiden omvong, voorncmelijk of-
komstig von het MKB, is opnieuw cfge-
nomen. In totool zijn 5 331 toewijzingen 
uit lopende globale kredieten verriebt 
(voor 1 732 miljoen), vooral ααπ de in 
dustrie (3 310 toewijzingen voor 1 329  
miljoen), maar ook ααη de dienstensec-
tor (2 008 toewijzingen voor 400 mil
joen). 

De financieringen voor projecten binnen 
de Gemeenschap hebben voor gemid-
deld 30 % van de totale projectkosten 
bijgedragen tot het verwezenlijken van 

investeringen voor naar schatting onge-
veer 52 miljard, hetgeen op Gemeen-
schapsniveau overeenkomt met zo'n 5 %  
van alle investeringen. 

Naar de verbindingsinfrastructuren is  
ongeveer 25 miljard gegaan, 6 miljard 
naar het milieu, 7 miljard naar energie-
voorzieningen en 14 miljard naar pro
jecten van de industrie en de diensten-
sector. 

De particulière sector nom bijno 35 %  
van deze investeringsprojecten voor zijn  
rekening. De investeringen in de sector  
energie zijn voor 27 % afkomstig van de  
particulière sector. Infrastructuren, en 
vooral de projecten waarvoor middelen 
uit de tijdelijke kredietfociliteit von Edin

burgh zijn ontvangen, komen voor 90 %  
uit de openbare sector. Van de steun 
ααη industriële projecten en projecten 
uit de dienstensector betreft 90 % het 
particulière bedrijfsleven; aile toewijzin
gen uit globale kredieten zijn gegaan 
naar de particulière sector. 

De gefinancierde investeringsprojecten 
dragen direct of indirect bij tot het be-
houd van de werkgelegenheid. Het is  
moeilijk de invioed exact vast te stellen,  
maar men kan uitgaan van enkele tien-
duizenden nieuwe vaste arbeidsplaat-
sen per jaar, voornamelijk in de indus
trie en de zakelijke dienstverlening. 
Bovendien kan ervan worden uitgegaan 
dot er indirect talrijke banen worden  
gecreëerd of gehondhoafd. 

Tobel 2: Kredietverlening in de Gemeenschap In 1993 
(afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

(in milioenen ecu) 

Totaal 
Afzonderlijke 

kredieten 

Toewijzingen 
uit globale 

kredieten 

infrostructuur 

Industrie 
Diensten  

Landbouw Totaal 
Afzonderlijke 

kredieten 

Toewijzingen 
uit globale 

kredieten 

Milieu en 
Telecommuni- diverse andere  

Transport catie voorzieningen Energie 

Industrie 
Diensten  

Landbouw 

België 465,3 346,6 118,7 303,3 — — 43,4 118,6 

Denemarken 891,6 843,2 48,4 551,8 107,1 31,8 169,5 31,4 

Duitsiand 1 956,0 1 102,9 853,1 209,9 491,6 506,4 118,2 629,9 

Griekenland 492,4 466,2 26,2 310,5 50,8 0,4 108,2 22,5 

Spanje 3 924,7 3 835,7 89,0 1 998,7 294,3 888,8 196,5 546,4 

Frankrijk 1 719,2 1 150,1 569,1 806,4 — 191,0 3,2 718,6 

lerland 407,2 388,2 19,0 49,0 30,6 24,5 258,9 44,2 

Italie 3 270,3 2 455,7 814,6 106,7 767,6 161,0 903,9 1 331,1 

Nederlond 313,0 271,4 41,6 — — 237,3 38,2 37,5 

Portugal 1 317,8 1 289,9 27,9 287,2 200,3 58,5 184,4 587,4 

Verenigd Koninkrijk 1 910,9 1 86 5,1 45,8 377,9 151,8 712,0 513,3 155,9 

Elders 111,0 111,0 72,5 — — 38,5 

Totoai 16 779,4 14126,0 2 653,4 5073,9 2094,2 2811,7 2 576,2 4 223,5 

27 



Kredietverlening in de Gemeenschap 1989-1993 

Regionale verdeling en grafisch overzicht van de sectorale spreiding 
van de activiteiten in iedere lidstaat 

(zie tabe! D. op biz. 101). 
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Verdeling naar communautaire doelstelling 

Als financieringsinsteìlìng van de Ge-
meenschop heeff de EIB tot took investe-
ringen te finanderen die moefen bijdra-
gen tot de verwezenlijking van één of 
meerdere doelstellingen die beantwoor-

den aan het Gemeenschapsbeleid en de  
spedfieke communautaire besluiten die 
in de loop der jaren zijn genomen. Een 
aantal projecten beantwoordt aan meer
dere doelstellingen tegelijkertijd; het 

overzicht van de finanderingen geeft 
derhalve inzicht in de verschillende adi 
vi tei ten van de Bank, maar de bed ragen,  
vooral in de tabellen van dit hoofdstuk, 
kunnen niet bij elkaar warden opgeteld. 

COMMUNAUTAIRE DOELSTELLINGEN: 
EEN BIJZONDER KENMERK VAN DE EIB 

Bijdragen tot een evenwichtige ontwlkke-
ling van de Gemeenschcp zonder de re-
gels von een strikt boncoir beheer uit het 
cog te verliezen, is de took von de EIB die 
zieh voortdurend heeft congepast con de  
economische en sociale ontwikkelingen 
en ααπ het Gemeenschapsbeleid. Alleen  
voor investeringsprojecten die beant-
woorden ααη de communautaire doelstel
lingen stelt de EIB mid delen ter beschik-
king — wot hoar onderscheidt von de  
overige financieringsinstellingen. 

„Verkiesbaar", dot wil zeggen, het feit of 
een project in oonmerking komt voor een 
krediet von de EIB, zijn projecten die bij
dragen tot de regionale ontwikkeling, 
de modernisering of omschokeiing 
von ondernemlngen of het ontwlkke-
len van nieuwe activitelten vanwege 
de geleldellike totstandkoming van 

de Interne markt, dan we! projecten 
van gemeenschappeiijk belang (Arti 
kel 198E von het EG-Verdrog). 

Regionale ontwikkeling 

Het Verdrag betreffende de Europese  
Unie preciseert dot de EIB „het grootste  
deel van haar middelen (moet) blijven be- 
steden ααη de bevordering van de socia
le en economische samenhang". Daarom 
heeft de EIB a ltijd de hoogste prioriteit 
verleend ααη de financiering van investe-
ringen in de regio's met een ontwikke-
lingsachterstand of die in een omschake-
lingsproces verkeren, noast haar verrich-
tingen ten behoeve van de economische 
octiviteit op het hele grondgebied von de 
lidstaten van de Gemeenschap. In samen-
werking met de activiteiten vanuit de 
structuurfondsen en de gemeenschappe-
lijke financiële faciliteiten wijdt zij onge-
veer twee derde van haar financierings-
activiteiten ααη deze doelstelling. 

Gemeenschappelijk belang 

Het begrip „gemeenschappelijk belang" 
houdt in dat rekening wordt gehouden 
met belangrijke doelstellingen voor de 
Gemeenschap die voortkomen uit Ge
meenschapsbeleid of uit bepoolde beslui
ten zools de besluiten van Edinburgh ten  
behoeve von het economisch herstel. De 
EIB h eeft bijvoorbeeld haar activiteiten-
gamma uitgebreid tot investeringen die 
een snelle ontwikkeling van het vrije ver-
keer tussen de lidstaten onderling en met  
derde landen mogelijk maken, zoals de 
transeuropese netwerken op het gebied 
van vervoer en telecommunicatie, of een 
vermindering van de afhankelijkheid van 
de Gemeenschap van de energie-invoer, 
een betere bescherming van het milieu of  
een beter concurrentievermogen van het 
Europese bedrijfsleven en met nome von 
het MKB. 

Tobel 3: Verdeling naar land en naar doelstelling van gemeenschappelijk beleid van in 1993 toegekende kredieten (') 
(afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit lopende globale kredieten) milioenen ecu) 

Regionale 
ontwikkeling 

Communautaire  
verbindingsinfra-

structuren 
Milieu en  

leefklimaat Energie 

Internationaal 
concurrentie

vermogen 
Midden- en  
Kleinbedrijf 

België 76,2 
Denemarken 667,7 
Duitsland 1 508,5 
Griekenland 492,4 
Spanje 3 831,9 
Frankrijk 1 135,7 
lerland 407,2 
Itolië 2 084,7 
Nederlond 15,3 
Portugal 1 317,9 
Verenigd Koninkrijk 924,7 
Eiders — 

303,2 
658,9 
640,6 
253.1 

1 979,4 
392,9 
30,6 

852.2 

381,5 
242,1 
72,5 

26.4 
39,7 

771,8 
113,0 

1 251,4 
414,0 

24.5 
396,3 
240,2 

58,5 
1 049,2 

43.4 
169,5 
160,4 
100.2 
296.4 

21,1 
258,9 
741.3 
271,3 
152.5 
513,3 

38.5 

390,0 
347,7 

417,0 

9,7 

118.7 
31.4 

213.8 
22.5 
23,5 

293,8 
19,0 

710,6 
34,5 
27,9 
45,8 

Totaal 12462,2 5 807,0 4 385,0 2 766,8 1 164,4 1 541,5 

{') Sommige projecten beanfwoorden oon meerdere doelstellingen tegeliik. De bedragen von de verschillende rubrieken kunnen dan ook niet bi) elkaar worden opgeteld. 
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:ooc jiil Regionale ont-

wikiceiing: De of-
zonderlijke kredie-
ten en de toewiizin-
gen uit globale kre-

dieten ten behoeve von de regionale  
ontwikkeling bedragen in totaal 12 462  
miljoen, tegen 11 793 miljoen in 1992.  
Deze financieringen maken 74 % van de 
totale activiteit in de Gemeenschap uit 
tegen 70 % in 1992. 

In 1993 is de EIB prioriteit blijven geven, 
en deze prioriteit is nog meer geoccen-
tueerd, ααη de financiering van projec-
ten in de regio's die in aanmerking 
komen voor structurele acties van de 
Gemeenschap. Evenals in voorgaande 
jaren heeft ruim 90 % van de steun ααη  
de regionale ontwikkeling, ofwel 11 407  
miljoen, betrekking op investeringen in 
de regio's die in aanmerking komen 
voor steun uit de structuurfondsen von 
de Gemeenschap. 

In de gebieden met een ontwikkelings-
achterstand (doelstelling 1) waar onge-
veer 26 % van de bevolking van de Ge
meenschap woont, is 7 228 miljoen —  
43 % von het totaal — ter beschikking 
gesteld. 

In de regio's die getroffen worden door 
industriële achteruitgong of die te  
maken hebben met omschakelingspro-
blemen van het platteland (doelstellin-
gen 2 en 5b) heeft de EIB 4 179 miljoen 
toegekend. Ten slotte is 255 miljoen ver-
strekt voor investeringen die vollen  
onder andere specifieke communautaire  
acties ten behoeve van de regionale  
ontwikkeling. 

De kredietverlening van de EIB in de 
vier zogenaamde „cohesielanden", 
Griekenland, Spanje, lerland en Portu
gal, bedraagt 6 142 miljoen, ofwel 37 %  
van de financieringen binnen de Ge-

Tabel 4: Regionale ontwikkeling: verdeling near sector 

Totaal 
Afzonderlijke 

kredieten 
Toewijzingen uit 

globale kredieten 
miljoenen 

ecu % 
miljoenen 

ecu 
miijoenen 

ecu cantal 
Totaal 12 462,2 100,0 10 717,3 1 744,9 3696 
Energie 1 582,0 12,7 1 531,1 50,9 20 
Vervoer 4 002,7 32,1 3 843,1 159,6 60 
Telecommunicdtie 1 660,0 13,3 1 660,0 _ 
Woterprojecten 1 366,1 11,0 993,2 372,9 427 
Overige infrastructuren 539,8 4,3 432,2 107,6 86 
Industrie, iondbouw 3 004,2 24,1 2 215,4 788,8 1 765 
Dienstverlening 307,4 2,5 42,3 265,1 1 338 

meenschap. In deze landen heeft de EIB 
bovendien het economisch belang en de 
technische uitvoerbaarheid van een 
aantal projecten bestudeerd krachtens 
de kaderovereenkomst met de Europese 
Commissie, op grond waarvon zij be-
trokken is bij de tenuitvoerlegging van 
het financieel cohesie-instrument, de 
voorloper van het cohesiefonds. 

Sinds 1989, foen de hervorming van de 
structuurfondsen heeft plaatsgevonden, 
heeft de EIB ten behoeve van de regio
nale ontwikkeling 47,1 miljard ter be
schikking gesteld, waormee zij investe
ringen heeft gesteund voor in totaal on-
geveer 146 miljard. 

In de gebieden die in aanmerking 
komen voor communautaire structurele 
acties, is er voor bijno 42 miljard steun 
verleend. Een v ierde van dit bedrag be-
treft projecten woorvoor ook subsidies  
uit de structuurfondsen zijn verstrekt en  
die deel uitmaken van operationele 
actieprogramma's in de desbetreffende 
regio's. 

Alleen al in de zogenaamde „doelstel
ling 1 "-regio's bedraagt de steun 25  
miljard, waarvan drie vierde voor infra-
structuren, voornamelijk verbindingsin-
frastructuren. 

De nodruk op de regionale ontwikkeling 
is in harmonie met de voortdurende 
oanpassing van de verrichtingen ten be
hoeve van ander communautair beleid: 
talrijke investeringen in de regionale-
ontwikkelingsgebieden die door de EIB 
zijn gefinancierd, beantwoorden tegelij-
kertijd ααη andere specifieke commu 
nautaire doelstellingen. 

Zo betreft meer don een derde van de 
steun in de „doelstelling 1 "-regio's de 
verwezenlijking van verbindingsinfra-
structuren van gemeenschappelijk be
lang en ongeveer 17% beantwoordt 
ααη de energie- of milieudoelstellingen. 

Zo draogt ook vier vijfde van de projec
ten woorvoor kredieten uit de kredietfa-
ciliteit von Edinburgh ter beschikking 
worden gesteld, bij tot de ontwikkeling 
von de minder bevoorrechte regio's. 

Zoals onderstaande grafieken aanto-
nen, varieert het aandeel van de finan
cieringen van regionaal belang in 1993,  
evenals vanaf 1989, naar gelang de sec-
toren en landen. 
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Tobel 5: Regionale ontwikkeling en octiviteiten uit de structuurfondsen 

1989 1990 1991 1992 1993 Totool 

Kredletverlening in de Gemeenschap 
uit eigen middelen (in miljoenen ecu) 10 903 12 067 13416 16 868 16 754 70 008 
waarvan regionale ontwikkeling (in miljoenen ecu) 7 067 7416 8 430 11753 12 462 47128 

in % 64 61 63 70 74 67 

Onderverdeling regionale ontwikkeling 
0/ m 70 

Regionale ontwikkeiingsgebieden 90 88 92 95 94 92 
Regio's die steun kijgen uit de structuurfondsen 85 84 87 93 92 89 

op grond van doelstelling 1 48 46 54 54 58 53 
op grond van doelstellingen 2 en 5b 37 38 33 39 34 36 
Regio's die steun krijgen op grond van specifieke programmo's 4 4 5 2 2 3 

Overige: (regio's die aanvullende nationale steun 
ontvangen en multiregionale projecten) 10 12 8 5 6 8 

Hat grote aondeei von de sectoren ver-
voer en teiecommunicctie is te verklären 
door het lagere niveau van dergelijke 

Aondeei kredletverlening von re
gionaal belang per sector (1989-1993) 

(miljoenen ecu) 

20 ODO 
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J Β Overige infroslructuren 

Β Β Industrie 

voorzieningen In de ärmere regio's en  
eveneens door het feit dot het meren-
deel van de belangrijke Europese com-
municatienetten zowel regionale ont-

wikkelingsgebieden als andere regio's 
bereiken. 

De verdeling noor land van de kredie-
ten ten behoeve van de regionale ont
wikkeling ten opzichte von de totale ac-
tiviteit benadrukt de concentratie van 
de verrichtingen in die landen die mo-
menteel in hun geheel (Portugal, Grie-
kenland, lerland) of voor een belangrijk 
gedeelte (Sponje, de Itoliaanse Mezzo 
giorno, oostelijke deelstoten von Duits-
lond) in aonmerking komen voor steun 
op grond van doelstelling 1. 

Deze concentratie komt eveneens naar 
voran wonneer het totaal van de kre
dletverlening van de EIB w ordt afgezet 
tagen de totale, in de Gemeenschap 
verrichte investeringen (gemeten ααη de 
hand van de bruto-investeringen in 
vaste activa die overigens ook sectoren 
omvotten die niet in aonmerking komen 
voor finoncieringen von de Bank, zoals 
huisvesting). Voor 1993 kan de som von 
de ofzonderlijke kredieten en von de 
toewijzingen uit globale kredieten wor
den geraomd op zo'n 1,7 % von de 
bruto-investeringen in vaste activa in de 
hele Gemeenschap. Dit percentage is  
duidelijk hoger in de minder welvaren-

de landen en regio's; 8 % in Portugal, 
6,7 % in lerland, 4,6 % in Sponje, 4,4% in 
Griekenlond en 3,2 % in de Itoliaanse 
Mezzogiorno (2,2 % voor het hele land). 

Aandeel kredletverlening 
van regionaal belang per land 

(1989-1993) 

Het aondeei van de investeringen waar-
voor EIB-middelen ter beschikking zijn 
gesteld in de bruto-investeringen in 
vaste activa van bepaalde landen is  
zeer groot: 22% in Portugal, 15% in 
Griekenlond, 14% in Sponje en lerland 
en 12% in de Mezzogiorno. 
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Schematisch overzicht van de belangrijkste activitelten van de EIB 
ten behoeve van de grote vervoersinfrastructuren 

(1984-1993) 

.... Spoorwegen 
— Wegen en autosnelwegen 

Luchrhavens 
@ Luchtverkeerscontrole 

Haveninfrasiructuren 
MulHmodole overslagcentra 
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Europese verbin-
dingsinfrastructu-
ren: De totstandko-
ming van grote te-
lecommunicctie- en 

vervoersnetwerken over het hele Euro
pese grondgebied komt de vervulling 
von een cantal noodzakelijke voor-
waarden van de Gemeenschap ten 
goede: het doeltreffend functioneren 
van de interne markt, de versterking 
van het concurrentievermogen en een 
evenwichtige ontwikkeling van het Euro
pese grondgebied. 

De verschillende kaderprogramma's die 
zijn goedgekeurd of nog in voorberei-
ding zijn, alsmede de projecten in het 
Witboek voor groei, concurrentiever
mogen en werkgelegenheid moeten de  
totstandkoming van dergeiijke netwer-
ken bespoedigen. 

De financieringen door de EIB v an der
geiijke investeringen zijn sterk toegeno-
men tot 5 807 miljoen in 1993 (4 533 mil-
joen in 1992), waarvan 1 414 miljoen uit 
hoofde van de kredietfaciliteit van Edin
burgh. In de afgelopen vijf jaar is 20 mil-
jard ter beschikking gesteld voor projec
ten van in totaal ongeveer 78 miljard 
(respectievelijk 7,8 miljard en 31 miljard 
enkel voor het vervoer over land). 

In 1993 bedroeg de kredietverlening 
voor vervoersinfrastructuren von ge-
meenschappelijk belong 3 713 miljoen. 
Het betreft voorol belangrijke wegen en 
spoorwegen die in de meeste gevollen 

zijn opgenomen in de Europese kader
programma's. Hierbij moet voorol ge 
dacht worden ααη grote projecten als  
de Kanaaltunnel, de bruggen over de  
Grote Belt en de Severn, autosnelwegen 
en HST-lijnen. In Oostenrijk, dot zieh  
kandidoot heeft gesteld voor het lid-
moatschop van de Gemeenschap, heeft 
de EIB ee n rondweg voor het autosnel-
verkeer gefinancierd bij de Itoliaonse en 
Sloveense grens. 

Tobel 6: Infrastucturen 
van communautair belang 

DE KANAALTUNNEL 

Met de opening van de vaste verbinding 
tussen het Verenigd Koninkrijk en het Eu
ropese vasteiond is een eeuwenlange 
droom werkelijkheid geworden. 

De EIB is vanof het begin nouw betrokken 
geweest b ij het finoncieringsplon van dit  
voor de Europese opbouw uitermate 
symbolische project. 

Zij heeft deelgenomen in de financiering 
van de verbinding onder het ΚαηααΙ (tun
nel, stations en de pendeltreinen) voor in 
totaal 1 375 miljoen ecu. Tevens heeft zij 
de aanleg van de Europese netwerken 
gesteund die op de Tunnel aansluiten, in 
het bijzonder de Franse en Belgische HST- 
lijnen en autosnelwegen voor in totaal  
1,2 miljard. 

Op het gebied van het luchtvervoer 
hebben de kredieten betrekking op de 
uitbreiding von de copociteit van lucht-
hovens, de modernisering von luchtvlo-

(in miljoenen ecu) 

Totaal 5 807,0 

Vervoer 3712,8 
Spoowegen 938,5 
Wegen en autosnelwegen 2 246,6 
Luchtvoort 420,8 
Overig 106,9 
Telecommunicotie 2094,2 
Troditionele netwerken 1 927,3 
Satellieten en 
internationale kabels 166,9 

ten en, op Europees en nationaal ni 
veau, op de Verbetering von het toe-
zicht op en de veiligheid von het verkeer 
in het Europese luchtruim. Ten slotte is  
er steun verleend ααη diverse hoven-
infrastructuren. 

De kredieten ten behoeve von de tele-
communicatie bedrogen 2 094 miljoen. 
Het betreft de voortzetting van de 
programme's ter versterking von inter
nationale telefoonnetten, de ontwikke
ling von sotellietverbindingen en de 
mobilofoon, moor ook de troditionele 
fociliteiten. 

Ongeveer 80 % von deze financieringen 
von gemeenschappelijk belang is ge-
goon naor investeringen in de ärmere 
regie's von de Gemeenschap of die 
deze gebieden bereiken. Zij drogen bij 
tot hun economische opleving en tot een 
betere integratie in de Gemeenschap. 
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Milieubescher-
ming: Steeds meer 
nationale en com 
munautaire pro-
gramma's voor een 

beter beheer van water, afvailozingen 
en -stortingen (stedelijk en industrieel 
afval) vinden hun weerklank in een toe-
name en grotere spreiding van de  
investeringen. 

Verschiliende communautaire financiële  
instrumenten (cohesiefonds, het mecha-
nisme van de Europese Economische 
Ruimte, Life...) dragen bij tot de uitvoe-
ring van dergelijke programma's. 

De EIB heeft deze ontwikkeling ge-
steund met omvangrijke financieringen 
van in totaal 4 385 miijoen, wot het zeer 
hoge bedrag van 1992 dicht nadert 
(4 548 miijoen tegen 1 888 miijoen in 
1991). In elf lidstaten heeft zij kredieten 
toegekend die een breed scola ααη pro-
jecten bestrijken, met name projecten 
voor de verwerking von vaste ofvalstof-
fen. 

In veel gevollen goat de oondocht voor 
het milieu gelijk op met andere commu 
nautaire doelstellingen. Zo betreft 65 % 
van de financieringen projecten in de  
ärmere regie's van de Gemeenschap en 
12% heeft betrekking op investeringen 
in de energiesector. 

Naost deze specifieke acties onderzoekt 
de EIB stelselmotig de inochtneming van 
de nationale en communautaire milieu 
wetten en -voorschriften van alle pro
jecten die hoar voor financiering wor 
den voorgelegd. 

Noor projecten ter verbetering van de  
drinkwatervoorziening of de opvong en  
zuivering van hef afvalwafer is de helft 
von de kredietverlening gegoon (2 127  
miijoen). Zij moken vaak deel uit von be-
langrijke meerjorenprogromma's in het 
'v'erenigd Koninkrijk, Sponje, Duitsland 
en Italië. 

De kredietverlening betreft eveneens 
(422 miijoen) activiteiten als verzame-
ling en vooral verwerking van vaste af-

Tabel 7; Milieu en kwaliteit van het bestoan 
(in milioenen ecu) 

Totaal 
Afzonderiijke 

kredieten 
Toewijzingen uit 

globale kredieten 

Totaal 4 385,0 3624,0 761,0 
Milieu 3 483,0 2 740,1 742,9 
Waterprojecten 2 126,6 1 630,9 495,7 
Afvolbeheer 422,1 360,8 61,3 
Bestrijding luchtvervuiling 416,8 375,0 41,8 
Overig 517,5 373,4 144,1 
Stedelijke voorzieningen 902,0 883,9 18,1 

valstoffen afkomstig van gezinshuishou-
dingen en de industrie; het goat soms 
om de verwerking van giftige Stoffen, 
bijvoorbeeld in de centra ten noorden 
van München, bij Antwerpen en ten zui-
den van Rotterdam. 

Talrijke projecten omvatten meerdere 
milieumaatregelen en investeringen in 
de bestrijding von bodemerosie en  
overstromingen. 

Ook zijn er kredieten verstrekt voor de 
installotie von filters ter beperking van  
de uitstoot van vervuilende rookgassen 
en OS uit kolengestookte elektriciteits-
centrales en verbrandingsovens. In de 
Industrie (chemie en petrochemie) is 552  
miijoen ααη kredieten verstrekt voor 
voorzieningen die de rookuitstoot moe-
ten beperken of het afvalwoter zuive-
ren. 

In 1993 zijn de kredieten ten behoeve 
van een beter sfedeliik milieu (902 mii
joen) vooral gegoan naar investeringen 
in het openbaar vervoer en bepaalde 
wegenwerken: metrolijnen, gewone of  
lichte troms in Londen, Madrid, Barcelo
na, Valencia, Bilbao, Athene, St.-Etien-
ne en Straatsburg, evenals wegenwer
ken, tunnels, parkeerplootsen en rand-
wegen in verscheidene andere Steden. 

Bovendien is de herinrichting bevorderd 
van stadscentra of de renovatie van 
gebouwen die deel uitmaken van het 
architecturaal erfgoed en die soms van 
historisch belang zijn zoals in Dublin, 
Ferrare, Trente en Bologna. 

34 



Energiedoelstel-
lingen: De finan
ciering von investe-
ringsprojecten die 
vollen onder de  

communautaire doelstellingen op ener-
giegebied bedraogt 2 767 miljoen tegen 
3 132 miljoen in 1992 en ongeveer 2 743 
miljoen in 1991. 

De onderverdeling van de verschillende 
kredieten bevestigt de tendens die in 
1992 reeds duidelijk werd; minder mid-
delen voor de ontwikkeling van de eigen  
energiebronnen, handhaving van het ni
veau van de leningen voor de oardgos-
netten en toename van het aantal kre
dieten voor investeringen in een ratione-
ler energiebeheer en energiebesparing. 

De totale steun op dit terrein bedraagt  
1 573 miljoen waarvan 117 miljoen voor 

investeringen van bescheiden omvang. 
Het betreft elektriciteitstransport- en 
-distributienetten, voornamelijk in Span-
je, Portugal en lerland, evenals de on-
derlinge aansluiting via het Skagerrak 
van de Deense en Noorse netten. Bo-
vendien goat het om stegcentrales of 
centrales met gecombineerde elektri-
citeits- en warmteproduktie in het Ver-
enigd Koninkrijk, Italië en Duitsland. 
Verder zijn er kredieten verstrekt voor 
warmtedistributienetten en voor de om-
schakeling op aardgos van stadsgasnet-
ten. 

Er is steun verleend ααη investeringen in 
energiebesparing in raffinaderijen en 
andere industriële ondernemingen. Bo-
vendien omvatten steeds meer gefinan-
cierde projecten faciliteiten die gebruik 
maken van duurzame energiebronnen, 
kleine geothermische en woterkracht-

Tabel 8: Energievoorziening 
(ί'Π miljoenen ecu) 

Totaal 
Afzonderiijke 

kredieten 
Toewijzingen uit  

globale kredieten 

Totaal 2 766,8 2 649,6 117,2 

Eigen energiebronnen S60,8 560,8 — 
aardolie en -gas 497,0 497,0 — 
vaste brandstoffen 37,4 37,4 — 
kernenergie 26,4 26,4 — 
Spreiding von de invoer 632,6 632,6 — 
aardgas 632,6 632,6 — 
Rotioneei energieverbruik 1 573,4 1 456,2 117,2 
elektriciteits- en warmteproduktie 
en stodverworming 211,8 199,4 12,4 

stegcentrales 116,1 116,1 — 
transport en distributie von elekriciteit 638,7 630,4 8,3 

omschokeling gosnetten 115,9 57,0 58,9 

duurzame energiebronnen 287,3 284,8 2,5 

energiebesparing in de industrie 203,7 168,6 35,1 

centrales of vuilverbrandingsovens, 
waarbij zorgvuldig is nogegaan dat het 
milieu geen nadelige invloed onder-
vindt. 

Ter versterking van de spreiding van de  
energievoorziening in de Gemeenschap 
zijn kredieten (633 miljoen) toegekend 
voor het aardgastransport voor gedeel-
ten van de nieuwe gasleiding tussen de  
Algerijnse gasvelden en Italië (hier kan 
eveneens het krediet voor de gasleiding 
Maghreb-Europa (zie biz. 52) worden  
genoemd) olsmede voor distributienet
ten. 

Verder zijn er leidingen in België ααη- 
gelegd en is het lerse net aongesloten 
op het Schotse net. 

De EIB he eft hoar steun ααη de ontwik
keling van de eigen energiebronnen in 
de Gemeenschap voortgezet. De kre
dieten (561 miljoen) betreffen de exploi-
tatie van aardolie- en gasvelden in Ita 
lië en in de Britse en Deense sectoren 
van de Noordzee, evenals de aanslui
ting op de netten. Ten slotte zijn er mid-
delen verstrekt voor de ontwikkeling 
van een bruinkoolmijn in Griekenland 
en een centrum voor de verwerking van 
licht radioactief afval in België. 
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Industriële doel-
stellingen: De ver-
traging in de eco-

nomische activiteit 
heeft in 1993 haar  

Stempel gedrukt op hat tempo en hat ni
veau van de investeringen in de produk- 
tieve sectoren. De kleinere ondernemin- 
gen zijn hat hardst getroffen. 

Ondonks daze moeiliike economische si-
tuatie is toch 2 708 miijoen verstrekt 
(2 623 miijoen in 1992) woarvan 55% 
voor projecten in de armare regio's. 

De afzonderlijke kredieten voor investe
ringen ter versterking von het interna

tionale concurrentievermogen van 
grote ondernemingen of hun inte-

grotie op Europees niveau bedroegen 
in totaol 1 164 miljoen tagen 477 mii
joen in 1992. Bijno drie vierde van dit  
bedrog is bestemd voor de autoindu 
strie (862 miijoen) voor, enerzijds, sa-
menwerkingsverbanden van onderne
mingen uit verscheidene landen met fa-
brieken in Spanje en Frankrijk, en voor 
anderzijds, een gei'ntegreerd complex 
von onderzoekscentrum, produktie-een-
heden en onderaannemers in Itolië. Op 
de tweede plaots komt de vliegtuig-
bouw; 232 miijoen voor fobrieken in 
Frankrijk en Spanje. De overige projec
ten betreffen de sectoren farmacie, 

Tabel 9: industriebeieid 
(in miljoenen ecu) 

Totoal 2 705,9 

Internationaal concurrentie
vermogen en Europese integratie 
grote ondernemingen 1 164,4 

Investeringen van het midden-
en kleinbedrijf 1 541,5 

in regionale ontwikkelings-
gebieden 940,6 

eiders 600,9 

elektronica, plastics, textiel en werktuig-
kunde. 

MODERNISERING VAN DE RAFFINADERIJEN 

In de joren tochtig is de vroog noor geroffineerde oordoliepro-
dukten in de hele Gemeenschap sterk gewijzigd. De vroog noor 
zware stookolie en gosolie voor elektriciteitsproduktie, industri-
eel verbruik en verworming is sterk gedoold vanwege de stijging 
von de oordolieprijs en de concurrentie von oardgos, steenkool  
en kernenergie. Doorentegen is de behoefte ααη brandstoffen  
voor het vervoer — benzine, diesel en kerosine — duidelijk toe-
genomen. 

Tegelijkertijd heeft de bezorgdheid voor het milieu geleid tot  
steeds strengere wetten en voorschriften wot de uìtstoot van met 
nome lood en zwovel bij het roffinogeproces en de rookgassen 
en uitlootgossen betreft. 

Deze ontwikkelingen hebben de Europese roffinoderijen gedwon-
gen tot grote moderniseringen en oonpossingen. Zij hebben 
ook geleid tot sluiting von een cantal bedrijven. De copociteit 
voor de zuivering von ruwe oordolie is dan ook in de Gemeen
schap gedoold von 915 miljoen ton per joor in 1980 tot 562 mii
joen ton in 1991, wot overeenkomt met 16,5 % von de wereldco-
pociteit. 

Bijno 60% von deze capociteit wordt verzorgd door tien moot-
schoppijen die voor het merendeel zijn geïntegreerd in de hele 

oardolie-industrie. De roi von de onofhonkelijke roffinoderijen is  
von ondergeschikt belang. 

In diezelfde période hebben de roffinaderijen hun capociteit von 
omzetting von zware koolwaterstofdeeltjes in lichtere en waor-
devollere deeltjes longs chemische weg sterk vergroot. Bovendien 
hebben zij zieh moeten aonpassen ααη de nieuwe voorschriften 
op milieugebied en bijvoorbeeld de produktie meer moeten rich
ten op loodvrije of ioodorme benzine. 

In de afgelopen vijf joor heeft de EIB d e noodzokelijke investe-
ringsinsponningen von zo'n twintig von de honderd nog octieve 
roffinaderijen in de Gemeenschap begeleid met kredieten voor in 
totool 909 miljoen. 

De gefinoncierde raffinaderijen bevinden zieh voor het meren
deel ααη de kust bij grote oonvoerlijnen von oordolie op Sicilië,  
Sordinië, ααη de kust von Apulië, in Catalonië, Murcia, Basken
land en Golicië, evenols ten zuiden von Lissabon en in Schotland. 
De overige roffinaderijen zijn meestal gevestigd bij regio's met  
groot oordolieverbruik (Noord-ltolië, Duitslond). 
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Ongeveer de helft van het kredietbe-
drog is gegaon near investeringen in de 
regionale-ontwikkelingsgebieden; bij 
bijnc twee derde von de kredieten is  
sproke van investeringen die gezamen-
iijk worden uitgevoerd door onderne-
mingen uit verscheidene iidstoten en  
soms uit derde landen; meestol betreft 
het projecten ter verbreiding von inno-
verende technieken of processen voor 
de desbetreffende sector. 

Voor investeringsprojecten von kleine 
en middelgrote ondernemingen in de 
hele Gemeenschop zijn uit lopende glo-
bole kredieten 5 257 toewijzingen ge-
doon voor in totool 1 542 miljoen (2 138 

miljoen voor 7 223 toewijzingen in 1992,  
2 354 miljoen voor 9 548 kredieten in 
1991 en 1 976 miljoen in 1990 voor 
7 447 projecten); 941 miljoen (61 %) is  
toegekend oon 3 068 investeringen von 
kleinere bedrijven in de gebieden die 
steun ontvongen op grond von de doel-
stelling von regionole ontwikkeling. 

In de hele Gemeenschop heeft het MKB, 
dot wil zeggen bedrijven met minder 
don 250 werknemers en woorvon de 
omzet minder don 20 miljoen bedroogt, 
voor 1 325 miljoen oon kredieten ont
vongen, ofwel 86 % von het totool. Vier 
vijfde von de kleine en middelgrote on
dernemingen die middelen von de EIB 

hebben ontvongen, hebben minder don  
50 mensen in dienst; zij hebben zo'n 
60 % von het toegekende kredietbedrog 
ontvongen. 

Het geleidelijke herstel von de Europe- 
se economieën en possende steunmoot-
regelen op notionool en communoutoir 
niveou moeten bijdrogen tot een ople-
ving von de investeringen von de kleine 
en middelgrote ondernemingen die een 
wezenlijk element von het produktieve 
opporoot in olle lidstoten von de Ge
meenschop vormen en in het bijzonder 
in tolrijke regio's woor steun oon het 
MKB in vele opzichten gepoord goot 
met regionole ontwikkeling. 

Tobel 10: Kredietveriening ααη het midden- en kleinbedrijf 

Toewijzingen in 1993 uit lopende globole kredieten 

Totaal 
Regionale 

ontwikkeling 
Buiten de regionale 

ontwikkelingsgebieden 
MKB dot ααη andere 

doelstellingen beantwoordt ('} 

Land aantol 
miljoenen 

ecu aontol 
miiioenen 

ecu aantol 
miljoenen 

ecu aantol 
miljoenen 

ecu 

Totaal 5 257 1 541,5 3 068 940,6 2189 600,9 (') 74 190,4 

België 176 118,7 65 49,8 III 68,9 — — 

Denemarken 192 31,4 34 8,8 158 22,5 — — 

Duitsland 125 213,8 99 169,2 26 44,6 49 147,2 

Griekenland 23 22,5 23 22,5 — — — 

Spanje 110 23,5 56 10,0 54 3 5 — — 

Frankrijk 2 975 293,8 1 715 162,3 1 260 131,5 9 1,5 

lerland 8 19,0 8 19,0 — — — — 

Italie 1 269 710,6 887 453,3 382 257,3 15 38,7 

Nederlond 196 34,5 63 15,3 133 19,2 II 3,0 

Portugal 101 27,9 101 27,9 — — — 

Verenigd Koninkrijk 82 45,9 17 2,5 65 43,4 Γ) — 

(') Investeringen op het gebied van milieubescherming of van energiebesparing. 
Π Woarvan 25,8 miljoen uit middelen van het NCL: 4,3 miljoen in Sponje en 21,5 miljoen in het Verenigd Konmknjk. 
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De vorming van transeuropese verbindings-
netwerken is een factor van doorslaggevend 
belang voor de integrafie en ruimtelijke orde-
ning op Europees niveau. Met haar krediefen •  
21,5 miljard ecu in de afgelopen vijf jaar 
ten behoeve van investeringsprojecten van 
in totaal 78 miljard ecu - bevordert de EIB 
deze ontwikkeling en de totstandkoming van 
regionale voorzieningen zodat het bedrijfs-
leven de uitdagingen van concurrentiekracht 
en werkgelegenheid ook daadwerkelijk kan 
aanvaarden. 
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Overzicht per lidstaat 

Onderstaande financieringen betreffen afzonderlijke krediefen (zìe lijst op 
biz. 87) en toewi'izingen uif lopende globale kredieten (zie fabellen H, J en L o p 
biz. 104 e.V.) die in bet boekjaar 1993 zijn toegekend. 

BELGIË 
Ondertekende financieringsovereenkomsten in Ί993; 371,6 mlljoen 
(1992: 396,6 miljoen) 
Afzonderlijke krediefen: 346,6 miljoen — globale kredieten: 25 miljoen 
Toewijzingen uit lopende globale krediefen: 118,7 miljoen 

De afzonderlijke kredieten in België  
hebben betrekking op vervoersinfra-
structuren die de verbindingen tussen 
de verschiilende lidstaten von de Ge-
meenschop verbeteren en op investerin-
gen in de energiesector (347 miljoen, 
wocrvan 151 miljoen uit de kredietfoci-
liteit von Edinburgh). Voor de eerste 
fase van de aanleg van het Naordeuro-
pese HST net dot Brüssel aansluit op het 
Franse net en op de Kanaaltunnel, is een 

krediet van 248 miljoen ter beschikking 
gesteld. Bovendien heeft de Bank hoar 
steun ααη de verbetering van de contrô 
le van het Europese luchtruim voortge-
zet (zie biz. 40) door de installaties van 
het operationele centrum van Eurocon-
trol te financieren (55 miljoen). 

In de energiesector zijn afzonderlijke 
kredieten verstrekt voor in totaal 43 mil
joen voor de voortzetting van de bouw 

van een gasterminal in Zeebrugge en 
van een gasleiding die het Europese net 
van aardgas uit de Noordzee voorziet, 
evenals voor een centrum voor de ver-
werking von licht radioactief industrieel 
afval bij Antwerpen. 

Voor zo'n 175 investeringen van be 
scheiden omvang in de sectoren indu 
strie en zakelijke dienstverlening zijn 
middelen uit globale kredieten verstrekt. 

DENEMARKEN 
Onderfekende financieringsovereenkomsfen in 1993: 875,5 miljoen 
(1992: 690,8 miljoen) 
Afzonderlijke krediefen: 843,2 miljoen — globale krediefen: 32,3 miljoen 
Toeyirijzingen uif lopende globale krediefen: 48,4 miljoen 

Kredieten ten behoeve van de verbin-
dingsinfrastructuren (659 miljoen, 
waarvon 188 miljoen uit de faciliteit von 
Edinburgh) moken meer dan twee derde 
van de activiteiten in Denemarken uit. 
Zo heeft de EIB op vervoersgebied (552 
miljoen) de financiering voortgezet van 
de bouw von de brug over de Grote  
Belt, de aanleg van verscheidene ge-
deelten van de Europese snelwegverbin-
ding Noord-Zuid (E45) en de elektrifica-
tie van de spoorwegen. Zij heeft ook de  
modernisering van de telecommunicatie 
ap Sjaslland en de transmissie via opti-
sche-vezelkabels naar het eiland Born-
holm gefinancierd. 

In de energiesector hebben de finan
cieringen, voor in totaal 170 miljoen, 
betrekking op de ontwikkeling van de  
aardolie- en gasbronnen in de Deense 
sector van de Noordzee: boorinstalla-
ties en verdere aanleg van het aardgas-
transport- en -distributienet over land. 
Het betreft ook de aanleg van een 
hoogspanningskabel die de uitwisseling 
van elektriciteit tussen Denemarken en 
Noorwegen via het Skagerrak verzorgt. 

In de gemeenten Arhus en Kopenhagen  
heeft de EIB rio olstelsels en afvalwater-
zuiveringsstations gefinancierd, alsme-
de centrales vaor de verwerking van 

stedelijk afval, dot in sommige gevallen 
wordt verbrand in gecombineerde 
elektriciteits/warmteproduktiebedrijven. 
Genoemde investeringen en verscheide
ne kleine projecten die uit lopende glo 
bale kredieten zijn gefinancierd, dragen 
bij tot de bescherming von het milieu 
(32 miljoen). 

Ten slotte hebben zo'n 200 kleine en 
middelgrote industriële bedrijven 
middelen ter woorde van 31 miljoen uit 
globale kredieten ontvangen. 
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CONTROLE VAN HET LUCHTVERKEER IN EUROPA 

In de afgelopen jaren heeft de luchtvaartsector diepgaande ver-
anderingen gekend in verband met de llberallsering von het 
iuchtverkeer, moor meer nog door de noodzokeiijke vernleuwing 
von de luchtvloot en de toencme von de capociteit von de lucht-
hovens om te können beontwoorden αοη de ontwikkeling von het 
luchtvervoer. 

Tevens bleek het cbsoluut noodzakelijk om het toezlcht op en be-
heer von de luchtbewegingen te verbeteren ten behoeve von een 
grotere doorstroming en veiligheid. Volgens de voorspelllngen 
zoi de omvong von het luchtvervoer in Europa tot 2010 gemid-
deld met 5 % per joor toenemen, voor zover de copociteit von 
het luchtverkeersnet zieh soepel kon oonpossen. 

Zelfs ol is de toenome geringer don voorspeld in de joren tach-
tig en zol dit onder meer afhankelijk z\\n van de vooruitgang van 
de Europese integratie en vooral van de ontwikkelingen in de  
Midden- en Oosteuropese landen, dan nag stellen de drukte op 
de luchthovens en de verstoppingen von bepoolde luchtwegen  
ons voor ernstige Problemen. Alleen al de kosten vonwege ver 
loren tijd voor de mootschoppijen en de passogiers zijn oonzien- 
liik. 

Het noost elkoor bestoan von nationale controlesystemen en het 
grote aantal competente internationale organisaties voor de bur-
gerluchtvoort zorgen niet bepoold voor een verbetering von de 
situatie. 

Daarom hebben de ministers van Vervoer die bijeenkomen in de 
Europese Conferentie van de Burgerluchtvoart (ECAC) besloten 
de rol von Eurocontrol op het gebied von de coördinotie von de 
contrôle- en beheercentro von het luchtverkeer te versterken. 

Eurocontrol, de Europese orgonisotie voor de veiligheid von de 
luchtvoort, in 1960 door België, Duitslond, Fronkrijk, Luxemburg, 
Nederlond en het Verenigd Koninkrijk in het leven geroepen, be-
strijkt inmiddels ook lerlond, Portugal, Griekenland, Turkiie, Malta, 
Cyprus, Hongarije, Zwitserland, Italië, Spanje en Oostenrijk. 

Eurocontral heeft nog een nieuwe prioritaire taak gekregen: de 
ontwikkeling van een gecoördineerd en coherent systeem voor de 
luchtverkeerscontrole in Europa. Dot komt neer op de tenuitvoer-
legging von het Europese programmo voor hormonisotie en in
tegratie van de luchtverkeerscontrole (EATCHIP) namens de 31  
lidstoten von ECAC, het opzetten von een Europees centrum voor 
het beheer von de luchtverkeersbewegingen ten behoeve von een 

optimool gebruik von het luchtruim in West- en Oost-Europo en  
dus het voorkomen von verstopping von het luchtverkeer. 

De EIB heeft de noodzokelijke investeringen gesteund door Euro
control kredieten toe te kennen voor de ontwikkeling von dit ge-
hormoniseerd systeem evenols voor nieuwe Systemen voor de 
luchtvoortcontrole en de perfectionering von bestoande Syste
men. Tevens heeft zij de hergroepering gefinoncierd von de ac-
tiviteiten von Eurocontrol in gebouwen in de omgeving von de 
luchthoven van Brüssel en een experimenteel centrum in Bre-
tigny-sur-Orge in de agglomerotie von Porijs (in totaal 94 mil-
joen). De contrôle von het Middellondse-Zeegebied is bovendien 
verbeterd donkzij een krediet voor instolloties op het eiland 
Malta. 

De EIB heeft eveneens bijgedragen tot de bouw en inrichting von 
het nationaal Belgisch centrum voor de contrôle von het lucht
verkeer en tot de versterking von de Portugese, Britse en Griek-
se luchtverkeerscontrolesystemen (150 miljoen). 

In de Midden- en Oosteuropese landen zijn de luchtvaartinfra-
structuren verouderd en beantwoarden zij niet altijd ααη de in 
West-Europa geldende normen. De voorspelde toename von het 
verkeer op de lange duur en de noodzaak deze landen in het 
Europese systeem op te nemen, hebben de EIB ertoe bewogen 
om, met behulp van het Gemeenschapsprogramma Phare, een 
behoeftenonderzoek op te zetten, dot werd uitgevoerd door de 
Internationale Organisatie voor Burgerluchtvoart (ICAO). In ααη- 
sluiting op dit onderzoek en in overeenstemming met de richt-
snoeren von de Rood von Edinburgh, is besloten een gecoördi
neerd investeringsprogrommo te steunen, gericht op het herstel 
en de modernisering von de instolloties voor de contrôle op en  
de veiligheid van het luchtverkeer in Hongarije, Bulgarije en Roe-
menië, die alle hiertoe reeds kredieten hebben ontvangen (74 mil
joen), evenols in Polen, Slowokije en de Republiek Tsjechië. 

Von 1990 tot en met 1993 heeft de EIB derholve met 339 miljoen 
bijgedragen tot de ontwikkeling en invoering von gehormoniseer-
de en efficiènte controlesystemen voor het luchtruim von de Ge-
meenschap en haar buurlanden. Dergelijke operaties liggen in de 
lijn van de acties ten behoeve von de transeuropese netwerken 
zoals genoemd in het Witboek voor groei, concurrentievermogen 
en Werkgelegenheid ('). 

(') Hierbij komen nog verscheidene kredieten die zijn toegekend voor h et sotel-
lietsysteem Inmarsat, dat de verbind ingen met vliegtuigen in de lu cht verzorg t 
en met name de ste un in 1991 ααη de vernieu wing en modernisering van de 
installaties van lids taten van he t Agentsc hop voor de veilig heid von de luc ht-
vaart in Afrika en Madagaskar. 
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DUITSLAND 
Onderfekende financieringsovereenkomsten in 1993: 2 096,6 miljoen 
(1992: 1 663,9 miijoen) 
Afzonderlijke kredieten: Ì 102,9 miijoen — globale kredieten: 993,7 miljoen 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 853,1 miljoen 

In Duitsland is de Bank bijzonder actief 
gebleven in de oostelijke deelstaten die 
ook in conmerking kernen voor octies 
uit de structuurfondsen (1 202 miljoen), 
evenois in de sector von de verbin-
dingsinfrastructuren (702 miljoen). De  
kredieten uit de fociliteit von Edinburgh 
bedrogen 288 miljoen. 

In de oostelijke deelsfaten zijn de ofzon-
derlijke kredieten (810 miljoen) in een 
oontol grote ogglomeroties gegoon 
noor de uitbreiding en modernisering 
von het telefoonnet, een onmisbore 
voorziening voor het verbeteren von de  
economie (492 miljoen). 

De EIB heeft eveneens kredieten toege-
kend in de energiesector (67 miljoen) 
voor de bouv^ von een gecombineerde 
elektriciteits- en wormteproduktiecen-
trole en de omschokeling op oordgos 
von het bestoonde gosnet, olsmede 

voor milieuvoorzieningen. Er zijn in-
stolloties voor de zuivering von het 
rioolwoter getinoncierd in Bitterfeld,  
Wolfen en Wittenberg (28 miljoen). Bo-
vendien zijn er 30 toewijzingen uit glo-
bole kredieten ter woorde von 108 mil
joen gedoon voor soneringswerken en 
diverse voorzieningen die milieuschode 
en vervuiling kunnen beperken. 

In de industrie zijn ofzonderlijke kre
dieten (en een gorontie) toegekend voor 
investeringen in de sectoren outoindu-
strie, bouw- en verpokkingsmoteriolen 
(223 miljoen). Bovendien zijn voor zo'n 
100 investeringsprojecten von kleine en 
middelgrote ondernemingen in de in 
dustrie, dienstensector en toerisme mid-
delen uit lopende globole kredieten ter  
beschikking gesteld (238 miljoen). 

In de overige regie's van Duifsland be
drogen de finoncieringen von infra-

structuren 585 miljoen. Afzonderlijke 
kredieten betreffen de versterking von 
de luchthoveninfrostructuren in Fronk-
furt en Homburg (149 miljoen), de stods-
verworming in Soorlond, rioolwoterzui-
veringsinstolloties in Keulen, stodsvuil-
verzomeling en -verbronding in het 
Hochsouerlond en de verwerking von in-
dustrieel ofvol ten noorden von Mün 
chen (98 miljoen). Bovendien zijn bijno 
150 kleinere milieuvoorzieningen (338 
miljoen) gefinoncierd uit globole kredie
ten. 

Ten slotte zijn in de produktieve secto
ren (169 miljoen), noost de modernise
ring en plootsing von instolloties ter be-
strijding von de vervuiling in Gelsenkir-
chen, 42 kleine en middeigrote investe
ringsprojecten gefinoncierd vio toewij
zingen uit globole kredieten (123 mil
joen). 

STEUN AAN INVESTERINGEN IN DE OOSTELIJKE DEELSTATEN: 1990-1993 

Op 3 Oktober 1990 vond in Duitsland de hereniging pleats. Aan 
het einde van datzelfde jaar heeft de EIB de eerste kredieten toe
gekend voor investeringsprojecten in de nieuwe deelstaten. 

Bind 1993 bedroeg de steun in deze regie's reeds 2 304 miljoen  
(ongeveer 4,6 miljord DEM) voor in het oigemeen grote projec- 
ten (1 540 miljoen ααη afzonderlijke kredieten) en voor bijna 700  
kleine investeringen, voornamelijk in de industrie en de diensten
sector, die zijn gefinancierd uit globale kredieten ααη verschei-
dene financiële instellingen (764 miljoen). Deze finoncieringen be 
treffen de meeste econom ische sectoren: industrie — autoindu
strie, werktuigkunde, bouwmoteriale n, chemie, papier — dienst-
verlening — hotelinrichtingen, zakelijke dienstverlening — ver-
betering ναα de telecommunicatie, vernieuwing van de aardgas-

transport- en -distributienetten en verwerking van riooiwater en 
vaste afvalstoffen. 

Bovendien heeft de EIB de instollotie von het Copernic ussysteem 
(188 miljoen) gefinancierd, voor de radio- en televisiesatellietver-
bindingen in het hele land, evenals de modernisering von de ge-
bouwen van de handeisbeurs van Berlijn (West), wat van zeer 
graot belang is voar de oostelijke deelstaten. 

In de drie jaren van grote octiviteit in deze regio's hebben de fi
noncieringen een snelle stijging gekend; 340 miljoen in 1991, 713  
miljoen in 1992 en 1 202 miljoen in het ofgelopen jaar, ofwel on
geveer 46 % von de ofzonderlijke kredieten en toewijzingen uit 
globale kredieten in het hele land. 
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GRIEKENLAND 
Ondertekende financieringsovereenkomsten in 1993: 511,1 miljoen 
(1992: 377,5 miljoen) 
Afzonderlijke kredleten; 466,2 miljoen — globale kredieten: 44,9 miljoen 
Toewijzingen uit lopende globale krediefen: 26,2 miljoen 

Heel Griekeniand komt in aanmerking 
voor steun uit de communautaire struc-
tuurfondsen op grond van doelstelling 1. 
De afzonderlijke kredieten (waarvan 87 
miljoen uit de kredietfaciliteit van Edin
burgh) hebben de totstandkaming van 
verbindingsinfrastructuren en energie-
vaorzieningen gesteund. Verder konden 
met middelen uit globale kredieten in-
vesteringen van bescheiden omvang 
worden gefinancierd, voornomelijk in de  
industrie. 

De gefinoncierde projecten — voor drie 
Vierde van de projecten is t evens subsi

dies van de Gemeenschap ontvangen 
— beantwoorden voor het grootste ge-
deelte ααη de maatregelen in het com 
munautaire steunkader van de struc-
tuurfondsen. 

De kredieten van de EIB zijn voor het 
merendeel (307 miljoen) naar de ver-
voerssector gegaan: uitbreiding van de  
metro van Athene, delen van de auto-
snelwegen Athene—Katerini, Athene- 
Korinthe en Korinthe—Tripolis, en de  
dwars van oast naar west lapende  
hoofdweg Igoumenitsa —loannina —  
Thessaloniki. 

Bovendien dragen twee kredieten bij tot 
de installatie van mabilofoonnetten (51 

In de energiesector (108 miljoen) be-
treft de steun de uitbreiding van een 
bruinkoolmijn in West-Macedonië, de 
Verbetering van het elektriciteitstrans-
port- en -distributienet en de aansluiting 
van de eilenden Syros en Mykonos ap 
het net van het vasteland, alsmede de 
voortzetting van het programma voor 
het aanbrengen van elektrostatische fil 
ters in twee grote warmtekrachtcentra-
les in het noorden van Griekeniand. 

SPANJE 
Ondertekende financieringsovereenkomsten in 1993: 4 005,1 miljoen 
(1992: 3 020,6 miljoen) 
Afzonderlijke kredieten: 3 835,7 miljoen - globale kredieten: 169,4 miljoen 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 89 miljoen 

Vrijwel alle financieringen in Spanje be
treffen investeringen in regie's die ook 
steun uit de structuurfondsen kunnen 
ontvangen (3 832 miljoen van de 3 925  
miljoen). Bijna drie vijfde heeft betrek-
king op projecten in de „doelstelling 1"- 
regio s (2 168 miljoen), voor ongeveer 
60 % hiervon zijn eveneens communau 
taire subsidies verstrekt. 

Voor de verschillende basisinfrastructu-
ren zijn de meeste middelen ter beschik-
king gesteld; 3 378 miljoen, waarvan 
344 miljoen uit de kredietfaciliteit van 
Edinburgh. 

Er zijn kredieten voor het vervoer toe-
gekend voor in totaal 1 999 miljoen, 

waarvan meer dan een miljard voor au-
tosnelwegen en wegenwerken: nieuwe 
autowegen die Madrid en het noord-
westen van het land met Portugal en  
Frankrijk verbinden en verbetering van 
regionale en provinciale wegen. Het be-
treft ook het vervoer per spoor — HST-
lijn Madrid —Sevilla, spoornetten van 
Santander en Bilbao, een overslagcen-
trum in Barcelona —, haveninfrastructu-
ren in Barcelona, Bilbao, Valencia en  
luchthavenwerken op de Balearen, in 
Barcelona en Malaga. 

Tevens is een aantal projecten ter ver
betering van het stadsvervoer gefinan
cierd: aanleg van metrolijnen in Madrid, 
Bilbao en Valencia; verbetering van het 

autoverkeer in de agglomeraties van 
Madrid en Barcelona. 

Op het gebied van de telecommunica-
tie bedragen de kredieten voor de ver-
dere ontwikkeling van het telefoonnet 
en de inbedrijfstelling van satellieten die 
eveneens televisie-uitzendingen verzor-
gen, 294 miljoen. 

Talrijke projecten beogen de bescher-
ming van het milieu, waarvoor in to
taal 888 miljoen ter beschikking is ge
steld. Het betreft de drinkwatervoor-
ziening, rioolstelsels en installaties 
voor de zuivering van afvalwater of de 
verwerking van stedelijk afval, alsmede 
werkzaamheden ter beperking van het 
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overstromingsgevaar in Andalusië, Ca- 
talonië, Galicië, Asturië, de regie's rond 
Madrid, Murcic, Valencia, in Castilië-
La Mancha, Riaja, Extremadura en op 
de Balearen. 

In de energiesector heeft de EIB e lek-
triciteitstransport- en -distributienetten 

in talrijke gedeelten van het land ge-
steund (196 miljoen). 

Vcor diverse industriële projecten zijn 
middelen toegekend (546 miljoen) voar-
nameiiik via afzonderlijke kredieten; be-
langrijke investeringen in autofabrieken 
in Baskenland, Catalonië en Navarra, 

het ontwerp en de produktie van vlieg-
tuigvleugels in Andalusië, een papierfa-
briek in Navarra en een gecombineerde 
elektriciteits- en stoomproduktie in drie 
raffinaderijen. Ten slotte hebben 110  
kleine en middelgrote ondernemingen  
middelen gekregen uit lopende globale  
kredieten. 

FRANKRIJK 
Onderfekende financieringsovereenkomsten in 1993: 2 205,5 miljoen 
(1992: 1 895,1 miijoen) 
Afzonderlijke kredieten: 1150,1 miljoen — globale kredieten: 
1 055,4 miljoen 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 569,1 miljoen 

De kredietverlening in Frankrijk betreft 
voor twee derde investeringen in de 
regionale-ontwikkelingsgebieden (1 136  
miljoen). De meeste projecten worden 
uitgevoerd in de gebieden die vollen 
onder doelstellingen 2 en 5b. Daarnaast 
zijn er kredieten verstrekt ter waarde 
van 92 miljoen in de overzeese gebieds-
delen en op Corsica, die vollen onder 
doelstelling 1. 

De kredieten uit de fociliteit von Edin
burgh (300 miljoen) hebben betrekking 
op veelol kleinere milieuprojecten die 
via globale kredieten werden gefinon-
cierd, evenols op vervoersinfrostructu-
ren. 

De totale steun ten behoeve von de in-
frostructuren bedroogt een miljord, 
woorvon 75 % voor projecten in regio-
nole-ontwikkelingsgebieden. Het goat  
meestol om investeringen in de ver-
voerssector (560 miljoen, woorvon 107  
miljoen ααη toewijzingen uit globale 
kredieten) voor regionale verbindingen 

moor ook voor de grote Europese net
ten. Zo heett de EIB diverse delen von 
het Europese outosneiwegnet en de 
HST-lijn „Noord" noor de Konooltunnel 
gefinoncierd. Op het gebied von het 
luchtvervoer zijn kredieten verstrekt 
voor luchthaveninfrostructuren op Réu 
nion en in Guadeloupe, evenols voor de 
vernieuwing von een deel von de lucht-
vloot voor binnenlonds verkeer. 

De overige investeringen betreffen de 
Verbetering von het milieu en von het 
stedelijk leefklimoot met kredieten ter  
waarde von 246 miljoen voor tromlijnen 
in Strootsburg en St.-Etienne, de verbe-
tering von het outoverkeer in de ogglo-
merotie von Lyon en de oonleg von in
terne verbindingswegen op de luchtho-
ven von Roissy. Voor de zuivering von 
het ofvolwoter in Beifort en de verwer-
king von het stedelijk ofvol in Nancy is  
27 miljoen ter beschikking gesteld. Bo-
vendien drogen meer don 400 kleine 
investeringsprojecten, woarnoar bijna 
160 miljoen uit globale kredieten is ge-

goon, bij tot een betere drinkwatervoor-
ziening en tot saneringswerken. 

In de industrie en dienstensector (719  
miljoen) zijn afzonderlijke kredieten ver
strekt voor investeringen in de vliegtuig-
bouw — nieuwe procedures voor de fa-
brikatie von motoren, ombouw von Air
bussen tot zeer grote vrochtvliegtuigen 
die zijn bestemd voor het vervoer van 
elementen van de Airbus tussen de ver-
schillende bouwiokaties — in de auto 
industrie — een Frans-Italiaonse fabriek 
voor de vervoardiging von eenvolume-
wagens — in verscheidene chemische 
fabrieken — voor een betere bescher-
ming van het milieu, de ontwikkeling en  
modernisering van het onderzoek en  
van de produktie van farmaceutica en  
voor de vervoardiging van plastic pro
fielen. Ten slotte is voor 3 000 investe
ringen von bescheiden omvang onge-
veer 300 miljoen uit globale kredieten 
verstrekt, waarvan de helft naar de 
dienstensector is gegaan. 

43 



lERLAND 
Ondertekende financieringsovereenkomsten in 1993: 388,2 miljoen 
(1992: 303,5 miijoen) 
Afzonderlijke krediefen: 388,2 miljoen 
Toewijzingen uit legende globale kredieten: 19 miljoen 

De steun in lerland, dot in zijn geheel in 
aanmerking komt voor acties uit de  
structuurfondsen op grand van doelstel-
ling 1, heeft grotendeels betrekking op 
de versterking von de energietrons-
port- en -distributienetten (259 miljoen, 
woarvon 50 miljoen uit de kredietfcci-
liteit von Edinburgh). 

In de gossector zijn de kredieten be-
stemd voor de oonsluiting von bet na 
tionale net op het Schotse net via een 

ieiding door de lerse Zee, alsmede voor 
de uitbreiding von het aordgosdistribu-
tienet in verscheidene delen van het 
land. Ook heeft in de meeste graaf-
schappen een verbetering van het elek-
triciteitstransport- en -distributienet 
plaatsgevonden. 

De EIB heeft hoar steun voortgezet ααη  
de programma's voor oanleg van het 
wegennet, ontwikkeling van de nationa 
le en internationale telecommunicatie, 

waterleidingen en saneringswerken (92  
miljoen) en de renovatie van de wijk 
Temple Bar in Dublin (12 miljoen). 

In de industriële sector (44 miljoen) 
zijn twee afzonderlijke kredieten toege-
kend voor de produktie van industriegas  
bij Dublin en van houtvezelplaten in 
Clonmel; bovendien hebben acht kleine 
re ondernemingen boat gevonden bij 
toewijzingen uit lopende globale kredie
ten. 

ITALIE 
Onderfekende financieringsovereenkomsten in 1993: 3 362 miljoen 
(1992: 3 796,9 miljoen) 
Afzonderlijke kredieten: 2 455,7 miljoen — globale kredieten: 
906,3 miljoen 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 814,6 miljoen 

In Italië maken de investeringen ten be-
hoeve van de regionale ontwikkeling 
bijna twee derde uit von het bedrog ααη  
afzonderlijke kredieten en toewijzingen 
uit globale kredieten (2 085 miljoen van 
de 3 270 miljoen). 

In de Mezzogiorno is 1 429 miljoen ααη  
afzonderlijke kredieten en 219 miljoen 
ααη middelen uit globale kredieten ver-
strekt, in totaal dus 1 648 miljoen. Hier-
van is 93 % gegaan naar projecten in de 
doelstelling 1-regio's van de structuur
fondsen. In het centrum-noord is voor 
de regionale ontwikkeling 436 miljoen 
toegekend. 

In het hele land bedroogt de steun ααη  
de industrie en de dienstensector 1 331  
miljoen en ααη de infrastructuren 1 939 

miljoen. De kredieten uit de faciliteit van 
Edinburgh belopen in totaal 446 mil
joen. 

In d e industrie- en de dienstensector 
betreffen de afzonderlijke kredieten 
(582 miljoen) met nome de autoindu
strie. In Melfi (Basilicata) heeft de EIB 
bijgedragen tot de bouw von een nieu-
we assemblagefobriek en von 19 onder-
aannemingsbedrijven die deel uitmaken 
von een geïntegreerd toeleveringssys-
teem op een nabijiiggend industrieter-
rein; ook zijn er in diverse regio's kre
dieten verstrekt voor de modernisering 
von vier verfoteliers, de uitbreiding van 
een onderzoekscentrum, een produktie-
lijn voor kotalysatoren en nieuwe pro-
duktie-eenheden voor scooters en 
bromfietsen. De overige financieringen 

zijn bedoeld voor investeringsprojecten 
in de petrochemie en de farmacie, voor 
bouwmoteriolen, huishoudelijke αρρα- 
rotuur, plastics, papier, textiel en voe-
dingsmiddelen. Verder heeft de EIB uit 
de lopende globale kredieten bijna 
1 300 investeringen van kleinere om-
vang gefinancierd (749 miljoen), die 
meestol ofkomstig zijn von het MKB. 

In de sector van de verbindingsinfra-
structuren (874 miljoen) betreft de 
steun de versterking van de telecommu-
nicatienetten in de meeste regio's van 
het land (768 miljoen); de aanschaf van 
vliegtuigen voor de burgerbescherming, 
de bouw von nieuwe vliegtuighongars in 
Bologna en Turijn-Casella, en de instal-
latie van geautomatiseerde talsystemen 
längs de autosnelwegen. 

44 



In 1993 heeft de EIB de financiering  
voortgezet (161 miljoen) von investerin-
gen in een verbetering van de drinkwa-
tervoorziening, de ontwikkeling van 
riooisteisels en afvalwaterzuiveringssta-
tions en in toenemende mate de verwer-
king van vast huishoudelijk en industri-
eel afval met soms de installatie van ver-
brandingsovens; veei projecten omvat-
ten tevens preventieve maatregelen 
tegen bodemerosie en overstromingen. 

De waterprojecten betreffen vooral de 
programma's die momenteel in het 
Pobekken worden uitgevoerd; de meren 
in het noorden en de Adriatische kust, 
evenals de programma's in het uiterste 
zuiden en op de eilenden; de verzame-
ling en verwerking van afval vindt voor
al plaats in de stedelijke gebieden in het 
noorden van het land en in Napels, Sa 
lerno en Florence. 

Ten slotte is de herinrichting von histo
rische stedelijke centro gesteund, zoals 

in Ferrara en Trento, en de restauratie 
von Pompeï. 

Op energiegebied (904 miljoen) heeft 
de EIB een eerste fase gefinancierd van 
de aanieg van een tweede gasieiding 
voor de aanvoer van Algerijns gas (zie  
kader op biz. 52), de ontwikkeling von 
gosvelden en de uitbreiding von de 
oordgastransport- en -distributienetten. 

De overige steun heeft onder meer be-
trekking op de bouw of omschokeling 
von twee gosgestookte elektriciteitscen-
troles en een geothermische centrale, de 
versterking van de elektriciteitstrans-
port- en -distributienetten in de zuide-
lijke regio's en het verwarmingsnet in 
Verona, Turijn en Reggio Emilio. 

Behalve de projecten betreffende het 
water- en afvalbeheer of de stodsver-
nieuwing, bevatten tolrijke investerin-
gen in de industrie of de energiesector 
milieuvoorzieningen (396 miljoen). 

Met ruim 37 000 gefinancierde inveslerings-
projecfen in vijf jaar tijd bevordert de EIB de 
technologische vooruitgang van het bedrljfs-
leven en de ontwikkeling van nieuwe activi-
teiten in Europa. Haar steun is bestemd voor 
zowel grate ondernemingen, zoals deze 
fabriek in Melfi in de Italiaanse Mezzo 
giorno, als het MKS, waorvoor de ΕΙβ een 
succesvol partnerschap is aangegaan met 
zo'n Ì 30 bankinstellingen die haar globale 
kredieten ten uitvoer /eggen. 

NEDERLAND 
Ondertekende financieringsovereenkomsten in 1993: 379,7 miljoen 
(1992: 154,5 miljoen) 
Afzondedijke kredieten: 271,4 miljoen — globale kredieten: 108,3 miljoen 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 41,5 miljoen 

De ofzonderlijke kredieten zijn bestemd 
voor de bouw van een groot verbran-
dingsbedrijf voor huishoudelijk ofvol in 
Noord-Brobont (233 miljoen woorvon 
23 miljoen uit de kredietfociliteit von 
Edinburgh) en de gecombineerde elek-
triciteits- en wormteproduktiecentrole in 
Buggenum (Limburg) waorvoor reeds 

eerder middelen ter beschikking zijn ge-
steld (de kolenvergasser). 

Bovendien hebben bijna 200 kleine en 
middelgrote industriële ondernemingen 
toewijzingen ontvongen uit lopende 
globale kredieten voor investeringen in 
de minder welvorende regio's. 
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PORTUGAL 
Ondertekende financieringsovereenkomsten in 1993: 1488,8 miljoen 
(1992: 1 23 0,4 miljoen) 
Afzonderlijke kredieten: 1289,9 miljoen — globale krediefen: 198,9 miljoen 
Toewijzingen uif lopende globale kredieten: 28 miljoen 

In Portugal, dot als geheel in aanmer-
king kernt voor activiteiten uit de struc-
tuurfondsen (doelstelling 1), zijn de 
meeste financieringen bestemd voor 
projecten uit het communautaire steun-
kader. 

De steun is verdeeld over infrastruc-
tuurprojecten (730 miljoen, woarvon 
186 miljoen uit de faciliteit van Edin
burgh) en investeringen in de industrie  
en de dienstensector (587 miljoen). 

De gefinoncierde infrostructuren be
treffen voornomelijk de verbetering von 
het vervoer en de teiecommunicotie; 
ontwikkeling en modernisering von het 
telefoonnet, oanleg von delen von 
outosnelwegen, met nome Lissabon-
Porto en Cruz —Brago —Famoliçào, 

delen van het nationale wegennet, 
vooral in de agglomeratie van Lissa
bon, bouw van een terminal in de 
haven van Setubal en diverse infro
structuren op de Azoren (wegen, ha 
vens, luchthavens). De ontwikkeling von 
de bosisinfrastructuren in de archipel  
heeft eveneens kredieten voor de ver-
hoging von de elektriciteitsproduktie-
en -distributiecopociteit gerechtvoor-
digd. 

De overige kredieten voor voorzienin-
gen in de energiesector hebben betrek-
king op de verbetering von het natio
nale elektriciteitstronsport- en -distri-
butienet en op de inbedrijfstelling von 
een oontol zeer kleine woterkrochtcen-
troles in het midden en noorden von 
het land. 

Ten slotte zijn er drinkwatervoorzienin-
gen en rioolstelsels gefinoncierd in de 
Algarve en de vallei van de Taag. 

De steun in de sectoren industrie en  
dienstverlening betreft in de eerste 
plaats de bouw van een fabriek bij 
Setubal die eenvolumewagens produ-
ceert in het kader van een partnerschap 
tussen twee grote autofabrikanten. Ver-
der heeft de EIB middelen ter beschik-
king gesteld van fabrieken voor outo-
onderdelen en outorodio's, twee fabrie
ken voor drukkerijmateriolen, en in de 
hotelsector een toeristencentrum in Sin-
tro in de buurt van Lissabon. Ten slotte  
heeft een honderdtal kleine en middel-
grote ondernemingen 28 miljoen ont-
vongen uit globale kredieten. 

VERENIGD KONINKRIJK 
Ondertekende financieringsovereenkomsten in 1993: 1 929,1 miljoen 
(1992: 2 407,2 miljoen) 
Afzonderlijke kredieten: 1 865,1 miljoen - globale kredieten: 64 miljoen 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 45,8 miljoen 

Bijna de helft van de kredieten in het 
Verenigd Koninkrijk betreft investerin
gen in de regionale-ontwikkelingsgebie-
den (924 miljoen) die vrijwel olle vollen 
onder doelstelling 2 von de structuur-
fondsen. 

De kredieten voor infrastructuren 
(1 755 miljoen waarvon 300 miljoen uit 
de faciliteit van Edinburgh) zijn groten-
deels bestemd voor investeringen in de 
bescherming van het milieu en de verbe
tering van het leefklimaat (1 049 miljoen). 

De EIB heeft in verscheidene regio's 
progrommo's gefinoncierd ten behoeve 
von een verbetering von drinkwoter-
voorziening, rioolstelsels en afvolwoter-
zuiveringsinstollaties. 

De kredieten voor de verbindingsinfro-
structuren zijn gegoon noor de voort-
zetting von de bouw von een brug over  
de monding von de Severn voor het ou-
tosnelverkeer, een vaste verbinding tus
sen Schotland en het eiland Skye, diver
se wegenvoorzieningen en de verbete

ring von het telecommunicotienet voor 
interne verbindingen en verbindingen 
met het vostelond van Europa. 

Ook heeft de EIB de verlenging von de 
Londense metrolijnen (Jubilee Line) noar 
de oude dokkerswijk gesteund. 

Op energiegebied hebben de kredie
ten (513 miljoen) betrekking op een 
nieuwe fase in de ontwikkeling von de 
aardolie- en gasvelden in de Noordzee, 
alsmede op een betere elektriciteitsver-
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zorging: gasgestookte elektriciteitscen-
trales in Brigg en Derwent in het oosten 
van de Midlands en verbetering van het 
distributienet in Yorkshire. 

In de industrie- en de dienstensector 
betreff de steun (156 miljoen) de produk-
tie van farmaceutica in Humberside en 
van geïntegreerde circuits voor de elek-

tronica in het noorden, aismede op een 
dertigtal investeringsprojecten van klei 
nere ondernemingen die middelen uit 
globale kredieten hebben ontvongen. 

Buiten het grondgebied van de lid-
stoten zijn twee kredieten toegekend in 
de EVA-londen die zieh kondidaat heb
ben gesteld voor toetreding tot de 
Europese Unie. Deze projecten zijn von 
belong voor de Gemeenschop en kon-
den dientengevolge worden gefinon-
cierd op grond von ortikel 18, lid 1,  
tweede alinea von de Statuten von de 
Bonk. 

In Oostenrijk heeft de EIB de oonleg 
gefinoncierd von de rondweg voor het 
outosnelverkeer rond Klagenfurt, een 
belangrijk knooppunt bij de itolioanse 
en Sloveense grens (73 miljoen). 

Zij heeft eveneens een krediet toege
kend voor een hoogsponningskabel 
door het Skagerrok die de Noorse en  
Deense elektriciteitsnetten met elkoor 
verbinden (38 miljoen); een ander kre
diet heeft betrekking op het Deense ge-
deelte von het project. 

In Oostenrijk is voor gosleidingen die 
gas von de Siberische velden oonvoeren 
noor de netten van de Gemeenschop en  
een woterkrochtcentrale met pompoccu-
mulotie, die is oangesloten op het Duit-
se net, 234 miljoen ter beschikking ge
steld. In Noorwegen zijn investeringen 
in de exploitotie von oardolie- en gos-
velden in de Noorse sector von de 
Noordzee (Ekofisk, Frigg, Snorre en  
Veslefrikk) gefinoncierd voor in totaal 
327 miljoen. 

Sedert de joren zeventig finonciert de 
EIB in beide landen projecten die de 
energievoorziening in de Gemeenschop  
ondersteunen. 
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De staun van de Bank in de ärmere regio's  
van de Europese Unie - 50 miljard ecu sinds 
1989 - raakf twee op de vijf Europeanen en 

heeft de uitvoering van projecten van in totaal 
146 miljard ecu bevorderd. De EIB draagt 
eveneens bij tot de verwezenlijking van de  

communautaire doelstellingen op het gebied 
van energievoorziening, bescherming van 

bet milieu en concurrentievermogen van het 
bedrijfsleven. 
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KREDIETVERLENING BUITEN DE GEMEENSCHAP 

•III 
Buiten de Ge-
meenschap: Van 
het totaal foege-
kende bedrag van 
7 887,2 miljoen, be-

staat 1 807,4 miljoen uit kredieten uit 
eigen middelen van de EIB en 79,8 mil
joen uit verrichtingen met risicodragend 
kapitaal uit begrotingsmiddelen van de  
Gemeenscbap of van de lidstaten. 

In de landen in Afrika, het Caribisch Ge-
bied en de Stille Oceaan (ACS-landen) 
en in de landen en gebieden overzee  
(LGO) is 225,7 miljoen verstrekt (252 
miljoen in 1992) waarvan 147,4 miljoen 

uit eigen middelen, voorzien van een 
rentesubsidie, en 78,3 miljoen risicodra
gend kapitaal uit middelen van het Eu 
ropees Ontwikkelingsfonds (EOF). 

In de landen rond de Middellandse Zee  
bedraagt de steun 680,5 miljoen (320,8  
miljoen in 1992), waarvan 679 miljoen 
uit eigen middelen en 1,5 miljoen aan ri
sicodragend kapitaal. 

In de Midden- en Oosteuropese landen  
heeft de EIS in totaal 882 miljoen toe-
gekend (320 miljoen in 1992), waarvan 
5 miljoen in Estland — de eerste trans-
actie in één van de Baltische stateri — 

en 47 miljoen in Slovenië. Ten slotte zijn 
voor het eerst kredieten verstrekt voor 
in totaal 99 miljoen in Latijns-Amerika 
en Azië. 

Bij de meeste gefinancierde investe-
ringsprojecten is sprake van medefinan-
ciering door bilaterale financiële instel-
lingen in de lidstaten, de Europese Com-
missie, de Wereldbank en andere ont-
wikkelingshulpinstellingen; met de 
EBWO is de samenwerking nog verder 
uitgebreid ten behoeve van gecoördi- 
neerde financieringsactiviteiten in de 
betrokken landen in Midden- en Oost-
Europa. 

ACS-LANDEN EN LGO 

De EIB heeft financieringsovereenkom-
sten getekend in drieëntwintig ACS-lan
den en 3 LGO in het koder von de Vier 
de Overeenkomst von Lomé (147 mil-
joen can kredieten uit eigen middelen, 
met rentesubsidie, en 76 miljoen con ri-
sicokopitacl) en het soldo von de derde 
Overeenkomst (2 miljoen risicokopitcol). 

Zeven projecten zijn uitsiuitend met kre
dieten uit eigen middelen gefinoncierd 
(122,5 miljoen); voor een twintigtol pro
jecten zijn enkel risicodrcgende midde
len ter beschikking gesteld (63 miljoen) 
en bij vijf projecten is sprake van risico-
dragende middelen in combinatie met 
kredieten uit eigen middelen (40 mil
joen). 

1993 heeft twee opmerkelijke ontwikke-
lingen in de octiviteitenspreiding ge 
hend. Op geografisch niveau heeft de 
activiteit zieh verplaatst naar zuidelijk 
Afrika, het Caribisch Gebied en de Stil

le Oceaan. Op sectoraal niveau maakt 
de steun ααη investeringen in de pro-
duktieve sector en ααη elektriciteitsdis-
tributie- en -vervoersprojecten meer 
dan de helft van het totaal uit. Naar fi-
nancieringen in de industrie- en de dien-
stensector is ongeveer een derde van 
het totaal gegaan, voornamelijk ten be
hoeve von kleine en middelgrote onder-
nemingen. Er zijn 152 toewijzingen (45  
miljoen) verricht uit globale kredieten, 
die de EIB uitvoert in samenwerking met 
nationale of regionale ontwikkelings-
banken. 

De overige gefinancierde projecten dro-
gen bij tot de watervoorziening, sane-
ringsstelsels en voor een klein gedeelte 
tot het vervoer en de telecommunicotie. 

Ongeveer 27 % von aile financieringen 
(60 % voor de verrichtingen met uitsiui
tend risicokapitaol) betreft investerin
gen van de private sector, wiens roi in  
het ontwikkelingsproces steeds groter 
wordt. 

In AFRIKA is in vijftien landen voor in  
totaal 155,7 miljoen (101,4 miljoen ααη  
eigen middelen en 54,3 miljoen ααη risi
codragend kapitaal) toegekend. 

Bijna 60% hiervan is gegaan naar in
vesteringen in zuideUjk Afrika (93,3  
miljoen): Zimbabwe (44 miljoen), Mala
wi (15 miljoen), Botswana (14,4 miljoen), 
Mauritius (12 miljoen), Swaziland (4,5  
miljoen) en Mozambique (3,4 miljoen). 

De financieringen zijn gericht op een 
capaciteitsverhoging von de elektrici-
teitsproduktie in Malawi door de bouw 
von de waterkrochtcentrole von Kopi-
chiro, op de onderlinge oansluiting von 
de elektriciteitsnetten von Botswana 
en op een grotere beschikboarheid von 
elektriciteit in Zimbabwe dankzij een 
verbinding van het nationale net met de 
centrale van Matimba (Transvaal). 

Tevens is steun verleend ααη de ver-
nieuwing van de riolen en de rioolwa-
terzuiveringsinstallaties op het eiland 
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Tobel Π: Per 31 maart 1994 geldende of nog te bekrachtigen overeenkomsten, 
financiëie protocoiien en besluiten 

(in miljoenen ecu) 

Kredieten 
Uit begrotingsmiddelen 

uit eigen Risico- Niet-terug-

Rechtsgrondslag 
Geldigheids- middelen drogend vorderbore 

Rechtsgrondslag duur EIB Γ) kopitaai 0 steun 0 Totool 

ACS-landen/LGO 
ACS Overeenkomst von Lomé-IV 1990-1995 1 200 825 9 975 (·) 12 000 
LGO Besluit von de Rood 1990-1995 25 25 115 0 165 
Middellandse-Zeegebied (^) 

Turkije Vierde finonciële protocol, nog niet rechtsgeldig 225 — 50 600 (') 
Algerije 1992-1996 280 18 52 350 
Marokko 1992-1996 220 25 193 438 
Tunesië Vierde finonciële protocol 1992-1996 168 15 101 284 
Egypte 1992-1996 310 16 242 568 
Jordanië 1992-1996 80 2 44 126 
Libanon Bijzondere steun v oor de wederopbouw 50 50 
Libanon Tweede finonciële protocol 34 34 
Libanon Derde finonciële protocol 53 1 19 73 
Libanon Vierde finonciële protocol 1992-1996 45 2 22 69 
Syrië Derde finonciële protocol 1987-1991 110 2 34 146 
Syrië Vierde finonciële protocol 1992-1996 115 2 41 158 
Israël Vierde finonciële protocol 1992-1996 82 _ 82 
Bezette gebieden f) Besluit von de Rood, nog niet rechtsgeldig 1994-1998 250 — 250 500 
Malta Derde finonciële protocol 1988-1993 23 2,5 12,5 38 
Cyprus Derde finonciële protocol 1988-1993 44 5 13 62 
Horizontale niet-protocolloire 
kredietverlening Besluit von de Road 1992-1996 1 800 

Midden-en 
Oost-Europa 
Polen, Hongarije, Republiek 
Tsjechie, Slowakije 
Bulgarije, Roemenië, Estland,  
Letlond, Litouwen, Albanie  
Slovénie 

Besluiten van de Rood 

Financieel protocol 

1994-1996 

1993-1997 

3 000 

150 

Latijns-Amerika, Azië Besluit von de Rood 1993-1996 750 

25 205 I 

20 (') 

2 030 

3 000 

170 

750 

(1} Kre dieten met rentesubsidies uit de middelen van het Europees Ontwikkeiings-
fonds voor projecten in de ACS-ionden en de LGO en uit de oigemene begro-
ting van de Gemeenschappen voor proiecten in sommige Middeilandse-Zeelan-
den; de rentesubsidies worden in mindering gebracht op de niet-terugvorder-
bore steun. 

(') Toe te kennen door de EIB. 
Ρ) Toe te kennen door de Europese Commissie. 
(') Inclusief de bedrogen voor rentesubsidies bij kredieten von de EIB. 
0 De resterende bedragen uit de vorige finonciële protocoiien kunnen ook nog wor 

den oongewend, of het nu goat om het totaoi voorziene bedrog (Libanon, Syrië),  
of om het restant. 

(') Woorvan 325 miljoen con kredieten fegen bijzondere voorwaorden uit begro
tingsmiddelen. 

Π Westelijke Jordoanoever en Gazostrook; het bedrog von de kredieten uit eigen  
middelen zai in mindering worden gebracht op de horizontale niet-protocollaire 
kredietverlening. 

(®) Wa arvan ongeveer 100 miljoen ααη rentesubsidies bti kredieten van de EIB in 
de milieusector. 

(') U itsluitend voor rentesubsidies bi] kredieten von de EIB vo or vervoersprojecten 
van gemeenschappelijk belong. 
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Mauritius, de aanleg van een nieuwe 
woterleiding in de stod Lobatse in Bots
wana, de bouw van een suikerraffinade-
rij in Swaziland, van een produktie-
eenheid voor polypropyleen en van een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie in een 
papierfabriek in Zimbabwe, alsmede 
de exploitatie van een grafietmijn in het 
noorden van Mozambique. 

In westeli/k Afrika (56,4 miljoen) heeft 
de EIB in Ghana de installatie van een 
warmtekrachtcentrale voor de opvang 
von de vroag tijdens piekuren en een 
optimolisering von het waterkrachtpo-
tentieel (40 miljoen) gefinancierd, even-
als een capaciteitsuitbreiding van de 
haven van Mindelo in Kaapverdië en  
van de telecommunicatie in Guinee 

Bissau. Verden heeft zij bijgedragen tot 
de ontwikkeling von de produktieve sec 
tor in Burkina Faso (plastics), in Gui 
nee Bissau (industriële houtbewerking 
en schoenenfabriek), Nigeria (palmolie-
produktie en globaal krediet) en in Se
negal (globaal krediet ααη een investe-
ringsmaatschappij). 

Kredietverlening buiten de Gemeenschap 1989 — 1993 
Actieradius van de EIB en grafisch overzicht van de sectorale spreiding van de financieringen 

I vervoer, telecommunicaHe 

•I milieu, diversen 

fl energie 
β industrie, bndbouw, diensten 

Κ globale kredieten 

1000 

.II· 
Afriko: 
1 039 miljoen 

j| 
Coribisch gebied; 
1 47 miljoen 

Stille Oceaan: 
51 miljoen 

LGO: 53 miljoen 
II. II 

Middellandse-Zee-
gebied: 
1 930 miljoen 

M,- & O.-Europa: 
1 702 miljoen 
(1990-1993) 

1993: Azië 55 miljoen 
Lotijns-Ameriko 44 miljoen 
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NIEUWE GASLEIDINGEN VAN DE MAGHREB NAAR D E GEMEENSCHAP 

De Verbetering van de betrekkingen tussen de noordeliike en zui- 
delijke landen in het Middellandse-Zeegebied, zoals dat onder  
meer blijkt uit het vernieuwde Middellandse-Zeebeleid, past in de  
traditie van biizonder intensief verkeer, maar ook — helaas te  
vaak — van conflicten rond de Mare Nostrum van onze voorva-
deren uit de klassieke oudheid. Opdat dialoog en samenwerking 
economische welvaart en vrede bevorderen, heett de Gemeen-
schap vanaf 1990 hoar betrekkingen met deze landen kwantita-
tief en kwalitatief willen verbeteren. Naast de financiële proto-
collen bij de samenwerkingsovereenkomsten bestaat er een vorm 
van steun ααη de economische hervormingen die de basis moet 
leggen voor een duurzame ontwikkeling, en is er een horizontaal  
buitenprotocollair programma ontwikkeld. 

Dit programma omvat een belangrijke extra steun ααη regiona
le en milieuproiecten voor de période 1992-1996 von 230 miljoen 
ααη begrotingsmiddelen naast kredieten van de EIB voor moxi-
moal 1 800 miljoen. 

De projecten die voor financiering in aanmerking komen, moeten 
van belang zijn voor één of meerdere landen in het Middelland
se-Zeegebied en voor de Gemeenschap op het gebied van ener 
gie, vervoer, telecommunicatie en milieu. Voor projecten op 
lootstgenoemd terrein worden tevens rentesubsidies von 3 % uit 
begrotingsmiddelen verstrekt. 

Ter illustratie van deze benodering die de bestoonde onderlinge 
afhankelijkheid van de noord- en zuidkust von de Middellandse 
Zee benut: er worden thans twee grote projecten uitgevoerd voor 
het transport von gas van de gasvelden in het zuiden van Alge-
rije naar de Gemeenschap — een leiding naar Spanje en een lei-
ding naar Italie. 

Het betreft omvangrijke investeringen. Eerstgenoemde leiding 
heeft in de eerste fase een totale lengte van 1 870 km en loopt 
van Hassi R'Mel (Algerije) naar Tanger (Marokko), gaat dwors 
door de Stroot van Gibraltar tot ααη Castellon bij Valencia 
(Spanje). De capaciteit van 8 miljard m^ p er jaar kan meer dan  
verdubbeld worden door de installotie van compressorstations 
waarvoor siechts beperkte investeringen nodig zijn, wanneer de 
gasleiding wordt verlengd naar Portugal en Frankrijk. De tweede 

leiding is een leiding naast de bestaande leiding van dezelfde 
gasvelden in Algerije naar Italië, die reeds vanaf 1983 in gebruik 
is en haar maximumcapaciteit in 1991 heeft bereikt. De verdub-
beling van de installaties over een lengte van 2 500 km, via de 
Straat van Messina, maakt het mogelijk tot 26 miljard m' per jaar 
naar de Gemeenschap te voeren. 

Deze projecten zullen bijdrogen tot de volorisotie von de belang-
rijkste natuurlijke reserves von Algerije. Gas en aardolie vormen 
immers 97 % van de export von het land en maken 55 % uit van 
de overheidsinkomsten. De Algerijnse gasreserves bedragen 3,2  
miljard ton aardolie-equivalent, ofwel 2,5 % van de wereldreser-
ves. 

Tegelijkertijd wordt met de leiding naar Spanje de energievoer-
ziening in de kustgebieden van Algerije gesteund. 

De projecten zijn ook von regionaal belang omdat zij worden uit
gevoerd in samenwerking met Marokko en Tunesië die hierbij 
eveneens boot hebben, hetzij vonwege de heffing von doorvoer-
rechten, hetzij vonwege gasleveringen; Marokko zou joarlijks on-
geveer een miljard m' gas kunnen krijgen. 

De Gemeenschap bereikt een grotere spreiding van haar ener-
gievoorziening dankzij langlopende contracten voor levering van 
gas van betrekkelijk korfe afstand. De nieuwe leidingen zullen 
worden aongesloten op het Europese gosnet, wat de veiligheid 
en het beheer ervon nog ζαΙ bevorderen. In Italië en Spanje ζσΙ  
het aardgas, een goedkope en weinig vervuilende brandstof, 
voor een belangrijk gedeelte worden gebruikt in steg-centroles; 
dit maakt een grotere beschikboorheid van elektriciteit mogelijk 
in de zuidelijkste regie's, die, zowel in Spanje als Italië, tot de 
ärmste gebieden van de Gemeenschap behoren. 

De financiering door de EIB v an deze belangrijke projecten (606  
miljoen in 1993, woarvan 200 miljoen in Algerije) past in haar be
leid dat is gericht op de ontwikkeling van de Maghreblanden en  
op een snellere totstondkoming van infrastructuren als gasnetten, 
die de basisvoorzieningen in de landen van de Gemeenschap ver
stecken. 
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In oostelìjk Afrika (6 miljoen) zijn glo
bale kredieten toegekend voor investe-
ringen in Kenya en Tanzania; boven-
dien is een vooronderzoek naar de ope 
ning van een koboltmijn in Uganda 
gefinoncierd (1,4 miljoen). 

In het CARIBISCH GEBIED (35,3 mil
joen) is noost een globoai krediet voor 
de financiering van kleine en middelgro-
te ondernemingen in de hele regio, 
steun verleend in Jamaica (17 miljoen) 
voor de versterking en modernisering 
von het elektriciteitsnet en voor de ont-

wikkeling van de industriële en toeris-
mesector via een globaal krediet; op 
Barbados (10 miljoen) voor de ontwik-
keling von rioolstelsels en de beperking 
van de vervuiling längs de zuidkust, in 
Guyana voor de exploitatie von 
bauxietmijnen (5 miljoen) en ten slotte in 
Belize voor een onderzoek naar de ex
ploitatie van een goudmijn. 

In de STILLE OCEAAN (16,5 miljoen) 
droogt een krediet van 12 miljoen bij tot 
de versterking van de elektriciteitstrans-
port- en -distributienetten in Papoea-

Nieuw-Guinea en zijn er globaal-kre-
dietovereenkomsten getekend ten be-
hoeve van de ontwikkeling van kleine 
particulière ondernemingen op de Salo-
monseilanden, in Tonga en Tuvalu. 

Ten slotte zijn er middelen toegekend in 
drie LGO (18 miljoen). Behalve een on
derzoek naar de mogelijke oprichting 
van een bank op de Turks- en Coicos- 
eilonden, goat het om globale kredie
ten voor investeringen van het MKB in 
Nieuw-Coledonië (8 miljoen) en  
Frons-Polynesië (10 miljoen). 

MIDDELLANDSE-ZEELANDEN 

In de landen rond de Middellandse Zee  
is 680,5 miljoen verstrekt, waarvan 1,5  
miljoen uit begrotingsmiddelen. 

De EIB is actief geweest in acht landen, 
waaronder Libanon, waar zij sinds 1983  
niet meer oanwezig is geweest vanwe-
ge de doar heersende burgeroorlog. Zij 
heeft een belangrijk deel van de bedra-
gen van het tweede en derde protocol  
die lange tijd waren opgeschort, kennen 
aanwenden. 

De kredieten (460,5 miljoen) zijn voor het 
merendeel afkomstig van de van kracht 
zijnde financiële protocollen en voor 220  
miljoen von de buitenprotocolloire hori
zontale samenwerking voor milieu- en  
regionale samenwerkingsprojecten. 

lets meer dan een derde van de toege-
kende middelen in het kader van de fi 
nanciële protocollen betreft investerin
gen die in samenwerking met onderne
mingen uit de Gemeenschap worden 
uitgevoerd. In 1993 hebben zo'n 130 be-
drijven uit Marokko, Tunesië, Jordanië,  
Israël en Cyprus steun ontvangen voor  
een bedrag van 45 miljoen. 

Deze vorm van samenwerking heeft zieh  
verder ontwikkeld door de onderteke-
ning van een kaderovereenkomst op 
grond van het buitenprotocollaire 
hoofdstuk, die de financiering tot 50 %  
van de kapitaaiinbreng van de Europe- 
se partner in gezamenlijke produktieve 
ondernemingen mogelijk mookt. De ten-
uitvoerlegging van de overeenkomst is  
toevertrouwd ααη handels- of ontwikke-
lingsbonken die bij het beheer van de 
globale kredieten reeds blijk hebben ge-
geven van grondige kennis van de loka 
le economie en von een vermögen pro-
jecten vast te stellen en te beoordelen. 

De steun is eveneens voor een derde 
von het totoal bestemd voor een effici
ent woterverbruik ten behoeve von irri-
gatiewerken en ois drinkwoter, aismede 
voor een verbetering von de rioolstel
sels e n de rioolwoterzuivering. De ove 
rige gefinoncierde projecten betreffen  
een verbetering van de economische in-
frastructuren, de elektriciteitsdistributie, 
wegen en havenvoorzieningen. 

Algerije 

In totaal is 280 miljoen verstrekt, waar
van 200 miljoen „buitenprotocollair" 

voor de aanieg van het Algerijnse ge-
deelte van de gasieiding Algerije —  
Spanje waarmee de belangrijkste na-
tuurlijke reserve van dit land kan wor 
den gevaloriseerd (zie blz. 52). De beide  
overige projecten betreffen de bouw 
van een stuwdam ter verbetering van de 
drinkwatervoorziening in de agglome-
ratie van Oran, de tweede stad van Al
gerije, en de voltooiing van een nieuw 
gedeelte van de autosnelweg Oost-
West. 

Marokko 

Er is 110 miljoen toegekend voor de co-
paciteitsuitbreiding van elektriciteits-
transport en -distributie in een aantal 
delen van het land, en voor investerin
gen von bescheiden omvang in de sec-
toren londbouw, agro-industrie, visserij 
en voor ombachtsbedrijven ter ontwik
keling von de plattelondsgebieden. 

Tunesië 

Er is steun toegekend (95 miljoen) voor 
de bouw van een stuwdam in de Oued 
Barbara in het noordwesten van het 
land ten behoeve van de irrigatie en 
een betere drinkwatervoorziening in de 
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regio, evenais voor een capaciteitsuit-
breiding in de toerismesector via een 
globccl krediet. 

Egypte 

De twee gefincncierde projecten voor 
in totcol 42,5 miljoen, woorvon 1,5 mil-
joen met risicodrogende middeien, be 
treffen de produktieve sector: enerzijds 
de bouw van een krantendrukkerij 
dicfitbij Cairo die de verouderde en  
veei overiost veroorzokende instolloties 
in het centrum von de stod vervangen. 
Anderzijds een groot tuinbouwbedrijf 
ten zuiden van Alexandrië voortko- 
mend uit een Europees en Egyptisch  
portnerscfiap ten befioeve van de ont- 
wikkeling van de groente- en fruitteelt  
die grotendeels bestemd ζαΙ zijn voor  
de export. 

Jordanië 

De kredieten betreffen de verbetering 
van fiet met name internationale tele-
communicatienet (20 miljoen „buiten-
protocolloir") en waterprojecten in 
de vollei von de Jordaon (9 miljoen): 
fiet fierstel von de stuwdam von 
Kafrein en onderfioud en verbetering 
van fiet kanaal King Abdullafi ten-
einde een groter gebied te kunnen 
irrigeren. 

Israël 

Uit de globale kredieten ter waarde van 
in totaal 40 miljoen kunnen kleine en 
middelgrote industriële en toeristische 
bedrijven olsmede milieuprojecten wor 
den gefinancierd. 

Libanon 

Als bijdrage tot de wederopbouw von  
het land heeft de EIB 71 miljoen ααη  
kredieten verstrekt. Dit bedrag is be
stemd voor het herstel van het elektri-
citeitstransport- en -distributienet, wa-
terleidingen en rioolstelsels en een eer-
ste fase van het herstel van de handels-
haven van Beiroet. 

Malta 

De Bank heeft 13 miljoen toegekend 
voor de uitbreiding van de rioolnetten 
en zuiveringsinstallaties en voor instol
loties ten behoeve van het beheer en de 
veiligheid van het luchtverkeer alsmede 
voor de contrôle en begeleiding von  
landende vliegtuigen op de internatio 
nale luchthaven van Luga. 

LANDEN IN MIDDEN- EN OOST-
EUROPA 

De kredieten in Midden- en Oost-Euro-
ρα belopen in 1993 in totaal 882 mil
joen. 

Er zijn projecten gefinancierd (830 mil
joen) in de zes landen van de eerste 
reeks okkoorden van 1990 en 1991. Bo-
vendien hebben eerste transacties 
plootsgevonden in Estland (5 miljoen) en  
Slovenië (47 miljoen). 

De kredieten betreffen voornamelijk de 
verbetering van de basisinfrastructuren 
ten behoeve van een beter vervoer (469  
miljoen), betere telecommunicatie (110  
miljoen) en betere energievoorziening 
(75 miljoen). De steun ααη projecten in 
de produktieve sectoren, met behulp 
von ofzonderlijke kredieten en via toe-
wijzingen uit globale kredieten, be-
draagt 228 miljoen. 

Hongarije 

De kredieten in Hongarije (92 miljoen) 
zijn enerzijds gericht op een beten func-
tioneren von het elektriciteitsnet door  
de invoering van een op afstand be-
stuurd controlecentrum en anderzijds op 
een voortzetting van het herstel van een 
aantal doorgangswegen en de aanleg 
van een rondweg rond het stedelijk ge
bied ten noorden van Boedapest. 

Bovendien hebben negen kleinere be
drijven in de sectoren bouw, overheids-
werken en toerisme voor 7 miljoen ααη  
middeien ontvangen uit een globaal 
krediet. 

Polen 

De kredieten in Polen bedragen in to
taal 263 miljoen, waarvon 200 miljoen 
voor de modernisering van het Poolse 
gedeelte van de spoorlijn tussen War

schau en Berlijn. Voor dit project, dot  
volledig beontwoordt ααη de wens de 
transeuropese netwerken te versterken 
waarbij ook de Midden- en Oosteuro-
pese landen zijn betrokken, is ook een 
communautaire subsidie via het pro 
grammo Phare ter beschikking gesteld. 
Verder heeft de EIB een bebossingspro-
gramma gesteund en een globaal kre
diet toegekend voor de financiering van 
kleine en middelgrote projecten. Uit de 
lopende globale kredieten is voor 10 in-
vesteringsprojecten in totaal 41 miljoen 
toegekend, onder meer voor een glas-
fobriek en voor de produktie van 
methaangas afkomstig van steenkool-
mijnen. 

Buigarije 

De activiteiten van de EIB in Buigarije 
(81 miljoen) betreffen, naost een glo
baal krediet voor de financiering van 
kleinere projecten, de verbetering van 
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het vervoer. Zo heeft de Bank bijgedra-
gen tot het herstel von zo'n 800 km can 
hoofdwegen en outosnelwegen ten be-
hoeve von het tronsitverkeer. Bovendien 
zol een krediet in het koder von een 
programma voor olle landen in dot ge-
deelte von Europa bijdrogen tot de mo-
dernisering von de luchtverkeersbege-
leidingsinstallaties ('). 

Roemenië 

In Roemenië is 119 miljoen beschikboor 
gesteld voor soortgelijke projecten: 
oonpossing en uitbreiding von de lucht-
verkeersbegeleidingsinstolloties C); her
stel von wegen over een lengte von 
bijno 1 000 km die Boekorest verbinden  
met de belongrijkste Steden von het 
land en met de buurlonden; investerin-
gen von bescheiden omvong in de sec-
toren industrie, toerisme, dienstverle-
ning, met inbegrip von energiebespo-
rings- en milieuprojecten. 

Republiek Slowakije 

De kredieten in Slowakije (110 miljoen) 
zijn gegoon noor twee projecten ter  
verbetering von de verbindingen door 

) Zie kader op biz. 40. 

het herstel en de oonleg von diverse ge-
deelten von de hoofdwegen en de uit
breiding en modernisering von het tele-
foonnet. Een derde project is gericht op 
de uitbreiding von de copociteit von 
gosopslog in een onderoords reservoir 
ten noorden von Bratislava. 

Republiek Tsjechië 

De steun in Tsjechië (165 miljoen) is ver-
deeld over de rotionolisering von outo-
produktie-eenheden in Mloda Boleslov 
en de versterking von het telefoonnet, 
wot onmisboor is voor de ontwikkeling 
von de Tsjechische economie. 

Estland 

De eerste operatie in één van de Balti 
sche staten heeft in Estland plaatsge-
vonden in de vorm van een globaal kre
diet ter waarde van 5 miljoen voor de  
verbetering van de industriële structuur 
met behulp van toewijzingen van mid-
delen ααη kleine en middelgrote onder-
nemingen. 

Slovenië 

De EIB heeft in Slovenië 47 miljoen ver-
strekt voor het herstel van verschei-
dene trajecten van het hoofdspoornet. 

Reeds elf landen in Midden- en Oost-Eu ropo 
bebben boat bij de financieringen van de  
EIB. Donkzij hoar kredietve rlening (1,7 mil-
jard ecu s inds 19901 kunne n infras tructuren 
loi sland kamen die anmisbaar zijn voor de  
onlwikkeling van de economieën van deze 
landen en voor bun loenadering loi de Euro- 
pese Unie. 
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MIDDEN- EN OOST-EUROPA: BALANS VAN E EN E ERSTE FASE 

De politieke omwentelingen eind 1989 in Midden- en Oost-Euro-
pa hebben de Gemeenschap tot een zeer snelle reoctie bewogen  
om deze landen te steunen in hun vastbercdenheid zieh te ont-
wikkelen tot een morkteconomie en democrotische instellingen in 
het leven te roepen in een vook ernstige economische situatie 
woor efficiente basisinfrostructuren en een industriële structuur 
ontbreken, de dienstverlening grotendeels verouderd en ondoel-
motig is en het milieu zwoor vervuild. 

In 1992 en 1993 is onderhondeld over Europese Associotieck-
koorden met zes landen: Polen, Hongarije, Republiek Tsiechië, 
Slowokije, Roemenië en Bulgorije. Noor verwachting kunnen de 
Baltische staten te gelegener tijd soortgelijke akkoorden sluiten. 
De toetredingsprocedures tot de Unie von deze landen kunnen 
een aanvang nemen, zodra zij in Staat zijn de verplichtingen 
van het lidmootschap no te komen op economisch en politiek 

TerwijI de Europese Gemeenschap een steunprogramma opzette 
(Phare), in eerste instantie bestemd voor Polen en Hongarije, is  
de EIB na de besluiten van de communautaire Organen en van 
haar Raad van Gouverneurs in 1990 kredieten goon toekennen 
ten behoeve van prioritaire investeringen in beide landen voor in 
totaal een miljord ecu. 

In 1991 besloot de Gemeenschap ook tot hulp ααη Buigarije, Roe
menië en Tsjechosiowakije, dat zieh even later zou splitsen in de 
Republiek Tsjechië en Slowakije, waarbij de EIB in deze landen  
maximaal 700 miljoen zou kunnen verstrekken. De Bank heeft 
eveneens meegewerkt ααη de oprichting van de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO). 

Να een besluit van de Raad en na raadpleging van het Europees  
Parlement heeft de Raad van Gouverneurs de EIB op 2 mei 1994  
toestemming verleend, hoar octiviteiten in Midden- en Oost-
Europa uit te breiden tot 3 miljord in de vorm van kredieten die 
door de Gemeenschap worden gegarandeerd. Deze kredieten 
kunnen worden toegekend in de zes landen die de eerste reeks  
akkoorden hebben getekend, in de drie Baltische staten Estland,  
Letland en Litouwen, voor een bedrog von 200 miljoen woortoe 
reeds eerder was besloten, en in Albanië, waar de EIB nog geen 
kredieten heeft toegekend. 

Bovendien omvot het somenwerkingsakkoord tussen de Gemeen
schap en Slovénie een financieel protocol dat in September 1993  
in werking is getreden, en dot voorziet in kredieten van de EIB 
ten behoeve van de wegen- en spoorwegeninfrastructuren voor 
in totaal 150 miljoen voor de période 1993-1997. 

Tijdens zijn bijeenkomst in juni 1993 in Kopenhagen heeft de Eu
ropese Rood noor oonleiding von deze ontwikkeling bevestigd 
„dot de toekomstige samenwerking met de geossocieerde landen  
gericht ζαΙ zijn op toetreding". 

In samenwerking met de overige instellingen die in deze landen  
actief zijn (de Europese Commissie, EBWO, Wereldbonk, IMF), zij 
het vook op andere wijze (steun ααη de betalingsbalans, giften),  
heeft de EIB investeringen in deze lijn willen ondersteunen. Begin  
1994 bereikten haar kredieten in genoemde zes landen het pla
fond von 1 700 miljoen. 

In olle landen van deze regio is een belongrijk deel von de kre
dieten bestemd voor een versterking von de verbindingsinfro-
structuren en in het bijzonder de projecten die zorgen voor be-
tere verbindingen met de Gemeenschap volgens de wens van de  
Europese Rood, die het belong onderstreept van een totstandko-
ming von transeuropese netwerken waarbij deze landen ook be-
trokken zijn (939 miljoen voor de telecommunicatie en het ver-
voer). 

Voor de modernisering, het herstel — met voorzieningen ter  
bestrijding van de vervuiling van elektriciteitscentrales —, de  
versterking en rationalisering van de elektriciteits- en gasnetten  
is 245 miljoen ααη kredieten verstrekt. 

Ten slotte heeft de EIB p rojecten von diverse omvang in de sec-
toren industrie, londbouw en dienstverlening verstrekt, recht-
streeks of via globale kredieten (518 miljoen). Teneinde de over-
gang noor een morkteconomie en de totstondkoming van part-
nerschappen tussen bedrijven in bedoelde landen en de Gemeen
schap te bevorderen, heeft zij operaties gefinancierd via „joint 
ventures" waarbij bedrijven uit diverse lidstaten zijn betrokken. 
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LANDEN IN LATIJNS-AMERIKA 
EN AZIË 

De Raad van Gouverneurs von de EIB 
heeft op 22 februari 1993 besloten de 
Bank toe te staan, in de Latijnsameri-
kaonse en Aziatische landen die samen-
werkingsakkoorden met de Gemeen-
schap hebben getekend, projecten te  
financieren tot maximaal 750 miljoen 
gedurende een période van 3 jaar 
(1993-1995). 

Er zijn inmiddels twee projecten op het 
gebied van de elektriciteitsvoorziening 
gefinancierd. 

In Costa Rico is een bedrag van 44 mil
joen toegekend voor de bouw van een 
waterkrachtcentrale ten oosten van de 
hoofdstad en voor de aanleg van hoog-
spanningslijnen die een aansluiting op de 
netten van Nicaragua en Panama moge-
lijk maken. Dit project past derhalve in 
een project voor regionale aansluitingen. 

In Zuid-India draagt een krediet van 
55 miljoen bij tot de financiering van 
een beheer- en communicatiesysteem 
voor een betere energieproduktie en  
-overdrocht tussen de verschillende be-
trokken Indiose deelstoten. Een betere 
benutting von de produktiecopociteit 
zai het gevolg zijn, hetgeen een van de 
doelstellingen van het samenwerkings-
akkoord tussen de Gemeenschap en  
India is. 

Tobel 12: Kredietverienìng buiten de Gemeenschap in 1993 

(in miijoenen ecu) 

Uit Vervoer Industrie, 
eigen Begrotings- Telecom- Landbouw, Globale 

Totaal middelen mlddelen Energie municatie Water Diensten kredieten 

ACS/LGO 225,7 147,4 78,3 120,0 7,5 29,4 27,6 41,2 

Afrika 155,7 101,4 54,3 99,0 7,5 19,4 22,1 7,7 
Caribisch gebied 35,3 24,0 11,3 9,0 10,0 5,3 11,0 
Stille Oceaan 16,5 13,0 3,5 12,0 — — — 4,5 
LGO 18,2 9,0 9,2 — — — 0,2 18,0 

Middellandse Zee 680,5 679,0 1,5 305,0 56,0 152,0 42,5 125,0 

Algerije 280,0 280,0 — 200,0 20,0 60,0 — — 
Marokko 110,0 110,0 — 60,0 — — — 50,0 
Tunesië 95,0 95,0 — — — 60,0 — 35,0 
Egypte 42,5 41,0 1,5 — — — 42,5 — 
Jordanië 29,0 29,0 — — 20,0 9,0 — — 
Libanon 71,0 71,0 — 45,0 10,0 16,0 — — 
Israël 40,0 40,0 — — — — — 40,0 
Malta 13,0 13,0 — — 6,0 7,0 — — 
Midden- en 
Oost-Europa 882,0 882,0 — 75,0 579,0 13,0 100,0 115,0 

Hongarije 92,0 92,0 — 20,0 72,0 — — — 
Polen 263,0 263,0 — — 200,0 13,0 — 50,0 
Bulgorije 81,0 81,0 — — 51,0 — — 30,0 
Republiek Slowakije 110,0 110,0 — 55,0 55,0 — — — 
Republiek Tsjechië 165,0 165,0 — — 65,0 — 100,0 — 
Roemenië 119,0 119,0 — — 89,0 — — 30,0 
Estland 5,0 5,0 — — — — — 5,0 
Slovenië 47,0 47,0 — — 47,0 — — — 
Latijns-Amerika, Azië 99,0 99,0 — 99,0 — — — — 

Costa Rica 44,0 44,0 — 44,0 — — — — 
India 55,0 55,0 — 55,0 — — — — 

Totaal 1 887,2 1 807,4 79,8 599,0 642,5 194,4 170,1 281,2 

Afzonderiijke kredieten 
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DE HIB IN DE WERELD 

De EIB is voornamelijk in de 12 lidstaten van de Europese Unie actief. Daarnaast financiert zij proiecten in de EVA-Ionden, 
waarvan enkele (*) zieh kandidaat hebben gesteld voor toetreding tot de Unie. Ten slotte neemt zij dee! ααη de tenuitvoer-
legging von de verschillende okkoorden tussen de Gemeenschop en een groot cantai landen (zie tabel 11 op biz. 50). 

Europese Unie 

België 
Denemorken 
Duitslond 
Griekenlond 
Spanje 
Fronkrijk 
lerland 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
Portugal 
Verenigd Koninkrijk 

EVA-Ianden — Europese 
Vrijhondelsassociatie 

Europese Economische Ruimfe 
(EER) 
Oostenrijk 
Finland 
Noorwegen 
Zweden 
IJsland 
Liechtenstein 

Zwitserland 

MIdden- en Oost-Europo 

Hongarije 
Polen 
Bulgarije 
Republiek Siowakije 
Republiek Tsjechië 
Roemenië 
Estland 
Letland 
Litouwen 
Albanië 
Slovénie 

Middellondse-Zeeionden 

Maghreb  
Algerije 
Marokko 
Tunesië 

Mochrak 
Egypte 
Jordanië 
Libanon 
Syrië 

Israël 
Bezette gebieden (**) 
Molto 
Cyprus 
Turkije 

Afrika, Coribisch Gebied, 
Stille Oceoon 

Afrika 

Westelijk Afrika 
Benin 
Burkina Faso 
Koopverdië 
Ivoorkust 
Gambia 
Ghana 
Guinee 
Guinee-Bissou 
Liberia 
Mali 
Mouretonie 
Niger 
Nigeria 
Senegal 
Sierra Leone 
Togo 

Centraal an Equatoriaal Afrika 
Burundi 
Komeroen 
de Centroolafrikaanse Repu
bliek 
Congo  
Gabon 
Equatoriaal Guinee  
Rwanda 
Sao Tomé en Principé 
Tsjood 
Zaïre 

Oostelijk Afrika 
Djibouti 
Eritreo 
Ethiopië 
Kenya 
Uganda 
de Seychellen 
Somolië 
Soedon 
Tanzania 

Zuidelijk Afrika 
Angola 
Botswana 
de Comoren 
Lesotho 
Madagaskar 
Malawi 
Mauritius 
Mozambique 
Nomibië 
Swaziland 
Zambia 
Zimbabwe 

Caribisch Gebied 

Antigua 
de Bahama's 
Barbados 
Belize 
Dominica 
Grenada 
Guyana 
Haïti 
Jamaica 
St. Kitts Nevis 
St. Vincent en de Grenodinen 
St. Lucia 
Suriname 
Trinidad en Tobago 
Dominicoonse Republiek 

Stille Oceaan 

Fiji 
Kiribati (Gilberteilanden) 
Popoeo-Nieuw-Guinea 
de Solomonseilonden 
Tonga 
Tuvalu 
West-Samoa 
Vanuatu (Nieuwe Hebriden) 

LGO — Landen en Gebie
den Overzee 

Nederlandse Antillen  
Aruba 

Mayotte 
Nieuw-Coledonië  
St. Pierre en Miquelon 
Frans Polynesië  
Zuidpoolgebieden 
Wallis en Futuna 

Anguilla 
Britse Maagdeneilanden 
Brits Antarctica 
Britse gebieden in de Indische  
Oceaan 
de Caymaneilanden 
de Falklandeilanden 
Montserrat  
Pitcairn 
de Zuidelijke Sandwicheilanden 
St. Helena 
Turks- en Caicoseilanden 

Azië 

Bangladesh 
China 
Indio 
Macao 
Mongolië 
Pakistan 
Sri Lanka 

Asean-Ianden 
Brunei 
Indonesie 
Maleisië 
Filipijnen 
Singapore 
Thailand 

Latijns-Amerika 

Argentinë 
Brazilië 
Chili 
Mexico 
Paraguay 
Uruguay 

Andesgroep 
Bolivia 
Colombia 
Equador 
Peru 
Venezuela 

Midden-Amerika 
Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panama 
Salvador 

) zie bIz. 22. 
) zie bIz. 50. 
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OPGENOMEN MIDDELEN 

Opgenomen mid-
delen; De som van 
de in 1993 opgeno
men middelen is 
14 215 miljoen, fe 

gen 12 920 miljoen in bet voorgaande 
jaar. 

Dit houdt verband met de sfijging van 
de uifbetalingen op kredieten in bet af-

gelopen jaar: 15830 miljoen fegen  
14 798 miljoen in 1992. 

In een onrusfige monétaire context die 
over bet algemeen ecbter gekenmerkt 
werd door een dalende tendens van de  
middellange en lange tarieven beeft de  
EIS getracbt op adequate wijze te voor-
zien in de uitbetalingsbeboeften door 
actief aanwezig te zijn op de markten  
en swaptransacties af te sluiten. 

In totaal werd, na swaps, 14 224 miljoen 
opgenomen, waarvan 90 % tegen vaste  
rente en op lange en middellange ter 
mi jn. Tegen variabele rente werd 1 529 
miljoen aangetrokken. 

De communautaire valuta's vertegen-
woordigen - na swaps - meer dan vier  
vijfde van de opgenomen middelen. 

ONTWIKKELINGEN OP DE  
KAPITAALMARKTEN 

In de belangrijkste OESO-ianden heeft 
de lange rente gedurende het hele jaar 
een sterk dalende tendens gekend. On-
danks zeer uiteenlopende conjuncturele 
situaties heeft het ontbreken van infla-
toire tendenzen voor de obligatiemark-
ten een gunstig klimaat geschapen. 

In de Verenigde Staten hebben een soe- 
pel monetair beleid met een historisch  
loge körte rente en de doorvoering von 
een programma gericht op het beper-
ken von het overheidstekort geleid tot  
een bijzonder loag niveau van de rente 
op obligotieleningen. 

In Japon hebben de futloze economi-
sche octiviteit en de zwokke beurs ge-
zorgd voor een verdere doling van de 
belongrijkste rentetorieven, die direct 
hebben geleid tot een aonzienlijke ver-
loging von het rendement op obligoties. 

In Europa hebben de stormen wooraon 
het Europese monétaire stelsel was  
blootgesteld, hun sporen nogeloten op 
de ontwikkeling von de rentetorieven op 

de obligotiemorkten. No de verruiming 
von de toegestone marges voor de ααη  
het wisselkoersmechonisme von het 
EMS deelnemende valuta's, heeft de da
lende tendens zieh meer gelijkmatig in 
de hele Gemeenschop voortgezet. 

Officiële rentetarieven 
van de belangrijkste valuta's 

Λ 
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Het volume von de obligotie-emissies op 
de internationale markten is met 44%  
gestegen tot 481 miljord dollar. 

Deze stijging kon voornamelijk worden  
toegeschreven ααη: 
— de Sterke toename von de obligotie-
emissies von Latijnsamerikaanse en 
Zuidoostoziatische geidnemers; 
— het succès vo n de omvongrijke emis-
sies, zoals de wereldwijde emissies, 
waarvan de obligoties vrij kunnen wor 
den oongehouden en verhondeld op de 
belangrijkste finonciële markten. Een 
toenemend oontol geidnemers goat  
hiertoe over voor een steeds groter 
oontol valuta's; 
— de Sterke stijging von bijzondere 
obligatie-emissies met optieclousules of  
specifieke structuren (bijvoorbeeld een 
variabele rente met een minimum- en 
een moximum-rentevoet („collar-floot-
er" ) of een oonvonkelijk vaste rente, 
met vervolgens een rente gelijk ααη het 
verschil tussen een bepoolde vaste en 
een variabele rentevoet („reverse-float 
er") zodot de emittenten no swops kun
nen profiteren von oontrekkelijke voor-
woorden en de beleggers juist die be-
leggingsinstrumenten kunnen verwerven 
die een optimale bescherming von hun 
portefeuille bieden of die overeenko-
men met hun inschotting von de toe-
komstige ontwikkeling von de onderlig-
gende finonciële activa. 
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BEROEP VAN DE EIB OP DE  
FINANCIËLE MARKTEN 

Να een lichte doling in 1992 heeft de 
Bank de omvang van haar emissieacti-
viteiten in 1993 weer zien toenemen. In 
totaal heeft zij op de financiële markten 
14 215 miljoen aangetrokken tegenover 
12 920 miljoen in het voorgoonde joar. 
Dankzij de toenemende vroag van de 
beleggers in verband met de doling von 
de middellonge en lange torieven heeft 
de Bank meer kunnen opnemen in de 
meeste valuta's woarin zij emissies uit-
schrijft. Er was voortdurend vraog noor 
de communautaire valuta's met uitzon-
dering von de ecu, voornamelijk tenge-
volge von de verruiming von de marges  
binnen het EMS. 

In alle gevallen betrof het leningen op 
lange en middellonge termijn, die der-
holve sterk toenomen vergeleken bij het 
voorgoonde jaor; 14 215 miljoen tegen 
12 808 miljoen in 1992. Er heeft geen 
enkele verhoging van de kortlopende 
commerciol-poperprogramma's ploats-
gevonden. Ten slotte heeft de Bank haar 
swopbeleid voortgezet, zij het voor een 
geringer bedrog don in 1992 (nominool 
1 744 miljoen tegen 3 194 miljoen). Re-
kening houdend met de noodzakelijke 
volutokoerscorrecties bij dit soort ope-
roties, werd in totaal 14 224 miljoen 
aangetrokken, een stijging von 9,6 %  
ten opzichte von 1992. 

De swapoctiviteit heeft zieh voorname
lijk beperkt tot volutoruil. Bij dergelijke 
tronsocties konden met behulp von 
emissies von niet-communautoire 
valuta's (USD of CAD) de benodigde 
valuta's worden verworven voor de uit-
betolingen op kredieten. De Bank heeft 
in bescheiden mote gebruik gemoakt 
von nieuwe leningformules op de markt 
(„reverse floating rate", leningen met  
„collar" enz.) om middelen tegen vaste  
of voriabele rente te verkrijgen. Tenge- 
volge von de geringere vroag van de 
cliënten von de Bonk noar leningen met  
voriobele rente en de geringe gebruik- 
moking hiervon voor het indekken von  
vostrentende emissies tegen renterisi- 
co's, is het beroep op renteswaps be 
perkt gebleven. 

De keuze von de tegenportijen voor 
hoar swoptransacties bleef onderwor-
pen ααη even strenge regels als in het 
verleden om het hoofd te blijven bieden 
ααη een verslechtering von de financië 
le positie von de bonken en financiële  
instellingen. 

De Bank heeft hoar cliënten voorname
lijk vostrentende middelen verstrekt 
(12 695 miljoen tegen 8 886 miljoen in 
het voorgoonde joor). Dit overwicht is te  
verklaren door de voortdurende doling 
von de longe rente, woordoor de geld-
nemers de vaste rente boven de vorio-
bele verkozen. 

Vonwege het grotere oontol omvangrij-
ke emissies heeft de Bonk meer beroep 
gedoon op technieken ter indekking von 
renterisico's. Met de introductie von het 
contract met uitgestelde rentevoststel-
ling („deferred rote setting") voor de  
PTE en het IEP kunnen vrijwel olle lenin
gen in communautaire valuta's nu wor 
den beschermd tegen renteschommelin-
gen. Deze techniek wordt overigens sys 
tematisch toegepost bij de DEM. 

Door gebruikmoking von een obligatie-
portefeuille van hoar eigen thesourie 
heeft de Bonk zelf de renterisico's op 
hoar emissies kunnen indekken. Deze 
methode werd gebruikt voor drie 
valuta's, de USD, het GBP en de ITL. Het 
opnemen von middelen kon zo verder 
worden losgekoppeld von het onmiddel-
lijke gebruik ervon voor de uitbetolin-
gen, zodot het mogelijk wordt omvong-
rijke leningen te plootsen. 

Het beleid von vervroegde oflossing 
heeft zieh voortgezet, zij het in een 
longzomer tempo don in het verleden 
vonwege een geringer oantol leningen 
met een clousule betreffende vervroeg
de oflossing (in 1993 is 924 miljoen ver-
vroegd ofgelost tegen 1 244 miljoen in 
het joor doorvoor). De herfinonciering 
heeft voor een belongrijk gedeelte 
plootsgevonden met behulp von de the-
sourie en voor 288 miljoen door een be-
roep op de markt. 

Tabel 13: Verdeling van de opgenomen middelen naor valuta 
(in miljoenen ecu) 

GBP ITL DEM FRF ESP ECU PTE NLG IEP LJF BEF USD JPY CHF CAD Totaal 
1993 
bedrog 2 639 2 039 1 948 1 811 1 241 960 243 227 125 100 — 1 502 657 453 278 14 224 
% 18,6 14,3 13,7 12,7 8,7 6,8 1,7 1,6 0,9 0,7 — 10,6 4,6 3,2 2,0 100,0 

1992 
bed rag 1 428 1 326 1 583 1 461 648 1 937 85 303 — 49 238 1 529 1 440 947 12 974 
% 10,0 9,3 11,1 10,3 4,6 13,6 0,6 2,1 — 0,3 1,7 10,8 10,1 6,7 100,0 
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Brutorendement op tienjorige 
staatsobligaties 
Terwille van de vergelijkbccrheid zijn olle  
rendementen omgerekend op jacrbasis. 
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De middelen werden voor vier vijf-
de opgenomen in communautaire  
valuta's, nameliik 11 333 miljoen tegen 
9 058 milioen in 1992. 

Pond sterling: 
2 073 miljoen GBP 
2 639 miljoen ecu 

Het GBP was in 1993 voor de EIB de be-
iongrijkste communautaire valuta. In to-
taal is 2 639 miljoen ecu in deze munt 
aangetrokken, tegen 1 428 miljoen in 
het voorgaonde jaar. Het merendeel 
van de opname geschiedde tegen vaste  
rente; één enkele lening is tegen een va-
riabele rente geplaatst maar werd om-
gezet in vaste rente (een „reverse-float
er" van GBP 200 miljoen). 

Op een markt die profiteerde van een 
betrekkelijk stabiele valuta en van een 
dalende rente, heeft de Bank vijf vast-
rentende emissies geplaatst voor in to-
toal GBP 1 618 miljoen. Evenals in het 
verleden heeft zij getracht referentie-
emissies te vormen; zo heeft zij met fun-
gibele tranches een tienjarige lening 
van GBP 400 miljoen verhoogd tot uit-
eindelijk GBP 1 000 miljoen. Dit is de  
eerste emissie op de eurosterling-markt 
met een zo hoog bedrag. 

Dit beleid is de Bank ten goede geko-
men. Zij heeft het rendementsverschil 
tussen hoar obligaties en die van de  
Britse overheid zeer sterk zien verklei 
nen. De resterende ponden sterling zijn 
aangetrokken door een volutaswap op 
basis van de CAD. 

Ifaliaanse lire: 
3 700 miljard ITL 
2 039 miljoen ecu 

Profiterend van een bijzonder actieve 
markt heeft de Bank haar opnamen in 
ITL sterk uitgebreid, waardoor deze va

luta op de tweede plaats van de com 
munautaire valuta's is gekomen. Zij is 
verreweg de belangrijkste emittent op 
de eurolire-markt waar zij al haar lenin-
gen heeft geplaatst. Dankzij de hervor-
ming van het Italiaanse fiscale stelsel, 
waarbij de gelijke behandeling van de  
emittenten weer werd hersteld en waar
bij de beperking van het beroep op de  
markt voor degenen met bepaolde pri
vileges werd opgeheven, heeft de EIB 
ten voile haar roi van vooraanstaande 
geldnemer op deze markt kunnen spe 
ien. Op actieve en vernieuwende wijze 
heeft zij in 9 emissies 2 039 miljoen aan
getrokken tegen 1 326 miljoen in het 
voorgaonde jaar. 

Να een aarzelende start op een tame-
lijk onwillige markt met twee emissies 
van middelgrote omvang tegen vaste  
rente, één met een looptijd van 7 jaar 
en één van 10 jaar, heeft de Bank een 
referentie-emissie geplaatst van ααη- 
zienlijke omvang (ITL 1 000 miljard) 
onder leiding van drie emissieleiders, 
welke heeft gezorgd voor een grote li-
quiditeit in de markt terwiji de risico's 
werden gespreid. Met twee andere  
emissies van gebruikelijker omvang be-
droeg de middelenopname tegen vaste  
rente in totaal 1 378 miljoen. 

De Bonk heeft eveneens de markt van de  
Variabelrentende lire heropend met een 
emissie in twee tranches van 3 en 5 jaar. 
Aan de korte tranche werd later nog een 
fungibele tranche toegevoegd. Een 
tweede lening in de tweede helft van het 
jaar heeft de middelenopname tegen va-
riabele rente gebracht op 661 miljoen. 

Duitse mark: 
3 800 miljoen DEM 
1 948 miljoen ecu 

De DEM was de derde communautaire  
valuta met een bedrag van 1 948 mil-
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joen tegen 1 583 miljoen in het voor-
gaande jaar. Op een zeer actieve markt  
die ward gedomineerd door inschrijvin-
gen von niet-ingezetenen en wear het 
dalend rendement von de langlopende 
obligaties, dot in 1992 werd ingezet, 
zieh het hele jaor heeft voortgezet, 
heeft de Bank zes emissies geplaatst. 
Begin 1993 heeft zij een eerste „rever-
se-floater" geplaatst teneinde Duitse 
marken te verkrijgen tegen een prijs die 
beneden het rendement van de Bund-ie-
ningen ligt. In het tweede kwartaal heeft 
zij de techniek ingevoerd om de voor-

waarden van haar vastrentende emis 
sies vast te stellen ααη de hand van een  
verschil ten opzichte van een referentie-
lening („benchmark"). 

Franse frank: 
12 miljard FRF 
1 811 m iljoen ecu 

In totaal werd via zes leningen op de  
eurofranken-markt 1 811 miljoen ecu in 
FRF oongetrokken. De Bank heeft de  
voorwaarden van haar emissies, die re-
gelmatig over het hele jaar werden ge-

spreid, verbeterd en zo het verschil tus- 
sen haar obligaties en het rendement  
van die van de Franse Staat verkleind.  
Deze gunstige omstandigheden houden 
verband met een grotere vraag van de 
internationale investeerders, die zieh 
ondanks de moeilijkheden van de Fran
se frank op de wisselmarkt voelden ααη- 
getrokken door de vooruitzichten op ka-
pitaalwinsten. Het beleid van vergroting 
van reads uitgebrachte emissies werd 
telkens gevolgd wanneer een relatieve 
stabiliteit van de rendementen zulks 
toeliet. 

Jabel 14: In 1993 opgenomen middelen 
(bedrogen in mlljoenen ecu) 

Vóór swaps No swap s 
Swop-

bedrog % bedrag bedrag % 
LENINGEN OP L ANGE EN MI DDELLANGE TERMIJN 
Vastrentende leningen 12944,3 91,1 - 249,7 12694,6 89,2 
Communautaire valuta's 9373,2 <S5,9 573,2 9886,3 69,5 
GBP 2 057,1 14,5 581,9 2 639,0 18,6 
DEM 1 794,7 12,6 153,4 1 948,1 13,7 
FRF 1 810,6 12,7 — 1 810,6 12,7 
ITL 1 377,9 9,7 — 1 377,9 9,7 
ESP 987,4 6,9 - 72,1 915,2 6,4 
ECU 650,0 4,6 - 150,0 500,0 3,5 
PTE 243,4 1,7 — 243,4 1,7 
NLG 227,4 1,6 — 227,4 1,6 
IEP 124,9 0,9 — 124,9 0,9 
LU F 99,7 0,7 — 99,7 0,7 
Andere valuta's 3577,2 25,7 - 762,9 2308,3 19,7 
USD 1 419,5 10,0 — 1 419,5 10,0 
JPY 657,3 4,6 — 657,3 4,6 
CHF 453,4 3,2 — 453,4 3,2 
CAD 1 041,0 7,3 - 762,9 278,1 2,0 
Nlet-vostrentende leningen 1 271,1 8,9 258,0 1 529,1 10,8 
ITL 660,7 4,6 — 660,7 4,6 
ECU — — 460,2 460,2 3,2 
ESP — — 325,6 325,6 2,3 
USD 206,5 1,5 - 123,9 82,6 0,6 
GBP 250,6 1,8 - 250,6 
DEM 153,4 1,1 - 153,4 — — 
TOTAAL 14 215,5 100,0 8,30 14 223,8 100,0 
(') Wisselskoersaanpassingen. 
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Peseta: 
180,1 miljard ESP 
1 241 miljoen ecu 

Door de grote vrocg near uitbetolingen 
op verstrekte kredieten en de ontwikke-
ling von de merkt voor buitenlcndse 
emittenten (de zogenoomde „motodor"-
morkt) kon de Bank ondonks de moei-
lijkheden von de peseta toch 1 241 mil
joen In deze voluta opnemen, een stij-
ging van -1-90 % ten opzichte van 1992,  
zodat zij haar plaats van belangrijkste 
geldnemer heeft geconsolideerd. Er zijn 
acht emissies geplaatst. De „bench-
mark"-lenmg van ESP 40 miljard, de tot 
op heden grootste tronsactie, heeft bij-
gedrogen tot de ontwikkeling en de li-
quiditeit von deze markt. Toch heeft de 
Bank niet alle, voor de uitbetolingen op 
verstrekte kredieten noodzokelijke mid-
delen in ESP kunnen oontrekken; zij 
heeft swoptronsocties moeten ofsluiten 
op basis von emissies in USD en CAD. 

Ecu: 960 miljoen 

Να een oontol ochtereenvolgende joren  
von exponsie heeft de ecu de dominan 
te positie die deze munt bij de midde- 
lenopnome in communautaire valuta's 
longe tijd heeft ingenomen, moeten of-
stoon. In de eerste maanden van het 
joor heeft de Bonk met het oog op be-
trekkelijk stobiele uitbetolingen hoar oc-
tiviteit voortgezet met de lancering van 
een vostrentende emissie, later ver-
hoogd met een fungibele tranche, met 
het oongoan von renteswoptronsocties 
op basis von de vostrentende ecu, en 
met vostrentende emissies in USD en 
CAD. Vervolgens hebben de problemen 
binnen het Europese monétaire stelsel 
de uitbetolingen oonzienlijk verminderd 
en een grote positieve „cosh flow" 
mookte de herneming von de emissie-
octiviteiten overbodig. Donkzij de ecus 
die haor thesourie ter beschikking hod. 

Evolutie van de dollar en van 
100 yen ten opzichte von de ecu 
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heeft de Bonk via swops de communau 
taire valuta's kunnen verwerven die zij 
nodig hod. Zo heeft zij per soldo een be-
drog von 960 miljoen opgenomen tegen 
1 937 miljoen in het voorgaonde joor. 

Escudo: 
45 miljard PTE 
243 miljoen ecu 

Evenols voorheen was de Bonk de be 
langrijkste emittent op de markt von de 
buitenlondse, in PTE luidende obligaties 
(de zogenaamde „navegador"-markt) 
met vier operoties voor een totaolbe-
drog von 243 miljoen. 

Gulden: 
500 miljoen NLG 
227 miljoen ecu 

Luxemburgse frank: 
4 miljard LU F  
100 miljoen ecu 

Op de BENELUX-morkten heeft de Bank 
minder middelen opgenomen don het 
jaar daarvoor: 327 miljoen. Op de Ne-
derlondse markt is siechts één openbare 
emissie geplaatst van 227 miljoen. In 
Luxemburg heeft de Bank drie openba

re emissies gelanceerd, waorvan een ge-
deelte werd gebruikt voor de herfinoncie-
ring von vervroegd ofgeloste leningen. 

lers pond: 
100 miljoen IEP  
125 miljoen ecu 

Er zijn twee emissies geplaatst in IEP  
voor in totaal 125 miljoen, één op de in
ternationale markt waor de Bank voor 
het eerst is opgetreden en de tweede op 
de binnenlondse markt. 

Amerikaanse dollar: 
1 800 miljoen USD 
1 502 miljoen ecu 

In 1993 werden iets minder USD opge 
nomen don in het voorgaonde joor:  
1 502 miljoen tegen 1 529 miljoen. De  
Bank heeft drie emissies op de eurodol- 
lor-morkt geplaatst, twee in het begin  
van het jaar, waarvan de één tegen va- 
riabele en de andere — in twee tran 
ches — tegen vaste rente en een derde 
vastrentende lening in de laatste maan
den van 1993. Teneinde haar plaat-
singsmogelijkheden in de Zuidoostazia-
tische landen uit te breiden en te diver-
sifiëren heeft de Bank in juni, naar het 
voorbeeld van andere grote emittenten 
met een „Triple-A"-kwalificatie, een 
„Dragon"-lening geplaatst voor het 
aanzienlijke bedrog von USD 500 mil
joen, die enkel is bestemd voor de bin 
nenlondse markten van deze landen.  
Bovendien heeft de Bank geprofiteerd 
van de gunstige voorwaarden van de 
CAD-markt voor het verkrijgen von USD 
tegen voriobele rente. 

Yen: 
90 miljard JPY 
657 miljoen ecu 

De koersstijging von de JPY ten opzich
te von de communautaire valuta's heeft 
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verhinderd dot de Bank in daze valuta 
aanzienlijke bedragen kon aanwenden, 
behaive voor valutaswaps ten behoeve 
van bepaalde kredletverleningsopera-
ties. De Bank heeft twee emissies ge-
plaatst voor in totaoi 657 miljoen op de  
euroyen-markt, de enige markt die ααη- 
trekkelijke voorwaarden bood (1 440 
miijoen in 1992). 

Zwitserse frank: 
800 miljoen CHF 
453 miljoen ecu 

Tengevolge van een geringere vraag 
naar CHF dan in 1992 heeft de Bank niet 

ten voile kunnen profiteren van de ont-
wikkeling van de Zwitserse markt in het 
afgelopen jaar. Op deze markt, waar het 
zegelrecht ward afgeschaft, de bankpro-
visies werden verlaagd en de syndicaats-
regels werden versoepeld, heeft de Bank 
drie leningen geplaatst voor in totaal 453 
miljoen tagen 947 miljoen in 1992. 

Canadese dollar; 
425 miljoen CAD 
278 miljoen ecu 

Dankzij de günstige swapmogelijkheden 
van de CAD kon de Bank haar aanwe-
zigheid op deze markt aanzienlijk ver

stärken. Van de zes emissies voor in to
taal 1 041 miljoen, is 278 miljoen ter be-
schikking gesteld van de begunstigden 
van de ElB-kredieten, die ze vervolgens 
zelf hebben omgezet in andere valuta's; 
het merendeel van de opgenomen mid-
delen is evenwel gebruikt voor valuta-
swaps. 

LIQUIDITEITENBEHEER VAN DE  
THESAURIE 

De liquide middelen bedroegen op 31 
december 1993 ongeveer 6 053 miljoen, 
verdeeld over zo'n 15 valuta's, waaron-
der de ecu. 

Het beheer hiervan geschiedt op drie ni-
veaus: 

— korte middelen (4 297 miljoen) met 
een gemiddelde looptijd van ongeveer 

een maond; meer don vier vijfde von 
deze middelen is geplaatst bij eersteklas 
banken; het saldo is belegd in kwalita-
tief hoogwaardige en zeer liquide kort-
lopende woardepapieren; 

— een portefeuille von obligoties 
(1 562 miljoen) van een aantal geselec-
teerde OESO-lidstaten en vooraan-
staonde openbare instellingen. De por 
tefeuille wordt actief beheerd met naar 
behoefte een beroep op de termijnmarkt 
(„futures") in bepaalde valuta's als in
strument ter indekking van renterisico's; 

— ter indekking van het renterisico 
moakt de Bank naast andere instrumen-
ten gebruik van een ofzonderlijke 
obligatieportefeuille van wisselende  
omvang met ααη het einde van het jaar 
een waarde van 194 miljoen. De porte 
feuille wordt „gevoed" met de op-
brengst van nieuwe leningen en wordt 
gebruikt voor latere uitbetalingen op 
kredieten. Dit nieuwe indekkingsinstru-
ment maakt het mogelijk de opbrengst 
te cumuleren van emissies die worden  
geplaatst op het moment dat de markt-
voorwoarden bijzonder gunstig zijn. 

label 15; Opgenomen middelen 

1989 1990 1991 1992 1993 
Lange en middellange termijn (na swaps) 8 764,9 9 804,3 12 539,7 12 861,7 14 223,8 
Openbare emissies 7 791,3 8 217 ,7 11 614,9 12 103,4 14 079,7 
Onderhondse plaatsingen 973,6 1 230 ,3 575,5 535,9 144,0 
Medium Term Notes 356,3 349,3 222,3 
Korte termijn 237,5 1 155,7 1 132,6 111,9 
Commercial paper 200,0 1 14 5,7 1 132,6 111,9 _ 
Depositocertificaten 37,5 10,0 — — 
Participatiecertificaten 32,1 35,6 — — — 
Totaal 9 034,5 10 995,6 13 672,3 12 973,6 14 223,8 
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BESTUUR EN PERSONEEL 

BESTUURSORGANEN 

Raad van Gouverneurs: 

De hear P. BA RUCCl heeft hat voorzit-
tarschap van da Rood von Gouvarneurs 
wacrganoman tot en mat da joarvargo-
daring in juni 1993. Velgens hat joor-
lijksa toarbaurtsystaam haaft de haar  
J. SANTER, gouverneur voor Luxem
burg, da voorzittarshomar overgano-

Rood von Bewind: 

Sadert da publikatia von hat vorige  
jaorvarsiag zijn in da pleats van da ba-
windvoardars da heran Β. BIANCHI, 
G. BRÜCK, H.P. EVANS, V. J. FERNAN 
DEZ, Y. LYON-CAEN, M. PINHO, 
A.J.O. RITCHIE en D. ZACHARIADIS-
SOURAS, tot niauwa laden von de Raad 
van Bawind banoamd de heran V. PON-
TOLILLO, Y. MERSCH, D. BOSTOCK, 
M.CONTHE GUTIERREZ, J.-Y. HABE-
RER, m avrouw I. BARATA an de heran  
S.J.D. COLERIDGE an P. PAPAGEOR-
GIOÜ. 

De damas L F. FORCIGNANÔ an 
H. PLOIX, avanals de heran D. 
BOSTOCK, E. PIESKE, G. SACCO en J.I.C 
TOSCANO, plaatsvervangende laden  
van de Raad van Bewind, zijn vervangen 
door de heran G. DEL BUFALO,  
P. RICHARD, P. WYNN OWEN, Κ. SOM
MER, F. GIAVAZZI en V.J. FERNANDEZ. 

De Rood van Bewind dankt da collaga's 
die hun functias habben naargalagd 
voor hun waordavolla bijdroge ααη da  
activitaitan van de Bank. 

Directie: 

De Raad van Gouverneurs haaft de haar 
C. BRÜCK, voorzitter van de Raad van  
Bestuur van de Banque et Caisse  
d'Epargne de l'Etat in Luxemburg an ba- 
windvoardar van de EIB sedert 1983,  
mat ingang van 1 juli 1993 banoamd tot  
vice-president. Da haar Brück varvangt 
de haar L. MEULEMANS, vice-president  
von da EIB sedart 1988, ααη wie da 
Raad van Gouverneurs da tital honorair 
vica-prasidant haaft varlaand voor hat 
waardavolla werk dot hij voor de Bank 
haaft varricht. 

Comité ter contrôle von de 
boekhouding: 

Tijdans zijn jaarvargadaring haaft de 
Raad van Gouverneurs de haar J.PINTO 
RIBEIRO, damissionoir, vervangen door  
de hear C. VICENTE MARTIN, die is be-
noamd tot lid von hat Comité ter con 
troia van da boekhouding voor da boak-
joran 1993, 1994 an 1995. 

Hat voorzittarschap van hat Comité, dot  
tot de jaarvargadaring van de Raad van 
Gouverneurs in juni 1993 door da haar 
J. P INTO RIBEIRO ward woarganoman, 
is volgens hat gabruikelijke toerbaurt-

systeem ovarganomen door de haar C. 
THANOPOULOS, die daza plaats zol 
innaman tot ααη da goedkauring van da 
jaarrakaning van 1993 tijdans da jaar
vargadaring van 1994. 

Da Raad van Gouverneurs haaft da haar 
PINTO RIBEIRO b edankt voor zijn zaar 
gawaordeerda bijdraga ααη da wark-
zaamhaden van hat Comité tar contro- 
la van de boekhouding. 

In 1993 haaft hat Comité zijn gabruike
lijke controlewerkzoomhedan voortga-
zet mat da staun von da controledian-
stan von da Bank, mat name van de in
terna accountantsdienst an van da ex
terna accountant. Price Waterhousa. In 
hat kader van zijn ondarzoak heeft hat 
Comité varschaidane door da Bank ga-
financiarda invastaringsprojacten in aan 
aantal landen bazocht. 

Bij sommiga bazoaken zijn vartagen-
woordigars van da Rekankamar maaga-
gaan in overaanstemming mat da bapa-
lingen van hat tripartiate akkoord van 
1992 tussen da Europasa Commissia, de 
Rakenkamar an de EIB. 
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ORGANISATIESTRUCTUUR 

Ten einde een adequaat antwoord te  
geven op de ontwikkelingen en de sprei-
ding van de octiviteiten von de Bonk, 
zijn de volgende wiizigingen in de orgc-
nlsatiestructuur acngebrocht: 

— A lgemeen secrefariaaf: het directo-
root Algemeen Beheer is in twee delen 
verdeeld. Het eerste stoat onder recht-
streekse verontwoordeiijkheid von de  
Secretoris-generool, wiens took ols be-
longrijkste odviseur von de Directie in-
zoke vroogstukken die de hele Bonk 
oongoon, is uitgebreid. De Secretoris-
generool is voornomelijk belost met in-
stitutionele vroogstukken, olgemeen be-
leid en coördinotie von de diensten. 

Hij coördineert op algemeen niveou 
met nome het tweede deel von het Al

gemeen Secretorioot dot bestoot uit 
de hoofdofdelingen Humon Resources 
(voordien Personeelszoken), Informo-
tietechnologie en Administrotie, die 
ieder zelfstondig de dogelijkse token 
uitvoeren. 

— Directoraten Krediefverlening in de  
Cemeenschap: de toenome von de octi
viteiten in sommige lidstoten heeft ge-
leid tot een reorgonisotie von de ver-
ontwoordelijkheden en tot de instelling 
von een hoofdofdeling Griekenlond en 
lerlond. 

De hoofdofdeling Toezicht uitstoonde 
kredieten heeft zieh ontwikkeld tot de  
hoofdofdeling Kredietbeheer binnen de  
Gemeenschop. Ten einde te kunnen blij-
ven beontwoorden oon de diversificotie 
en toenemende complexiteit von de kre-
dietverleningsoctiviteiten, behoren voor-

toon tot de token von de nieuwe hoofd
ofdeling, noost het toezicht op de finon-
cieringen en de projecten, het bewoken 
von de kredietrisico's. 

— D irectoraat Krediefverlening buiten 
de Cemeenschap: de token von de  
hoofdofdelingen voor steun oon de Ion-
den in Afriko, het Coribisch Gebied en 
de Stille Oceoon zijn uitgebreid met kre-
dietverleningsoctiviteiten in Lotijnsome-
rikoonse en Aziotische londen. 

De grotere contrôle en begeleiding von 
de gefinoncierde projecten, olsmede de  
informotieplicht von de Bonk oon com-
munoutoire orgonen, hebben geleid tot 
een reorgonisotie von de dienst coördi 
notie en de ondersteunende eenheid  
toezicht uitstoonde kredieten in een  
nieuwe hoofdofdeling Contrôle en  
Coördinotie. 
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PERSONEELSBELEID 

Personalia 

Sederi de publikotie van het vorige  
jaorverslcg hebben zieh de volgende 
wijzigingen voorgedaon: 

— Secretariaat-generaal: de beer D.  
HARTWICH, directeur en Secretoris-ge-
neracl, is gepensioneerd; zijn token zijn 
overgenomen door de beer T. OURSIN, 
die wordt bijgestaan door de beer M. 
CURWEN, boofd von bet Secretarioot.  
De beer Α. MORBILLI is benoemd tot  
boofd von de boofdcfdeiing Admini-
strotie. 

— Directoraat Kredietverlening buiten 
de Gemeenschap: in de pleats van de 
beer T. OURSIN is benoemd de beer M. 
DELEAU. De beer M. KNETSCH beeft 
tbans de leiding van de nieuwe boofd-
afdeling Contrôle en Coördinatie. 

— Sfudiedienst: de beer M. DELEAU, 
boofd van de boofdafdeling Economiscb 
onderzoek in de Gemeenscbap, is ver-
vangen door de beer H. FEUERSTEIN. 

— Directoraten Kredietverlening binnen  
de Gemeenschap: no bet vertrek van de 
beer E. GREPPI naar bet EIE is de beer  
G. RATTI, centraal directeur van de 
boofdafdeling Kredietverlening in Italië, 
in zijn plaats benoemd tot directeur 
PMI ; de leiding von de boofdafdeling 
Kredietverlening Italië is toevertrouwd 
ααη mevrouw C. REID. 

De beer A. ROSE is benoemd tot boofd 
van de boofdafdeling Kredietverlening 
in Spanje ter vervanging van de beer  
J. OLIVA MARIN, die zijn ontsiag beeft 
ingediend. De beer E. LAMERS is boofd  
von de nieuwe boofdafdeling Krediet 
verlening in Griekenland en lerland ge 
worden. 

De beer T. HALBE, boofd van de boofd
afdeling Toezicbt uitstaande kredieten, 
is gepensioneerd; de directie van deze 
boofdafdeling die is omgevormd en uit-
gebreid onder de naam Kredietbebeer 
binnen de Gemeenscbap, is in banden  
gegeven van de beer F. CARPENTER. De 
beer T. HAC KETT is bem opgevolgd als  
boofd van de boofdafdeling Kredietver
lening Verenigd Koninkrijk, Noordzee 
en Portugal. 

— Directoraat Financiën en Thesaurie: 
de beer J.-C. BRESSON is benoemd tot  
odjunct-boofd von de boofdafdeling 
Kapitaaimarkten. 

— Directoraat Juridische Zaken: de 
beer X. HERLIN, waarnemend directeur, 
is gepensioneerd. Hij is vervangen door  
de beer B. EYNARD. 

Aantal medewerkers 

Op 31 december 1993 waren bij de EIB 
810 medewerkers in dienst, een toena-
me van 3,2 % ten opzicbte van eind 
1992. De werving van personeel was in 
1993 vooral gericbt op een tegemoetko-
ming ααη de beboeften van de directo-

Personeelsomvang en 
activiteiten van de Bonk 

Uitvoerend 
secretariaats-

en technisch 
Totaal Stafleden personeel 

1989 718 366 352 
1990 724 368 356 
1991 751 400 351 
1992 785 424 361 
1993 810 445 365 

Activiteilen 

18 000 
(milioenen ecu) Personeelsomvanq 

IÓOOO --

14 000 -• 

Ó0 65 70 75 80 85 90 93 

raten die belast zijn met de kredietver
lening. De grotere rol van de Bank bij 
de communautaire beleidsbepaling en 
-uitvoering beeft in de afgelopen drie 
jaren een grotere oonwos van personeel 
noodzakelijk gemaakt dan in voorgaan-
de jaren. Het relatieve aandeel van ka-
derpersoneel blijft toenemen. 
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Ontwikkeling human resources 

In het kader van de ontwlkkeling van de  
human resource is het onderzoek naar 
maatregeien voor aanpassing van het 
personeelsbeleid ααη de vastgestelde 
ontwikkelingen binnen de instellingen en 
ondernemingen in de Europese Unie  
voortgezet. 

Wat de opieidingen betreft, is het ac
cent gelegd op monogementcursussen 
voor het hogere kader. Anderzijds is er  
evenals in voorgaande jaren een ααη- 
zieniijk aantai dagen gewijd ααη talen-
en informaticacursussen voor het hele 
personeel. In totaal zijn ongeveer 6 100 
dagen ααη opieidingen besteed, dot wil 
zeggen gemiddeld 7,5 dag per persoon. 

Er is bijzondere aandacht besteed ααη  
de benoeming van meer vrouwen in lei-
dinggevende functies: een derde van de  
aanwervingen in deze categorie betreft 
vrouwen, tegen 15 % in 1992. Ten slotte  
is er een poritoir comité voor gelijke 
konsen ingesteld om een actieprogrom-
mo te ontwikkelen, dot is gericht op een 
beter evenwicht op het gebied van ααη- 
werving, carrière en opieiding. 

De Bank heeft besloten een crèche in 
het leven te roepen voor jonge kinderen 
von de leden von het eigen personeel. 

Personeelsvertegenwoordigers 

Het comité personeelsvertegenwoordi
gers bestaat uit 11 leden, van wie er 

acht zijn gekozen uit de verschillende  
personeelscategorieën en drie door het 
voltollige personeel; ααη het einde van 
hun mandaat zijn laatstbedoelde drie 
personen, onder wie de woordvoerder 
van het comité, no de verkiezingen ver-
vongen. 

ALGEMEEN 

Uitbreiding van het gebouw 

De uitbreidingswerkzoomheden van het 
hoofdkantoor van de Bank zijn in 1992  
van start gegaan met graafwerkzaam-
heden en het störten van de funderin-
gen; in 1993 is begonnen met de ruw-
bouw. De nieuwe ruimte, met 300 kon-
toren, moet eind 1994 beschikboar 
komen. 

EIB-pr!js 

De ElB-prijs is toegekend ααη de heer 
Eric Meyermans voor het proefschrift 
dot hij ααη de Katholieke Universiteit 
van Leuven heeft verdedigd, „Econome 
tric Allocation Systems for the Foreign  
Exchange Market: Specification, Estima 
tion and Testing of Transmission Mech 
anisms under Currency Substitution". 

De prijs ter woarde von 12 000 ecu 
wordt om het jaar toegekend ter ααη- 
moediging van het onderzoek noor in-
vesteringen en de financiering ervan in 
zijn diverse aspecten ααη universitaire  
instellingen van de Gemeenschap. 

ElB-beurzen 

Binds 1978 kent de EIB ieder jaar drie 
beurzen toe ααη post-doctoraal Studen 
ten ααη het Europees Universitair Insti-
tuut van Florence teneinde het onder
zoek betreffende Europese vraogstuk-
ken te bevorderen. 

Bovendien steunt de studiebeurs „Erling  
Jorgensen", die in 1990 ter nogedochte-
nis von de vroegere vice-president van 
de EIB w erd ingesteld en die wordt be-
heerd door de foculteiten Economie en 
Stotistiek von de universiteit von Kopen 
hagen, ieder jaar een student(e) bij 
zijn/haar onderzoek naar politieke en 
economische aspecten van de Gemeen
schap. 

De Raad van Bewind dankt hef perso
neel van de Bank voor het vele en kwa-
litatief uitstekende werk dot het in het 
afgehpen jaar toegewijd heeft verricht 
en moedigt de medewerkers aan op 
deze weg voort te goon. 

Luxemburg, 22 moart 1994 
De Voorzitter von de  

Road van Bewind 

Sir Br ian Unwin 
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RESULTATEN VAN MET BOEKJAAR 

Evenals voorheen blijft in 1993 het 
eigen vermögen de belangrijkste bron 
van inkomsten van de EIB. De ontvang-
sten uit rente en provisie over verstrek-
te kredieten in 1993 bedroegen 7 348  
miljoen fegen 6 596 miljoen in 1992, ter-
wijl de rente en kosten van leningen 
6 287 miljoen waren, fegen 5 780 mil
joen in 1992. 

De beleggingsopbrengsten doolden von 
548 miljoen in 1992 tot 498 miljoen in 
1993 tengevolge von de aonzienlijke 
rentedoling. 

Rekening houdend met de tinonciële  
tronsocties, koersverschillen, ofschrij-
ving op emissiekosten en oflossingspre-
mies, onkosten en odministratieve las
ten, alsmede afschrijving op gebouwen 
en inventaris, bedraogt het bedrijfsre-
sultaat van de Bank 1 344,5 miljoen 
(1 175,3 miljoen in 1992). 

Να verrekening van de gevolgen van de 
pariteitswijzigingen ten opzichte van de 
ecu ( — 17,3 miljoen) en de toevoeging 
ααη de Voorziening Algemene Risico's 
(200 miljoen), bedroagt het saldo over 

het boekjoor 1 127,2 miljoen 
969,1 miljoen in 1992. 

fegen 

De Rood von Bewind heeft besloten de 
Road von Gouverneurs voor te stellen, 
het saldo van het boekjaar, te weten 
1 127,2 miljoen, toe te voegen ααη de 
aanvullende reserve. 

Op31 december 1993 beliep het balans-
totaal 96 537 miljoen fegen 84 667 mil
joen op 31 december 1992, dat wil zeg-
gen een stijging von ruim 14%. 

JAARREKENING 

BIz. 

Bolans 70 

Speciale Sectie 72 

Winst- en Verliesrekening 74 

Bijlagen en noten 75 

Accountantsverklaring 84 

Verklaring van het Comité ter contrôle von de boekhouding 85 
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BALANS PER 31 D ECEMBER 1 993 
In ec u, zie de toelichting bij de jaarrekening 

ACTIVA 31. 72 19 93 

1. Kos, tegoeden bij centrale banken en postcheque- en 
girodlensten 19920089 

2. Overheidspopier en ander papier dat bij centrale ban-
ken ter herfinanciering kan worden aangeboden (noot B) 422 132 501 

3. Vorderingen op kredietinstellingen 
a) onmiddellljk opeisbaar 65 344Ó67 
b) overige vorderingen (noo t C) 3490522091 
c) kredieten; totooi verstrekt (') 36164978411 

of: nog niet uitbe tooid 4101 265 835 
32063712 576 

35 619 579 334 
4. Vorderingen op cliënten 

kredieten: totooi verstrekt (') 61 415138640 
of: nog niet uitb etooid 7 240 262 001 

54174 876639 

5. Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 
(noot B) 
a) von pu biiekrechteiijke emittenten 1 880076981 
b) von andere emittenten 175 299 299 

2 055 376 280 

6. Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapie
ren (noot N) 54000000 

7. Immateriële activa 
Nog niet ofgeschreven emissiekosten en afiossingspremles 400272999 

8. Materiële activa (noot D) 49 772 565 

9. Overige activa 
α) vorderingen op iidstoten wegens kapitooiverrekeningen 

(nootE) 7929136 
b) vooruitbetacide EMS-rentesubsidies (noot F). 85 205163 
c) overige vorderingen (noot G) 636 757 396 

729 891 695 

10. Geplaatst, opgevraagd doch niet gestört kapitaal {'} . 500000000 

11. Overlopende posten 2511 070 686 
96 536 892 788 

31. 12 . 1992 

31 894 470 

405 641 824 

151 377 992 
3 018 069 613 

32 467 485 044 
3 270 697 646 

29196 787 398 
32 366 235 003 

51 414 713 209 
4898 512139 

1 152 736 286 
345 129 998 

2136 945 
99 511 291 
335190 352 

46 516 201 070 

1 497 866 284 

36 000 000 

419 818 095 

40 698 530 

436 838 588 

664 437 500 

2 251 050 800 
84 666 682 164 

IN DE BULACH ZUN DE V OLGENDE OVERZiCHTEN GEGEVEN: 
f) Kredieten en garanties, biz. 76. 
f) in schuidbewijzen beilchaamde schulden, biz. 79. 
(') Gepioctst kapitaai, biz. 7 9. 

Ό· 
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PASSIVA 

1. Schulden ααπ kredletlnstellingen 
α) direct opeisbaar 40 644748 
b) op termijn of met opze gging (noot O) . . . . . . . . ?9 720178 

2. In schuldbewijzen belichaamde schulden Ρ) 
α) lopende obl igotieieningen 74 742398 527 
b) overige 3918 532 827 

3. Overige schulden 
α) verschuldigd ααη lidstoten wegens kapitoolverrekeningen 

(noot E) — 
b) vooruitontvongen rentesubsidies (noot F) 338 503 972 
c) overige cred iteuren (noot G) 335112119 
d) overige (noot G) 23 485 092 

4. Overlopende posten  

5. Voorzleningen voor risico's en verpllchtingen 
pensioenfonds personeel (noot H)    

6. Voorziening Algemene Risico's 
(noot I)  

7. Kapitaal {') 
geplcotst .. . . . . 57600000000 
af: niet opgevroogd . . - 53 279 061 724 

8. Reserves (noot M). 
o) reservefonds .. ... 5 760000000 
b) oonvullende reserve . 1 928 007148 

9. Netto-resultaat    

31. 12. 1993 31. 12. 1992 

70364926 

78 660931 354 

697101 183 

3415887532 

206442838 

350000000 

4320938276 

7 688 007148 

1 127 219 531 
96 536 892 788 

POSTEN BUITEN DE B ALANSTELLING 
31. 72 19 93 

Garanties (') 
- met betrekking tot door derden verstrekte k redieten .... 
- met betrekking tot porticipoties von derden in de kredietver-

lening door de Bank  

353750 845 

87 650 082 

Speciale deposito's voor middelenopnomen (noot Q) 

441400927 

4871 308381 

Swapovereenkomsten (noot R) 
- valuto  
- rente 

350700000 
77 200 000 

427 900000 

Effectenportefeuille 
- aankoopverplichtingen . . . 
- verkoopverplichtingen (noot S) 

181 239 124 
1 247 852469 

71 

7 455 422 
158 445 225 

63 286 462 026 
4 497 057 937 

5105 351 
365 462 195 
978 957 238 
20 961 011 

57 600 000 000 
• 53 279 061 724 

165 900 647 

67 783 519 963 

5 760 000 000 
958 901 739 

1 370 485 795 

3 005 306 473 

182 523 862 

150 000 000 

4320 938 276 

6 718 901 739 

969 105 409 
84 666 682 164 

31. 12. 1992 

287 465 625 

103 834 432 
391 300 057 

4120 218 348 

267 800 000 
70 600 000 

338 400 000 

17 031 792 
988449545 



SPECIALE S ECTIE C) P ER 31 DECEMBER 1993 
in ecu — zie de toelichting bii de jaarrekening 

ACTIVA 31. 12. 1993 31. 12. 1992 

Lidstaten 
Uit middelen van de Europese Gemeenschap voor Afoom-
energie 
Verstrekte kredieten 
-uitbetaaldO 909096182 
Uit middelen van de Eurapese Gemeenschap (nieuw commu-
naufair leningsinstrument) 
Verstrekte kredieten 
- nog uit te betolen 30 240 254 
- uitbetoald , ., 1 781 780956 

Totoal 0 1 812021 210 

Turkije 
Uit middelen van de lidstaten 
Verstrekte kredieten 
- nog uit te betolen . . 15 860 213 
- uitbetoald 178337 632 

TotoolO 194197 845 

MIddellandse-Zeelanden 
Uit middelen van de Europese Gemeenschap 
Verstrekte kredieten 
- nog uit te betolen 1 852441 
- uitbetoold . • ... 276 791 252 

Risicodrogend kopitool 
- nog uit te betolen ....... . . 14380148 
- uitbetoold 39 209500 

Totool (Ì 332 233341 

Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan en landen en  
gebieden overzee 
Uit middelen van de Eu rapese Gemeenschap 

Overeenkomsten van Jaoende I en II 
uitbetoold . 69910 435 
Bijdrogen ter finonciering von risicodrogend kopitool 
uitbetoold 1 292292 

Totoal (ή 71 202 727 

Overeenkomsten van Lomé I, II, III en IV 
Verrichtingen met risicodrogend kopitool 
- nog uit te betolen 298 003 766 
- uitbetoold 717562146 

Totool Γ) 1 015 565 912 
Totoal generool 4334317217 

1 336307 924 

61 033 724 
2 384 923 215 

278 643 693 

53589 648 

2 445 956 939 

17178 562 
194 280016 

71 727 475 

1 274779 

378 700 860 
630 529 654 

211 458 578 

1 852 441 
283 769 730 

20 756 760 
31 419 766 

285 622 171 

52176 526 
337 798 697 

73 002 254 

1 009 230 514 
5 413 754 906 

Pro memorie: 
Door de Europese Commissie verstrekte len ingen tegen b ijzondere voorwoorden ten behoeve woorvon de Ba nk ee n EG-mondoot heeft oonvoord om 
aflossing van de h oofdsom en rente te vorderen: 
α) krochtens de overeenkomsten von Lomé I, II en III· op 31 december 1993: 1 362 988 476; op 31 december 1992: 1 250 415 521 
b) krochtens de protocollen ofgesloten met de Middellondse-Zeelonden: op 31 december 1993: 152 548 285; op 31 december 1992: 137 166 091. 

C) De Speciole Sectie is op 27 mei 1963 ingesteld door de Rood  
von Gouverneurs; sinds zijn besluit von 4 ougustus 1977 is het 
doel ervon uitgebreid tot het vostleggen von tronsocties welke de 
Bonk voor rekening en onder mondoot von derden verricht. 
(') Oorspronkelijk bedrog von de voor rekening en risico en onder 
mondoot von de Europese Gemeenschop voor Atoo menergie ver
strekte kredie ten in het koder von de Besluiten von de Rood von 
de Europese Gemeenschoppen von 29 moort 1977 (77/271/Euro

tom), 15 moort 1982 (82/170/Eurotom) en 5 december 1985  
(85/537/Eurotom) betreffende een bijdroge tot de finonciering 
von kerncentroles in de Gemeenschop tot een bedrog von in 
totool 3 miljord: 2 773 167 139 
bij: koersoonpossingen + 206 882 834 
of: oflossingen — 2 0 70 953 791 

909 096 182 
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PASSIVA 31. 12. 1993 31. 12. 1992 

In beheer ontvangen middelen 
Onder mandaat van de Europese Cemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Atoom energie 909096182 
Europese Gemeenschap; 
- nieuw communcutoir len ingsinstrument 1 781 780 956 
- financiële protocollen met de landen rond de Middellandse Zee 316000 752 
- Overeenkomsten van Jaoendé I en II 71 202 727 
- Overeenkomsten von Lomé I, II, III en IV 717 562146 

Onder mandaat van de lidsfaten  
Totool 

Nog te ontvangen middelen 
Nieuw communautoir len ingsinstrument 30240 254 
Leningen ααη Turkije krochtens het aonvullende protocol . . . 15 860 213 
Leningen en risicodrogend kapitaol ααη Middellandse-Zeelan-
den 16 232589 
Risicodragend kapi taal op grond van de Overeenkomsten von 
Lomé I, II, III en IV 298003766 

Totool 
Totool generool 

3795 642 763 
178 337 632 

3973980395 

360336822 
4334 317217 

1 336 307 924 

2 384 923 215 
315189 496 
73 002 254 

630 529 654 
4 739 952 543 

194 280 016 
4 934 232 559 

61 033 724 
17 178 562 

22 609 201 

378 700 860 
479 522 347 

5 413 754 906 

f) Oorspronkeliik bedrag von de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de Europese Gemeenschap verstrekte kredieten in 
het koder von de Besluiten von de Rood von de Europese 
Gemeenschoppen von 16 oktober 1978 (78/870/EEG; nieuw com
munautoir leningsinstrument), 15 moort 1982 (82/169/EEG), 19  
aprii 1983 (83/200/EEG) en 9 moort 1987 (87/182/EEG) ter  
bevordering von de investeringen in de Gemeenschap, olsmede 
het besluit von 20 jonuari 1981 {81/19/EEG) ten behoeve von de 
wederopbouw von de op 23 november 1980 door een oordbeving 
getroffen Itolioonse gebieden Componié en Basilicata en het Be  
sluit von 14 december 1981 (81/1013/EEG) ten behoeve van de  
wederopbouw von de in februori en moart 1981 door oordbevin- 
gen getroffen gebieden in Griekenlond: 6 399 144 856 
bij; koersoanpossingen -I- 107 682 187 
af: onnuleringen 188 240 624 

oflossingen 4 506 565 209 - 4 694 805 833 
1 812 021 210 

{'] Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de lidstoten verstrekte kredieten ter financiering van 
projecten in Turkije: 417 215 000 
bij: koersaanpassingen 4- 8 990 834 
af: annuleringen 215 000 

afiossingen 231 792 989 - 232 007 989 
194197 845 

(') Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de Eruopese Gemeenschap verstrekte k redieten ter 
financiering van projecten in de Maghreb- en de Machrakianden, 
evenals op Malta en Cyprus, in Turkije en in Griekenlond 
(10 000 000 verstrekt alvorens laatstgenoemd land op 1 jonuori 
1981 toetrad tot de EEG): 365 709 000 
af: annuleringen 6 939157 

afiossingen 26 353 968 
koersoanpossingen 182 534 — 3 3 475 659 

332 233 341 

(') Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de Europese Gemeenschap verstrekte middelen ter 
financiering van projecten in de geossocieerde Afrikaanse stoten, 
Madagaskar, Mauritius en de landen en gebieden overzee (LGO): 
- leningen tegen speciale 

voorwaarden 139 483 056 
- bijdragen ter financiering 

van risicodragend kapitaal 2 502 615 141 985 671 
bij: 
- gekapitaliseerde rente 1 178 272  
-koersaanpassingen 10139 235 + 11 317 507  
af: 
-annuleringen 1 573 610 
- afiossingen 80 526 841 - 82 100 451 

71 202 727 

(') Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat von de Europese Gemeensc hap verstrekte middelen ter 
financiering van projecten in de landen in Afrika, het Caribisch 
gebied en de Stille Oceaan, aismede in de landen en gebieden 
overzee (ACS-londen en LGO): 
- voorwoordelijke en 

ochtergestelde leningen 
- kapitaalporticipoties 
bij: 
- gekapitaliseerde rente 
af: 
- annuleringen 
- afiossingen 
- koersoanpossingen 

1 248117 000 
23 811 896 

137110 236 
114 420 926 
6 478 792 

1 271 928 896 

H- 1 646 970 

- 258 009 954 
1 015 565 912 
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER H ET BOEKJAAR 
DAT IS GEËINDIGD OP 31 D ECEMBER 1 993 

In ecu — zie de toelichting bij de jaarrekenlng 

31. 72 1993 31. 12. 1 992 

1. Ontvangen rentebaten en soortgelijke boten (noot J) . 

2. Rente en soortgelijke kosten  

3. Ontvangen provisie (noot K) 

4. Betaalde provisie 

5. Resultaat ult financiëie transactles . . 

6. Overige bedrijfsopbrengsten 

7. Algemene beheerskosten (noot L) . . 

o) personeelskosten . 

b) overige beheerskosten 

8. Waardecorrecties inzake: 

a) emissiekosten en ofiossingspremie s 

b) onroerende goederen en inventons (noot D) 

9. Overboeking noor Voorziening Algemene Risico's 
(VAR) 

10. Résultant uit normale bedrijfsuitoefening 

n. Koersverschil ontstaan door herwoordering van de  
netto-activa van de Bank, voor zover de waarde 
daarvan niet is aangepast ult hoofde van artikel 7 
van de Statuten (noot A, § 1) 

12. Netto-resultaat (noot M) 

98 111 366 

21 585 737 

97 599 878 

7 150 770 

7 915 048 883 

- 6 320 584 079 

15 181 166 

-7 758 565 

-33 989 811 

1 030 001 

- 119 697 103 

- 104 750 648 

-200 000 000 

1 144 479 844 

- 17 260 313 

1 127 219 531 

87 903 715 

18 606 431 

104 563 4 89 

8 044 305 

7 163 685 217 

• 5 793 738 694 

15 938 655 

- 5 692 0 86 

14 016 664 

179 582 

- 106 510 146 

112 607 794 

- 150 0 00 000 

1 025 2 71 398 

- 56 165 989 

969 105 409 
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STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN OVER 1993 
In ecu — zìe de toelichting bij de jaarrekenlng 

31. IZ 1993 31. 12. 1992 

A. Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten: 
Netto-resultaat 1 127 219 531 
Aanpassingen teneinde het netto-resultaat ααη te sluiten op de  
netto-kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten; 
- Overboeking naar de Voorziening Algemene Ris ico's (VAR) . 200 000 000 
- Atschrijvingen 104 750 648 
- Toename van „te betalen rente en provisie en vooruitontvan-

gen rente" 410 581 059 
- Toename van „te ontvangen rente en p rovisie" - 260 019 886 

Netto-kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Π)  
B. Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
Krediefverlening: 
Netto-uitbetalingen - 16 065 651 46 5 
Aflossingen 7 095 669 755 
Koersaonpassingen .... - 1 555 619 037 
Effectenportefeuille: 
Verkoop . 15 400 707 858 
Aankoop - 15 652 346 893 
Netto-ontwikkeling voorziening voor waardevermindering - 30 200 766 
Koersaanpassingen 2 134 315 
Overige: 
Netto-ontwikkeling terreinen, gebouv/en en installaties . . . . - 16 224 805 
Overige ontwikkelingen van de activa - 15 657 058 

Netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten (2) 

C. Kasstroom uit finoncieringsoctiviteiten: 
In schuldbewijzen belichaamde schulden  
Leningen op middellange en lange termijn: 
Emissieopbrengsten 14 701 113 139 
Aflossingen - 5 314 035 1 77 
Koersaanpassingen 2 163 785 497 
Netto-toename van emissiekosten en aflossingspremies ... - 78 054 782 
Netto-ontwikkeling van valuta-swapovereenkomsten .... - 277 396 049 
Kortlopende leningen; 
Netto-ontwikkeling - 187 804 938 
Overige passiva 
Door de lidstaten gestört kapitaal 164 437 500 
Netto-ontwikkeling scfiulden ααη kredietinstellingen . - 95 535 721 
Overige ontwikkelingen van de passiva - 649 465 636 

Netto-kasstroom uit finoncieringsoctiviteiten (3) 

Samenvotting van de kasstromen 
Saldo liquide middelen ααη het begin van het boekjaar . . . 
Netto-kasstroom uit: 
(1) b edrijfsactiviteiten 1 582 5 31 352 
(2) investeringsactiviteiten - 10 837 188 096 
(3) financieringsactiviteiten 10 427 043 833 

Totaal netto-kasstroom 

Soldo liquide middelen ααη het eind van het boekjaar. . 

Verdeling van de liquide middelen 
Kas, teqoeden bi j centrale banken en postcheque- en giro dien-
sten 19 920 089 
Waardepapieren, aflosbaar binnen drie maanden na uitgifte 722 181 844 
Vorderingen op kredietinstellingen: 
- direct opeisbaar 65 344 667 
- termijndeposito's 3 339 475 713 

969105 409 

150 000 000 
112 607 794 

407 497 757 
•340 170 981 

1 582 531 352 1 299 039 979 

- 15 103 250 505 
5 516 839 187 
-412 147 604 

8 881 456 190 
- 8 958 055 844 

-1 611 195 
- 1 942 217 

-11 116816 
1 273 596 

-10 837 188 096 - 10 088 555 208 

12 328 159 206 
- 4 572 976 770 

935 037 438 
- 63 906 144 

- 269 390 967 

- 278 996 224 

164 437 500 
- 53 813 421 
33 546 816 

10 427 043 833 8 222 097 434 

2 974 535 224 

1 299 039 979 
10 088 555 208 
8 222 097 434 

1 172 387 089 

4146 922 313 

31 894 470 
409 886 657 

151 377 992 
2 381 376 105 

3 541 953 019 

-567 417 795 

2 974 535 224 

4 146 922 313 2 974 535 224 
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OVERZICHT VAN K REDIETEN EN GARANTIES PER 31 DECEMBER 1993 
In ecu — zie de toeiichting op de iaarrekening 

1. Totaal van de lopende kredietverplichtingen (*] 

Som van de kredieten von de Bank sinds zij operatloneel is, op 
grond van de pariteiten geldend op de datum van onderteke-
ning van de kredietovereenkomsten: 

139 515 000 864 

Bii: 
koersaanpassingen 2 604 775 928 

142 119 776 792 

Kredietverplichtingen omvatten zowel het uitbetaalde gedee lte van de ver-
strekte kredieten als het nog uit te betclen gedeelte. 

Af: 
beëindigingen en annuleringen . 1 717 636 509 

aflossingen hoofdsom ... 42734373 150 

deelnemingen van derden 87 650 082 
- 44 539 659 741 

Totaal kredietverplichtingen 97580117051 

-Totaal kredietverplichtingen 97 580 117 051 

-Totaal garanties (niet uit de balans 
blijkende verplichtingen); 
met betrekking tot door derden verstrekte 
kredieten 353 750 845 
met betrekking tot deelnemingen van der
den in de kredietverlening door de Bank. . 87 650 082 

441 400 927 
Totaal kredieten en garanties 98021 517 978 

2. Stotutolr bepoolde limiet ααη krediet- en gorontietoe-
kenning 

Volgens arikel 18, lid 5, van de Statuten, mag het totaal ααη  
krediet- en garantietoekenningen door de Bonk maximaal 
250 % van het geplaatste kapitaal bedragen. 

Gezien het huidige geplaatste kapitaal is de limiet thans 144 
miljard. Het totaal van de toegekende kredieten en graranties, 
98 021 517 978, is als volgt verdeeld: 

3. Overzlcht van het totaal ααη verstrekte kredieten Verstrekte kredieten 
via intermédiaire  

kredietinstellingen 
direct ααπ  

eindbegunstigde totaal 

Uitbetaald 
Nog uit te betalen 

32 063 712 576 
4101 265 835 

54174 876 639 
7 240 262 001 

86 238 589 215 
11 341 527 836 

Totaal ααη verstrekte kredieten 36164978 411 61 415138 640 97 580117051 

4. Verdeling van nog uit te betalen kredieten naar rente-
soort 

Vast rentepercentage en vaste valutasamenstelling, zoals 
bepaald in de kredietovereenkomst 
Vast rentepercentage, zoals bepaald in de kredietovereen
komst, waorbij de Bank de valutasamenstelling kan selec teren 
De Bank kan het rentepercentage en de valutasamenstelling 
selecteren 
Variabel rentepercentage 
Herzienbaar rentepercentage 

164 093 044 

721 470 500 

3109 476114 
18 842 688 
87 383 489 

452 466 777 

1 192 771 735 

5 224618 751 
68 764 998 

301 639 740 

616 559 821 

1 914 242 235 

8 334 094 865 
87 607 686 

389 023 229 
Totaal nog uit te betalen 4101 265 835 7 240262001 11 341527 836 

5. Vervaltermijnen van uitbetaalde kredieten 

Periode tot aan aflossingsdatum 
niet meer dan drie maanden 
meer dan drie maanden en niet meer dan één jaor 
meer dan een jaar en niet meer dan vijf jaar . 
meer dan vijf jaar 

871 204 695 
3164 605 303 

16141 352 580 
11 886 549 998 

522 531 242 
3 236 455 855 

23 163 606 732 
27 252 282 810 

1 393 735 937 
6 401 061 158 

39 304 959 312 
39 138 832 808 

Totaal uitbetaalde kredieten .... 32063712576 54174 876 639 86 238 589 215 

6. Verdeling van uitstaande kredieten naar aflosslngs-
valuta 

Valuta's van de lidstaten en de ecu . , . 
Overige valuta's 

26 668 674 693 
5 395 037 883 

39 377 952 555 
14 796 924 084 

66 046 627 248 
20191 961 967 

Totaal uitbetaalde kredieten 32063 712576 54174 876 639 86 238589215 
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7. Verdeling van de kredietverlening naar lokalisotie von de projecten 
waarvan nog wacrvan % van 

Lokolisatie projecten Aantgl Verstrekte kredieten uit te betolen uitbetaold totool 

7.1 Kredieten voor proiecten in de Gemeenschop en doarmee gelijkgestelde kredieten (a) 
Duitsland 316 7 834 464 140 41 328 932 7 793 135 208 8,03 
Frankriik 427 12 231 808 195 1 544 460 309 10 687 347 886 12,54 
Italië 2 169 25 870 259 594 1 370 155 708 24 500 103 886 26,51 
Verenigd Koninkriik 369 11 503 563 342 1 184 075 334 10 319 488 008 11,79 
Spanie 296 13 745 702 288 1 239 232 294 12 506 469 994 14,09 
België 50 1258 881 128 148 726 529 1 110 154 599 1,29 
Nederlond 42 1 591 933 029 366 954 410 1 224 978 619 1,63 
Denemorken 189 4 237 882 271 54 443 758 4 183 438 513 4,34 
Griekenland 206 2 929 580 153 426 406 140 2 503 174 013 3,00 
Portugal 237 6 237 237 383 1 252 254 423 4 984 982 960 6,39 
lerland 220 2 882 489 758 213 970 757 2 668 519 001 2,95 
Luxemburg 7 106 610 042 — 106 610 042 0,11 
Gelijkgesteide kredieten (a) 24 972 063 005 56 426 448 915 636 557 1,00 

Totool 4552 91402 474 328 7 898435 042 83504039286 93,67 

7.2 Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschop 
7.2.1 Middeliandse-Zeelanden 

Voormallq Joeqoslavië (b) 19 645181 847 174711 000 470470847 
Algeriie ... 16 633 448 268 486434000 147014268 
Marokko 14 446 413 678 254 908 000 191 505 678 
Eqypte 21 432 091 749 173 361 000 258 730 749 
Tunesië 26 355 218130 170 911 000 184307130 
Jordonië 25 134 755 087 52 557 500 82 197 587 
Libanon 6 75 974 166 62 000 000 13 974166 
Svrië 5 69 823 425 20 400 000 49 423 425 
Molto 5 54 291 338 13 000 000 41 291 338 
Cyprus ... 5 45679688 3 173500 42506 188 
Israël 2 40 099 740 28 970 000 11 129 740 
Turkije 7 18675 119 18675 119 

Sub-totool 151 2 951 652 235 1 440 426 000 1 511 226 235 3,02 

7.2.2 Midden- en Oost-Europa 
Polen 9 563 143 926 415 372 265 147 771 661 
Honqoriie 9 404 575 756 283 850 000 120 725 756 
Republiek Tsjechie 3 222 000 000 222 000 000 -
Bulqariie ... 5 195962394 184000000 11 962394 
Roemenië : : : 4 144 190 239 130 000 000 14 190 239 
Republiek Slowokije 4 137 976 703 132 678 507 5 298 196 
Slovénie 2 47 000 000 47 000 000 -
Estlqnd ] 5 000 000 5 000 OOP ^ 

Sub-totaol 37 1 719 849 018 1 419 900 772 299 948 246 1,76 

7.2.3 ACS-landen en LGO 
Nioeriq 8 314 571 542 129 461 165 185 110 377 
Zimbobwe 12 163928672 88 096961 75 831 711 
Kenya 10 115090767 9 525 000 105565767 
Ivoorkust 14 112 738 228 20 074 189 92 664 039 
Ghono ... 5 80427717 55000000 25427717 
Trinidad en Tobogo 5 67 227 204 38 891 290 28 335 914 
Jomoico .... 8 61 831 094 37508765 24322329 
Kameroen ' 8 60 967 976 — 60 967 976 
Popoea-Nieuw-Guineo 6 52 290 010 14 745 000 
Bohwono .... 11 47577394 14550000 33 027394 
F?· • • • • 9 43 038 338 2 774 228 40 264 110 
Mouritius 7 33916889 11 003 500 22 913389 
Senegal 3 19 986 764 — 19 986 764 
Ba3os 6 19 982 102 10 000 000 9 982 102 
Mouretonië '. . . . 2 18 841 365 5 000 000 13 841 365 
Guinee .... 2 17 889336 12000000 5889336 
Nederlondse Antillen 5 17 273 065 7 315 000 9 958 065 
de Bahama's 2 15 575 102 — 15 575 102 
ΡηαηΓροΓη«!ά 4 14 984 272 5 000 000 9 984 272 
egonaalA^ : . : . ι 13979419 13068633 910786 

Gabon . 3 13 354 762 - 13 354 762 
MXWÌ 6 11 775 501 - 11 775 501 
Zafre 1 10 141 020 - 10 141 020 
Nieuw-Caledonië ! ! ! 2 7 806 452 4 000 000 3 806 452 
Swaziland 3 7 711 643 345 320 7 366 323 

: ^ 
decoymanellanden 3 631223J - 6312232 

oosfrAfrika :.. . ι 5053568 - 5053568 
West-Xiko 1 3 791 743 - 3 791 743 
Miner 2 3 478 083 — 3 478 083 
BritseMaagdenellcnden· ! ! ! : ! ; : : ! 1 3 321 404 1 106 971 2 214 433 
Aruba 2 3300000 3300000 ~ 
Centraal-Afrika 1 3 026 984 - 3 026 984 
St Vincent 1 2 914 041 — 2 914 041 
ΐοηαα .... 2 2 873 027 1 000 000 1 873 027 
T3 i 2773059 - 2773059 

Falklandeilanden 1 ? oo? 007 1 RQ? 887 

i ••••••••• 1 ™ 
MrfnKerrnt 1 474 200 - 474200 

Sub-totaol 170 1 407 141 470 483 766 022 923 37^8 1,45 

7.24Lafiins-A.erikcenA.ië ^ 

Costa Rico: i 44000000 44000000 = ^ 
Sub-totaal 2 99 OOP 000 99 000 000 ZI OJO 

itatääi 36Ô 6177Ó42 723 3 443092 794 2 734549929 6,33 
Totaol Generool 4912 97 580117 051 11 341 527836 86238 589215 100,00 

(a) Kredieten verstrekt ap grond van artikel 18, lid 1, tweede alinea, van de stotuten von de Bank ten behoeve van proiecten die buiten het grondgebied van de lidstaten worden  
uitgevoerd, moar die voor de Gemeenschap van belang zijn, worden gelijkgesteld ααη binnen de Gemeenschap toegekende kredieten. . . , , 
(b) K redieten, verstrekt ααη publiekrechtelijke Organen van de voormalige Federate Republiek Joegoslavie, worden nog steeds beschouwd als kredieten in niet-lidstaten rond de  
Middellondse Zee. 
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8. Verdelïng van de kredieten naar voornoomste zekerheden (a) 

8.1 Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap en 
daarmee gelijkgestelde kredieten (b) 

Kredieten ααη of gegarandeerd door lid-
stoten 
Kredieten can of gegarandeerd door 
overheidsinstellingen van lidstaten . . 
Kredieten ααη of gegarandeerd door fi-
nanciële instellingen (bonken, instellingen 
voor kredietverlening op lange terrnijn,  
verzekeringsmaatschappijen) 
Kredieten gegarandeerd door overheids-
of semi-overheidsinstellingen in de Ge
meenschap (met uitzondering van finan-
ciële instellingen) 
Hypothécaire kredieten op onroerend 
goed 
Kredieten onder garantie van niet-ban-
caire particulière bedrijven 
Andere hypothécaire kredieten; overige  
zekerheden 

41 442 822 971 (c-d) 

4 479 754 776 

30 666 088 863 (c) 

2 889 617 282 (c) 

450 854 672 

9 710102 505 

1 763 233 259 
Sub-totaal 91 402 474 328 

8.2 Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 

8.2.1 Afrika, Caribisch gebied, Stille  
Oceaqn, Landen en Gebieden Overzee 
Kredieten ααη of gegarandeerd door de  
landen die samenwerkingsovereenkom-
sten met de EEG hebben getekend: 
Eerste Overeenkomst van Lomé .... 
Tweede Overeenkomst von Lomé . . . 
Derde Overeenkomst van Lomé . . . 
Vierde Overeenkomst van Lomé . . . 

Kredieten met andere zekerheden: 
Eerste Overeenkomst van Lomé . . 
Tweede Overeenkomst van Lomé . 
Derde Overeenkomst van Lomé . . 
Vierde Overeenkomst van Lomé 

Totaal ACS/LGO 

31 758 725 
221 225 948 
599 817 410 
436 891 492 

1 289 693 575 

3 806 452 
16 543 323 
34160 012 
62 938108 

117 447 895 
1 407 141 470 (e) 

8.2.2 Derde landen in het Middellandse-
Zeegebied op grond van de financiële  
samenwerking met de EG 
Financiële protocollen: 
Kredieten ααη of gegarandeerd of con-
tra-gegorandeerd door de deelnemende 
landen  
Kredieten met andere garanties . . . 
Horizontale samenwerking: 
Kredieten ααη of gegarandeerd door de  
deelnemende landen  
Totaal Middellandse-Zeegebied . . . 

2 628 652 235 
6 000 000 

317 000 000 
2 951 652 235 (c) 

8.2.3 Derde landen in Midden- en Oost-
Europa 
Kredieten toegekend ααη of gegaran
deerd door de landen die financiële- 
samenwerkingsakkoorden met de EG 
hebben getekend 1 719 849 018 (f-c) 

8.2.4 Derde landen in Latijns-Amerika en 
Azië 
Kredieten toegekend ααη of gegaran
deerd door de landen die financiële- 
samenwerkingsakkoorden met de EG 
hebben getekend 99 000 000 (f) 

Sub-totaal 6 177 642 723 
Totaal kredietverlening 97580117051 

(a) Sommige kredie ten zijn voorzien van verscheidene soorten zekerheden. 

(b) Kredieten op grond van arfikel 18, lid 1, twe ede alinea van de Statuten van de  
Bank vo or projecten die buiten hef grondgebied van de lidstaten warden uitge-
voerd, maar die voor de Gemeenschap van belang zijn, warden gelijkgesteld aan 
binnen de Gemeenschap toegekende kredieten. 

(c) De door de EG afgegeven algemene garantie bedroeg op 31 december 1993  
3 643 526 013 ecu tegenover 3 119058385 op 31 december 1992. De garantie is  
afgegeven ter dekking van alle risico's in verband met de financiële verplichtingen  
in de landen rond de Middellandse Zee met inbegrip van de kredieten aan pu-
bliekrechtelijke Organen van de voormalige Federale Republiek Joegoslavië en de 
kredieten uif hoofde van het eerste financiële protocol met Slov enië, aismede in 
Griekenland, Spanje en Portugal voor de kredieten die daar zijn foegekend vóór  
hun toetreding tot de EG en die per 31 december 1993 in totaal 567 871 011 be-
draagt. 

(d) De kredietverlening onder borgstelling van de EG bedraagt op 31 decomber 1993  
in totaal 3 895 989 ecu. 

(e) De door de lidstaten afgegeven garantie ter dekking van aile risico's in verband  
met de aangegane financiële verplichtingen krachtens de overeenkomsten van 
Lomé voor de ACS-landen, en de parallel hieraan lopende besluiten van de Raad 
voor de LGO, belopen respecfievelijk: 
-voor Lomé 1:35565 177; 
- voor Lomé II: 237769271; 
- voor Lomé III: 479 888 929; 
-voor Lomé IV: 371 087 900. 

(f) De kre dieten die zijn toegekend in Midden- en Oosteuropese landen, aismede in 
Latijns-Amerika en Azië, zijn voor het volledige bedrag door de EG gegaran
deerd, dat wil zeggen 1 754 000 000. 
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OVERZICHT VAN DE IN SCHULDBEWIJZEN BELICHAAMDE SCHULDEN PER 
31 D ECEMBER 1 993 

In ecu — zie de foelichting bij de jaarrekening 

leningen valuta-swapovereenkomsten netto-bedrag 

gemid- gemid- 
deld  

rente-
percenuitstaand op uitstaand op 

deld  
rente-

percen

bedraj 
of 

gen te betalen (-F) 
te ontvangen (—) 

gemid- 
deld  

rente-
percen uitstaand op uitstaand op uitstaand op uitstaand op 

deld  
rente-

percen

gemid- 
deld  

rente-
percen uitstaand op uitstaand op 

valuta 31. 12. 1992 31. 12. 1993 tage vervaldata 31. 12. 1992 31.12.1993 tage 31. 12. 1992 31. 12. 1993 

ECU 10 472 732 820 10 612 038 580 8,46 1994/2004 764 789 816 -F 416 390 002 -F 7,36 11 237 522 636 11 028 428 582 

DEM 10 169 218 655 11 163 654 304 6,87 1994/2016 91 301 902 - 42 336 325 + 5,31 10 077 916 753 11 205 990 629 

FRF 6 784 552 734 8 462 622 293 8,84 1994/2004 458 076 212 -F 416 389 642 + 7,93 7 242 628 946 8 879 011 935 

GBP 5 833 303 742 8 220 113 890 8,86 1994/2011 858 754 762 + 1 245 485 527 -F 8,09 6 692 058 504 9 465 599 417 

ITL 4 657 631 981 5 956 870 447 10,42 1994/2004 366 461 156 -F 342 945 999 -F 8,41 5 024 093 137 6 299 816 446 

BEF 2 170 817 394 1 781 038 005 8,98 1994/2002 — — — 2 170 817 394 1 781 038 005 

NLG 4 018 749 894 3 739 010 145 7,36 1994/2009 — — — 4 018 749 894 3 739 010 145 

DKK 76 305 746 76 524 871 11,34 1994/1997 — — — 76 305 746 76 524 871 

IEP 100 920 801 221 292 373 8,45 1994/2003 — — — 100 920 801 221 292 373 

LUF 431 449 535 436 733 777 7,72 1994/2000 — — — 431 449 535 436 733 777 

ESP 2 416 632 768 2 952 318 031 11,17 1994/2003 255 957 163 -F 570 226 824 -F 9,30 2 672 589 931 3 522 544 855 

PTE 576 620 162 748 540 979 12,45 1994/2000 — 50 748 541 -F 11,49 576 620 162 799 289 520 

USD 8 709 946 587 10 267 645 503 7,54 1994/2008 642 952 964 - 688 870 124 - 5,55 8 066 993 623 9 578 775 379 

CHF 3 901 960 784 4 1 53 019 1 07 5,94 1994/2004 330 786 639 -F 553 286 006 -F 6,07 4 232 747 423 4 706 305 113 

JPY 5 599 232 093 6 876 984 254 5,43 1994/2008 767 906 792 - 856 235 769 - 6,27 4 831 325 301 6 020 748 485 

ATS 79 951 738 80 822 330 6,86 1995/1996 — — — 79 951 738 80 822 330 

CAD 1 232 397 805 2 339 812 572 8,15 1995/2008 1 232 397 805 - 2 053 070 835 - 8,34 — 286 741 737 

AUD 426 252 614 455 780 205 9,08 1999/2001 426 252 614 - 455 780 205 - 9,08 — — 
SEK 116 973 293 107 569 215 10,00 1999/1999 116 973 293 - 107 569 215 - 10,00 — — 
Totaal 67 775 651 146 78 652 390 881 

Aflossings-
premies 7 868 817 8 540 473 
Totaol 67 783 519 963 7 8 660 931 354 
Onderstaande tabel geeft ααπ, welke bedragen er nodig zijn voor de aflossingen van de leningen. 

Obligaties Overige Totaal 

Vervaldata: niet meer dan drie maanden; 4 304 931 836 206 237 774 
meer dan drie maanden en niet meer dan één jaar; 3 234 783 325 244 557 139 
meer don één jaar en niet meer dan vijf jaar: 32 614 161 060 1 881 095 898 
meer dan vijf jaar; 34 588 522 306 1 586 642 016 

4 511 169 610 
3 479 340 464 

34 495 256 958 
36 175 164 322 

Totaal 74 742 398 527 3 918 532 827 78 660 931 354 

OVERZICHT VAN DE KAPITAALREKENING P ER 31 D ECEMBER 1 993 
In ecu — zie de toelichting bij de jaarrekening 

Gestort kapitaal 

Geplaatst Niet opgevraagd gestört op nog 
Totaol 

Lidstaten kapitaal (') kapitaal f) 31.12.1993 te störten (') Totaol 

Duitsland 11 017 450 000 10189 970 950 731 841 463 95 637 587 827 479 050 

Frankrijk 11 017 450 000 10 189 970 950 731 841 463 95 637 587 827 479 050 

Italiê 11 017 450 000 10189 970 950 731 841 463 95 637 587 827 479 050 

Verenigd Koninkrijk 11 017 450 000 10189 970 950 731 841 463 95 637 587 827 479 050 

Spanje 
België  
Nederland 

4 049 856 000 3 747 237 310 267 463 690 35 155 000 302 618 690 
Spanje 
België  
Nederland 

3 053 960 000 2 825 758 011 201 691 920 26 510 069 228 201 989 
Spanje 
België  
Nederland 3 053 960 000 2 825 758 Ol 1 201 691 920 26 510 069 228 201 989 

Denemarken 1 546 308 000 1 430 762 74 6 102 122 441 13 422 813 115 545 254 

Griekenland 828 380 000 766 479 995 54 709 206 7190 799 61 900 005 

Portugal 
lerland 

533 844 000 493 953 399 35 256 539 4 634 062 39 890 601 
Portugal 
lerland 386 576 000 357 689 755 25 530 551 3 355 694 28 886 245 

Luxemburg 77 316 000 71 538 697 5106157 671 146 5 777 303 

Totaal 57600000000 53 279 061 724 3 820 938 276 500000000 4 320 938 276 

(·) Het gepbatste kapitca! van de Bank is bij beslui t van de Read von Gouverneurs van 11 juni 19 90 me t ingang van 1 januari 19 91 ™ ™ 
57 600 000 000. Dit is het gevalg va n de omzetting van de aanvullende reserve in geplaatst en gestört kopitool voor een be drog von 1 225 000 000, oismede van de ver  
beging von de bijdroge von de lidstaten voor een bedrog von 27 575 000 000, waorvon 1,81323663 % is opgevroagd. 

0 In ov ereenstemming met het be sluit tot kapitoolverhoging va n 11 juni 1990, zullen d e lidsta ten kop itaalstortingen verric hten in ecu of in hun n ationale valuto von in totoo l 
500 000 000 in tien gelijke, haltiaarlijkse termijnen, te beginnen op 30 aprii 1994 en eindigend op 31 Oktober 1998.  

η Storting kon door de Road von Bewind worden ver longd Indien dit noodzokelijk is om ααη de ve rplichtingen von de Bank ten opzichte von h oor schuldeisers te voldoen. 
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TOELICHTING BU DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 1 993 

Noot A — Waarderingsgrondsiagen 

1. Valuta-omrekening 
Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van haor Statuten, gebruikt de 
Bank voor het bijhouden van de kapitaairekening van de lid-
staten en voor het opmoken von hoor jaarrekening de ecu, die 
in gebruik is bij de Europese Gemeenschoppen. 
De v/oorde von de ecu is gelijk ααη de som von de volgende  
bedrogen von de 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 omrekeningskoersen tussen de nationale valuta's van de 
lidstaten en de ecu, die worden bepoald ααη de band van de 
morktkoersen, worden dogelijks gepubliceerd in het Publiko-
tieblod von de Europese Gemeenschoppen. 
Deze morktkoersen worden eveneens door de Bank toegepost 
bij de omrekening von tronsocties in andere valuta's. 
De Bank voert tronsocties uit in de valuta's von de lidstaten en  
de ecu, olsmede in niet-communoutaire valuta's. 
De middelen von de Bank zijn ofkomstig von haar kapitool, de 
opgenomen leningen en gecumuleerde winsten in verschillende 
valuta's en worden door de Bank in deze zelfde valuta's in kos 
gehouden, belegd of gebruikt voor haar kredietverlening. 
Voor het opmoken von de bolons per 31 december 1993 en per 
31 december 1992 zijn de volgende wisselkoersen toegepost: 
1 ecu = 31.12.1993 31.12.1992 
Duitse mark 1,935690 1,95560 
Franse frank 6,577450 6,66782 
Pond Sterling 0,755108 0,798221 
Itolioonse lire 1 909,98 1 787,42 
Spoonse peseta 158,928 138,648 
Belgische frank 40,2869 40,1777 
Nederlondse gulden 2,16541 2,19669 
Deense kroon 7,55310 7,57479 
Drachme 277,97 260,198 
Portugese escudo 197,05 177,760 
lers pond 0,790809 0,743157 
Luxemburgse fronk 40,2869 40,1777 
VS-dollor 1,11567 1,21090 
Zwitserse frank 1,65231 1,76307 
Libonees pond 1 908,91 2225,10 
Japanseyen 124,732 151,060 
Oostenrijkse schilling 13,6101 13,7583 
Canadese dollar 1,48217 1,53603 
Australische dollar 1,64553 1,75952 
CFA-frank 328,873 333,391 
Zweedse kroon 9,29634 8,54896 

Activa en passiva von de Bank worden omgerekend in ecu.  
Winsten en verliezen die doorbij ontstoon, worden ten gunste 
of ten loste geboekt von het netto-resultoot. 
Bij de omrekening blijven de activa buiten beschouwing die het 
gestorte kapitool von de lidstaten in hun nationale valuta ver-
tegenwoordigen. Dit kapitool wordt periodiek aangepast in 
overeenstemming met artikel 7 van de Statuten van de Bank. 

2. Overheidspapier en ander waardepapier daf bij centrale 
banken fer herfinanciering kan worden aangeboden, en  
overige vastrentende waardepapieren. 

Schatkistpapier, kasobligaties en obligaties worden gewoor-
deerd tegen de oonkoopkoers of tegen de nominale waarde 
dan wel beurswaarde, indien deze lager is. 
De risicodekkingsportefeuille, die in deze rubriek is opgeno
men, bestoot uit waardepapieren met vaste vervaldata en 

maakt deel uit van het actieve risicobeheer van de Bank met  
betrekking tot haar middelenopname- en kredietverleningsac-
tiviteiten. De bestanddelen von deze portefeuille worden in de 
bolons opgenomen tegen hun verwervingskosten, gecorrigeerd 
met de ofschrijving von de premies of kortingen, indien de 
oonkoopprijs von bedoelde waardepapieren verschilt van hun 
waarde op de vervaldag. De ofschrijving wordt berekend op li 
néaire basis gedurende de resterende looptijd van de waarde
papieren. Bij verkoop worden de eventuele winsten of verlie
zen geomortiseerd over de hele resterende looptijd von de le
ningen. 

3. Vorderingen op kredietinsfellingen en cliënten 
De verstrekte kredieten zijn in de bolons opgenomen voor het 
uitbetaalde bedrog. 

4. Moteriële activa 

Terreinen en gebouwen worden gewoordeerd tegen de ααη- 
schofwoarde, onder oftrek von een initiële ofschrijving op het 
hoofdkontoor te Luxemburg-Kirchberg en de gecumuleerde of-
schrijvingen. De gebouwen in Luxemburg-Kirchberg en Lissa
bon worden over een période von dertig, respectievelijk vijf-
entwintig jaor lineoir ofgeschreven. Inventons wordt volledig 
ofgeschreven in het joor van aonschof. 

5. Immateriële activa 

Emissiekosten en oflossingspremies worden ofgeschreven over  
de looptijd von de uitgegeven leningen noar roto von de uit-
stoonde hoofdsommen. 

6. Pensioenfonds van het personeel 
De Bank heeft een pensioenregeling voor haar personeel inge-
steld. De door de Bank en het personeel gestorte bijdragen 
ααη het pensioenfonds worden belegd in de activa von de 
Bank. De voorziening wordt elke drie joor op actuoriële  
grondslog berekend. 

7. Voorziening Algemene Risico's (VAR) 

Deze post omvot de bedrogen die de Bank besluit te reserve-
ren voor de dekking von de risico's bij de kredietverlening, 
vonwege de bijzondere risico's die verbonden zijn ααη deze 
voor de Bank belongrijkste octiviteit. 
De storting in deze voorziening is expliciet opgenomen in de 
winst- en verliesrekening onder de rubriek „Voorziening Alge
mene Risico's". 

8. Belastingen 
Krochtens het protocol betreffende de voorrechten en immuni- 
teiten von de Europese Gemeenschoppen, voortvioeiend uit  
het verdrag van 8 aprii 1965 tot instelling von éèn Rood en één 
Commissie voor de Europese Gemeenschoppen, zijn de bezit-
tingen, inkomsten en andere eigendommen von de Bank vrij-
gesteld von aile directe belostingen. 

9. Rente- en valuta-swapovereenkomsten 
De EIB sluit valutoswaps of opdot de opbrengst von een lening 
in een bepaolde voluto kan worden omgezet in een andere  
voluto. Zij sluit tegelijkertijd een termijncontroct of, teneinde 
de terugbetoling von de leningen in de oorspronkelijke valuta's  
te kunnen uitvoeren. Ook sluit de EIB renteswo ps of, woorbij 
een obligotielening tegen vaste rente wordt geconverteerd in 
een obligotielening tegen voriabele rente in dezelfde voluto, of  
omgekeerd. 

10. Termijntransacties 

Termijntronsocties worden door de Bonk uitsluitend gebruikt 
ter indekking von koersrislco's op in haar bezit zijnde obliga
ties. Termijntransacties die op de bolonsdotum nog niet zijn 
ofgewikkeld, worden op die datum geherwoordeerd. Fliermee 
rekening houdend wordt, in ofwijking von de woorderings-
grondslog von effecten, de oldus gedekte obligotieportefeuille 
tegen morktprijs gewoordeerd. Winsten en verliezen op de 
termijntransacties worden overeenkomstig de winsten en ver
liezen von dit gedeelte von de effectenportefeuille in de winst
en verliesrekening verwerkt. 
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Noot Β — 

De verdeling naar looptijd is als volgt: 

nief meer don drie mcanden . . . . 

meer don drie mcanden en niet 
meer dan één jaar  

meer dan één jaar en niet meer 
dan vijf jaar  

meer dan vijf jaar  

Beurswaarde  

Overheidspapier dot ter 
herfinonciering bij centrale 

Banken kan worden aangeboden 

Obligaties en andere  
vastrentende waardepapieren 

31. 12.1993 

58 138 139 

440 318 

124 477158 

239 076 886 

422132 501 

422 715195 

31.12.1992 

148 218 957 

34 073 840 

91 400 962 

131 948 065 

405 641 824 

407 698152 

31.12.1993 

762 383 996 

144 205148 

118 487 848 

1 030 299 288 

2 055 376 280 

2 057 312 522 

31.12.1992 

322 649 209 

44 610 696 

428136 416 

702 469 963 

1 497 866 284 

1 503 459 499 

Noot C — Vorderingen op kredietinsteilingen (overige vorderingen) 

31.12.1993 31.12.1992 

Te ontvangen middelen op 
uitgegeven leningen 

De verdeling naar looptijd is als  
volgt: 

niet meer dan d rie maanden . 151 046 378 636 693 508 

Termijndeposito's 

De verdeling naar looptijd is als  
volgt: 

niet meer dan d rie mcanden . . 

meer dan d rie maanden en niet 
meer dan één jaar  

meer dan één jaar en niet meer 
dan vijf jaar  

3 339 468 675 2 358 547158 

7 038 20 084 538 

— 2 744 409 

3 339 475 713 2 381 376105 

3 490 522 091 3 018 069 613 

Noot D — Materiële activa 

Netto-boekwaarde can het begin  
van het jaar  

Investeringen gedurende het jacr 

Afschrijvingen  

Netto-boekwaarde op 31.12.1993 

Betaaide 
voorschotten 

op bouw- Gebouw 
Terrein activiteiten Kirchberg 

3 277 743 

80 669 

3 358 412 

7174 281 

10 674 366 

Gebouw  
Lissabon Inventons 

29 996 000 

— 1 667 000 

250 506 

14 000 

5 469 770 

5 469 770 

17 848 647 28 329 000 236 506 

Totaal 

40 698 530 

16 224 805 

7 150 770 

49 772 565 

Noot E — Vorderingen op lidstaten en bedrogen verschuidigd ααη lidstaten wegens kapitoaiverrekeningen 

Toepassing van de in noot A bedoelde wisseikoersen leidt over- 
eenkomstig artikel 7 van de Statuten tot canpassing van de  
bedragen die de lidstaten in hun eigen valuta hebben gestört uit 
hoofde van hun deelneming in het kapitaal van de Bank. 

De door de Bank te vorderen bedragen van, of te betalen be
dragen can lidstaten zijn als volgt: 

Te vorderen van: 
Duitsland . 
Italie. . . 
Spanje . . 
Nederland 
Griekenland 

31. 12.1993 

6 616 425 

1 312 7 11 

7 929 136 

31.12.1992 

1 954 065 
40 386 

142 494 
2 136 945 

Te betalen ααη: 

Duitsland . . . 
België  

Nederland . . 

3 577177 
200 206 

1 327 968 

5 105 3 51 

Overeenkomstig het besluit van de Read van Gouverneurs van 30 
december 1977 geschieht de betaling van deze bedragen jaarlijks 
op 31 oktober, voor zover het verschil tussen de boekhoudkundi-
ge omrekeningskoers en de koers die geldt voor de canpassing  
meer dan 1,5 % bed raagt. Is dit verschil geringer dan 1,5 % — in 
positieve of negatieve zin — dan blijven de aanpassingsbedragen 
op niet-rentedragende oanpassingsrekeningen. 
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Noot F — Vooruitontvangen rentesubsidies 

α) Van de in het kader von hat EMS ontvangen be drogen is een 
gedeelte beschikboor gesteld als voorschot op longe termiin. Dit  
voorschot heeft als tegenpost ααη de debetzijde post 9.b: 
„vooruitbetoalde EMS-rentesubsidies". 

b) De „vooruitontvangen rentesubsidies" (post 3.b) ααη de credit-
zijde omvatten; 

- de rentesubsidies bij kredieten voor projecten buiten de  
Gemeenschap op grond van de overeenkomsten en protocollen  
met de ACS-landen en de landen rond de Middellondse Zee,  
olsmede de rentesubsidies bij kredieten voor eigen rekening die de 
Bank in de Gemeenschap heeft toegekend in het kader van 

het Europese Monétaire Stelsel overeenkomstig verordening 
79/1736/EEG van de Rood van de Europese Gemeenschappen 
van 3 augustus 1979; 

- de bedragen die zijn ontvangen wegens rentesubsidies bij kre
dieten die uit de middelen van de EEG zijn verstrekt krachtens de 
besluiten van de Raad van de Europese Gemeen schappen van 16  
oktober 1978 (78/870/EEG, nieuw communautair leningsinstru-
ment), 15 maart 1982 (82/169/EEG) en 19 aprii 1983  
(83/200/EEG), olsmede von verordening 79/1736/EEG von de 
Road van de Europese Gemeenschappen van 3 augustus 1979,  
gewijzigd bij verordening 82/2790/EEG van 18 oktober 1982. 

Noot G — Overige rekeningen 

Overige debiteuren: 

leningen voor huisvesting en 
overige voorschotten ααη per-
soneel  

valuta-swapovereenkomsten 

overige  

Overige crediteuren;  
de rekeningen van de Euro
pese Gemeenschap: 

31. 12. 1993 

51 244 428 

525 544 255 

59 968 713 

636 757 396 

31.12. 1992 

50 463 021 

248 148 206 

36 579125 

335190 352 

- voor de verrichtingen in 
het kader van de Speciale  
Sectie en diverse hieroon 
gerelateerde bedragen . . 

- depositorekeningen . . .  

overige  

Overige passiva: 

232 409 297 

34 504 809 

68198 013 

335112119 

23 485 092 

822 991 570 

39 710 979 

116 254 689 

978 957 238 

20 961 Ol 1 

Noot H — Voorzleningen voor risico's en verplichtingen (pensioenfonds personeel) 

derd met de sindsdien uitbetaalde bedragen. Het in de balans vermelde bedrag van 206 442 838 per 31 de-
cember 1993 (1.12.1992: 182 523 862) vertegenwoordigt de 
actuariële waardering van de volgens het pensioenreglement 
verworven rechten, vermeerderd met de sindsdien gestorte werk-
gevers- en werknemersbijdragen en verworven inkomsten, vermin-

De kosten van het pensioenfonds over 1993 met inbegrip van de 
door de Bank gecrediteerde interest, bedragen 26 682 312 tegen-
over 23 404194 voor 1992. 

Noot I — Voorziening Algemene Risico's (VAR) 

Per 31 december 1993 heeft de Bank 200 000 000 gereserveerd 
voor de dekking van de risico's op kred ieten, vonwege de bijzon-
dere risico's die verbonden zijn met deze v oor de Bank belang-
rijkste activiteit. 

Voorziening ααη het begin  
van het jaar  

Storting gedurende het jaar . 

Voorziening ααη het eind van 
het jaar  

31. 12. 1993 

150 000 000 

200 000 000 

350 000 000 

31.12.1992 

150 000 000 

150 000 000 

Noot J — Geogrofische verdeling van de rentebaten en soortgelijke opbrengsten (post 1 von de winst- en verliesrekening): 

31. 12. 1993 31. 12. 1992 

Duitsland  545 879 329 438 348 590 
Frankrijk  972 824177 897 409 282 
Italië  2 277 122 820 2 198 269 677 
Verenigd Koninkrijk . . . 848 111 755 771 545 603 
Spanje  1 030 378 754 813 459 957 
België  80 238 984 67 386141 
Nederland  99 961 213 96 035 319 
Denemarken  356 693 695 316 380 498 
Griekenland  200 793 609 190 273 755 
Portugal . 423 205 951 347 553 686 
lerland  228 272 020 218179 799 
Luxemburg ...... 10 948 571 10 454173 

7 074 430 878 6 365 296 480 

Overige landen 

Niet-geanalyseerde baten (') 

(') Niet-geanalyseerde baten: 
rente en provisies op beleg
gingen  
overige boten uit de effec-
tenportefeuille  

273184 732 

567 433 273 

519 067 551 

48 365 722 
567 433 273 

230 501 349 
7 347 615 610 6 595 797 829 

567 887 388 
7 915 048 883 7163 685 217 

548 291 013 

19 596 375 
567 887 388 
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Noot Κ — G eografische verdeltng van provisies en soortgelijke opbrengsten (post 3 von de winst- en verliesrekening) 

Duitsland . . . . 
Frankrijk 
Italie  
Verenigd Koninkrijk 
Spanje 
België  
Nederiond 
Denemarken , . , 

31. 12. 1993 31. 12. 1992 

51 495 38 020 
734 096 952 553 

1 015917 1 481 044 
264 704 276 547 
65173 90163 
24 590 58 833 
2 966 3 070 

345 940 426 275 

Griekeniond 
Portugal . . 
lerland . . 

208 019 
22 540 
258 800 

234 237 
26 684 
291 258 

2 994 240 3 878 684 

Communautaire instellingen 12186 926 12 059 971 
15181 166 15 938 655 

Noot L — Algemene beheerskosten 

31,12. 1993 31.12.1992 Overige beheerskosten . . 21 585 737 18 606 431 

Personeelskosten 
Solorissen en emolumenten 
Sociale lasten  
Overige personeelskosten 

119 697103 106 510146 

72 616 218 
16 982 579 

8 512 569 

67 785 427 
13 796 015 

6 322 273 
98111 366 87 903 715 

Op 31 december 1993 was het aantal medewerkers van de Bank 
810 (785 op 31 december 1992). 

Noot M — Reserves en bestemming van het bedrljfsresultaat 

De Road van Gouverneurs heeft op 7 juni 1993 besloten het 
netto-resultoat, no storting in de Voorziening Algemene Risico 's 

van 150 mijoen ecu, te weten 969 105 409, toe te voegen ααη de  
oanvullende reserve. 

Overzicht van de mutaties in de reserves in 1993: 

Stand per 
31. 12.1992 

Bestemming soldo 
winst- en verlies-

rekening over 1992 
Stand per 

31.12. 1993 

Reservefonds . . . 
Aonvullende reserve 

5 760 000 000 
958 901 739 

6 718 901 739 

+ 969105 409 

+ 969105 409 

5 760 000 000 

1 928 007148 

7 688 007148 

De Directie heeft besloten de Rood von Bewind voor te stellen, de  
Road von Gouverneurs ααη te bevelen om het netto-resultaat van 

het boekjaar 1993 na storting in de VAR von 200 miljoen ecu, te 
weten 1 127 219 531, toe te voegen ααη de aanvullende reserve. 

Noot Ν — Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren 

Deze post ten bedrage van 54 000 000 betreft de eerste drie van de 
vijf gelijke jaarlijkse termijnen (90 000 000 in totaal), die de Bank op 

haar inschrijving (300 000 000) in het kapitaal van de Europese 
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling dient te störten. 

Noot Ο — Schulden ααη kredietinstellingen (op termijn of met opzegging) 

31. 12. 1993 

De verdeling naor looptijd is als voigt: 
- niet meer dan drie maanden  
— meer dan drie maanden en niet meer dan één jaair · 

31.12. 1992 

29 720178 5 039 621 
153 405 604 

29 720 178 158 445 225 
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Noot Ρ — Totaalbedrag van de posten ααη debet- en cred!tz!jde, luidende in vreemde valuta's, omgerekend in ecu 

Activa Passiva 
31. 12. 1993 

80 584 935 556 
31. 12. 1992 

69 307 984 493 
31. 12. 1993 

72 043 795138 
31. 12. 1992 

61 803 259 174 

Noot Q — Speciale deposito's voor middelenopnamen 

Hieronder zijn opgenomen de vervallen coupons en obligotl es 
die nog niet ter Incasso zljn oangeboden. 

Noot R — H et risico in verband met swapovereenkomsten is 
berekend in overeenstemming met richtlljn 89/647/EEG von 

de Rood von 18 december 1989 inzoke de solvabiliteitsratio van 
kredietinstellingen. 

Noot S Overzicht van de termijntransacties die nog niet zijn ofgewikkeld op 31 december 1993 

Het bedrog van 1 247 852 469 omvat de verkopen van de Bank op 
de Motif (3 094 verkoopcontracten voor de ecu en 6 250 voor FRF) 
en op de LIFFE (2 050 verkoopcontracten voor DEM en 2 999 voor 

GBP) met als doelstelling de indekking tegen renteschommelingen 
van hoar In ECU, FR F, DEM en GB P luidende effe ctenportefeullle. 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

Ααη de President van de Europese Investerlngsbank 
Luxemburg 

Wlj hebben de bijgaande jaarrekenlngen van de Europese In
vesterlngsbank per 31 december 1993 en 1992 gecontroleerd 
in overeenstemming met de Internationale standoarden voor 
accountantscontrole. 

Wlj zljn van oordeel dat deze jaarrekenlngen, die zljn opge-
steld In overeenstemming met de Internationale standaarden 
voor jaarrekenlngen en die consistent zljn toegepost, een ge-
trouw beeld geven van de grootte en de samenstelling van het 
vermögen van de Europese Investerlngsbank op 31 december 
1993 en 1992, olsmede von de resultaten over, en van de her-
komst en besteding der middelen In elk von die joren. De waar-
derlngsgrondslagen die von bijzonder belong zljn bij het op-
maken van deze jaarrekenlngen, worden verklaord In noot A 
van de toellchting op de jaarrekenlng. 

De jaarrekenlngen waarop onze verklorlng betrekking heeft, 
bestaan ult; 

Bolons 

Speciale Beetle 

WInst- en Verllesrekening 

Stoat van herkomst en besteding der middelen 

Kort overzicht von kredleten en garanties 

Kort overzicht von In schuldbewljzen bellchoomde schulden 

Overzicht van de kapltaalrekening 

Toellchting bI j de jaarrekenlng. 

Luxemburg, 11 fe bruarl 1994 
PRICE WATE RHOUSE 
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COMITÉ TER CONTROLE VAN DE BOE KHOUDING 

Het Comité ter contrôle von de boekhouding bestoot uit drie leden die voor de duur von drie jaor door de Rood von Gouver
neurs von de Bank zijn benoemd. leder jaor wordt het mondoot von één lid von het Comité vernieuwd of wordt een lid ver-
vongen. Het lid wiens mondoot in de loop von het boekjoor eindigt, is in dot joor voorzitter. Het Comité verzekert zieh ervon 
dot de octiviteiten von de Bonk plootsvinden met inochtneming von de door de Stotuten voorgeschreven procedures en be-
vestigt dot de bolons en de finonciële overzichten exoct de situotie von de Bonk weergeven, zowel wot de octivo ois wot de 

possivo betreft. 

Teneinde zieh von deze took te kunnen kwijten, boseert het Comité ter contrôle von de boekhouding zieh op de werkzoom-
heden von de interne controledienst von de Bonk en op die von een internotionool bureou von externe occountonts, olsme-
de op de controleoctiviteiten von de verschillende divisies von de Bonk. 

Het Comité ter contrôle von de boekhouding brengt versiog uit oon de Rood von Gouverneurs die, olvorens het joorversiog 
en de joorrekeningen goed te keuren, de volgende verkioring heeft gehoord: 

Verkiaring van het Comité ter contrôle von de boekhouding 

Het Comité dot krochtens ortikel 14 von de stotuten en ortikel 25 von het règlement von orde von de Europese Investerings-
bonk de regelmotigheid von de verrichtingen en von de boeken von de Bonk controleert, 

— no inzoge von olle boeken en bescheiden woorvon het Comité het voor de uitoefening von zijn mondoot nodig oordeelde 

om kennis te nemen, 

— no kennisneming von het ropport von Price Woterhouse d. d. 11 februori 1994, 

gezien het joorversiog over 1993, de bolons en de rekeningen von de Speciole Sectie per 31 december 1993, oismede de 
winst- en verliesrekening over het op die dotum ofgesloten boekjoor, zools die door de Rood von Bewind in zijn vergodering 

von 22 moort 1994 zijn vostgesteld, 

gezien de ortikelen 22, 23 en 24 von het règlement von orde, 

verkloort bij deze: 

dot de verrichtingen von de Bonk gedurende het boekjoor 1993 hebben plootsgevonden met inochtneming von de voorschrit-

ten von de stotuten en het règlement von orde, 

dot de bolons, de winst- en verliesrekening en de rekeningen von de Speciole Sectie in overeenstemming zijn met de boek
houding en dot deze, zowel wot de octivo ois wot de possivo betreft, een juist beeld geven von de fmonciele toestond von 

de Bonk. 

Luxemburg, 2 mei 1994 

Het Comité ter contrôle von de boekhouding 

C. THANOPOULOS A. HANSEN C. VICENTE MARTIN 
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KREDIETVERLENING IN DE GEMEENSCHAP IN 1993 f) 
Het totaalbedrag van de kredieten en garanties voor investerlngen In de Gemeenschap bedraagt 17 724 miljoen ecu. Het betreff in alle gevallen finan-
cieringen uit eigen middelen die onder de financiële verantwoordelijkheid vollen van de Bank en als zodanig in haar balans worden opgenomen. 

De EIB werkt nauw samen met steeds meer financiële instellingen en Handelsbanken. Zij sluit met hen globaal-kredietovereenkomsten of. Zij verstrekt 
eveneens afzonderlijke kredieten via bemiddelende Instituten en banken wier namen bovenaan bij ledere lidstaat worden vermeld. 

De communautaire doelstellingen waaraan de afzonderlijke kredieten beontwoorden, worden in de marge aangegeven. Indien niet specifiek aangeduid, 
zijn de globale kredieten van multisectorale aard en kunnen zij meerdere doelstellingen tegelijk dienen (zie kader op biz. 26). 

De aanduidingen van de verschillende doelstellingen zijn als volgt: 
• regionale ontwikkeling 
• concurrentievermogen en integratie op Europees niveau van het bedrijfsleven 
• communautaire infrastructuren 
φ energiedoelstellingen 
4 milieubescherming en stadsvernieuwing 

De aanvullende kredieten die zijn verstrekt uit de t ijdelijke kredietfaciliteit van Edinburgh, worden aangeduid met (ED). 

miljoenen 
ecu 

BELGIË 
14 990,8 miljoen Belgische franken 371,6 

Afzonderlijke kredieten (346,6) 

Verwerking en conditionering van vast kernafval in 
Dessel, in de omgeving van Antwerpen 
ONDRAF — Organisation Nationale des Déchets 
Radioactifs et matières fissiles enrichies (nationale 
organisatie voor radioactief afval en verrijkte 12,6 
splijtstoffen) (ED) 14,0 • • 

miljoenen 
ecu 

Elektriciteitskabel tussen Denemarke n en Noorwegen 
Statnett SF 46,5 4 

Exploitatie van het aardolieveld Dan Oil in de Deense 
sector van de Noordzee 
OU and Cas Activity in Partnership 22,8 4 

Aardgasnet (transport en distributie): 

— in het midden en noorden van Jutland 
Naturgas Midt/Nord l/S 13,2 4 

Terminal in Zeebrugge voor Noors aardgas en gaslei-
ding tot ααη Blaregnies (grens met Frankrijk) 
Distrigaz S.A. 17,0 4 

Aanieg van het eerste traject (Franse grens — Brüssel)  
van de nieuwe HST-spoorlijn 
SNCB — Société Nationale des Chemins de fer 148,9 ·  
Belges/Regie der Belgische spoorwegen (ED) 99,3 · 

Bouw van het hoofdkantoar van de organisatie die 
is bebst met de veiligheid van het luchtverkeer in 
Europa 
Eurocontrol 17,0 · 

Uitbreiding en reorganisatie van de activiteiten van 
Eurocontrol in Haren, in de omgeving van Brüssel  
Eurocontrol (ED) 38,0 

— in de agglomeratie van Kopenhagen 
tdovedstadsregionens Naturgas l/S 74,4 4 

Opvang en zuivering van riooiwater, bouw en moder-
nisering van zuiveringsstations 
Ârhus Kommune 19,6 

Elektrificatie en modernisering van de spoorlijn Ny-
borg — Odense 
Danske Statsbaner — DSB (ED) 152,5 • · 

Delen van autosnelwegen; Ârhus — Âlborg, Vejle — 
Horsens (Noord-Jutbnd) en Ringsted — Skovse 
(Sjaelbnd) van de snelweg tussen Kopenhagen en 
de Grote Belt 
Kongeriget Danmark (ED) 35,5 •· 

Globale kredieten (95,0) 

Financiering van kleine en middelgrote investerings-
projecten 
Bank van Roeselaere NV 25,0 

DENEMARKEN 
6 584,5 miljoen Deense kronen 875,5 

Afzonderlijke kredieten (843,2) 

Brug voor het autosnelverkeer over het oostelijk ge-
deelte van de Grote Belt 
A/S Storebasitsforbindelsen 363,8 • · 

Verbetering van het digitale schakelsysteem en van de 
transmissie via optische-vezelkabels in Sjaelbnd en  
Bornholm 
KTAS-Kjabenhavns Telefon A /S 107,1 • · 

Globale kredieten (32,3) 

Modernisering van het verbrandingsbedrijf van stede-
lijk afval en gecombineerde wärmte- en elektriciteits-
produktie in Kopenhagen 
l/S Amager Forbreending 7,8 4 •* 

(') De geopende kredieten luiden in het alg emeen in de teg enwoorde van d e natio
nale valuta. 

Financiering van kleine en middelgrote infrastructuren 
Kommune Kredit 5,9 

Financiering van kleine en middelgrote investerings-
projecten 
Finance for Danish Industry International S.A. 25,4 
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DUITSLAND 
4 063,6 mil|oen Duitse marken 

miljoenen 
ecu 

2096,6 

Afzonderlijke kredieten 

Stegcentrale in Halle (Saksen-Anhalt) 
Kraftwerk Halle-Trotha GmbH 

(1 102,9) 

41,9 

Omschakeling van het stadsgasnet op aardgas in de  
oostelijke regie's 
Verbundrietz Gas AG 25,6 • φ 

Uitbreiding van het warmtetransport- en -distributie-
net 
Fernwärme-Verbund Saar GmbH 8,9 • φ 

Opvang en zuivering van rioolwater; 
— in Keulen 
Stadt Köln 30,9 

— in de regio Bitterfeld-Wolfen (Saksen-Anhalt) 
Abwasserzweckverband „Untere Mulde" en Abwasser
zweckverband Wolfen 12,3 • ̂  

— in Lutherstadt Wittenberg (Saksen-Anhalt) 
Lutherstadt Wittenberg (ED) 15,7 •-< 

Bouw von een regionaal afvalverwerkingsbedrijf in 
Bonacker (Noordrijn-Westfalen) 
Hochsauerlandkreis 5,B 4 

Bouw von een verbrondingsoven voor giftig afvol in 
Ebenhausen, ten noorden van München 
Gesellschaft zur Beseitigung von Sondermüll in Bayern mbH 52,4 •* 

Nieuwe terminal „Oost" op de internationale luchtho-
ven von Frankfurt am Main 41,9 φ 
Flughafen Frankfurt am Main AG (ED) 76,8 · 

Nieuwe terminal op de internationale luchthaven van 
Hamburg; installaties voor de revisie van grote trans-
portvliegtuigen 
Flughafen Hamburg GmbH 30,2 · 

Uitbreiding van het telefoonnet in Rostock, Leipzig, 
Magdeburg, Halle, Dresden en Gera 338,2 
Deutsche Bundespost Telekom (ED) 153,4 

Modernisering van een cementfabriek in Karsdorf, ten  
Westen von L eipzig (Saksen) (garantie) 
Karsdorfer Zement Beteiligungs-GmbH 51,5 

Modernisering van de roffinaderij van Gelsenkirchen-
Horst voor de produktie van lichte-aardolieprodukten 
(Noordrijn-Westfalen) 
Ruhr Gel GmbH 

• · 
Autofabrieken; 

— montageatelier 

— motorenfabriek 

Fabriek voor kartonnen verpokkingen voor de condi-
tionering von vloeibore levensmiddelen in Lutherstadt 
Wittenberg (Saksen-Anhalt) 
PKL Verpackungssys teme GmbH 

45,9 ·φι 

76.7 • 
76.8 • 

17.9 • 

Globale kredieten 

Financiering van kleine en middelgrote investerings-
projecten 

1KB Deutsche Industriebank AG 

Westdeutsche Landesbank G irozentrale 

Treuhandanstalt KfW 

Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Giro
zentrale 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Norddeutsche Landesbank Girozentrale 

Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 

Deutsche Ausgleichsbank 

Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 

GRIEKENLAND 

139 330 miljoen drachmen 

il|oenen 
ecu 

(993,7) 

211,1 

208,4 

154,1 

121,1 

98,9 

82.4 

76,9 

25.5 

15,3 

511,1 

Afzonderlijke kredieten (455,2) 

Vervonging von elektrostatische filters in twee met  
bruinkool gestookte centrales in de regio Kardia-Pto-
lemais (West-Mocedonië) 

DEI — Dimosia Epihirisi llektrismou (public power 
Corporation) 8,0 

Aonsluiting van de eilenden Syros en Mykonos op 
het nationale elektriciteitsnet 
DEI 

24,8 
(ED) 12,4 

Uitbreiding en verbetering van de stroomtransport-
en -distributienetten 17,5 
DEI (ED) 7,9 

Uitbreiding van de open bruinkoolmijn van Southfield 
(West-Macedonië) 
DEI 37,4 

Autosnelweg Korinthe — Tripolis en rondweg rond  
Megalopolis (Peloponnesos) 37,4 
Elliniki Dimocratia (ED) 56,2 

Aonpassing tot autosnelweg van het gedeelte Varibo-
bi-Yliki op de hoofdverbinding Athene — Katerini 
Elliniki Dimocratia 18,2 

Aonpassing tot autosnelweg von het gedeelte Elefsina 
— Korinthe op de hoofdverbinding Athene — Korinthe 50,0  
Elliniki Dimocratia (ED) 10,0 

• · • · 
Gedeelte Peristeri — Panaghia van de hoofdverbin
ding oost-west in het noorden van het land  
Elliniki Dimocratia 

Uitbreiding van de metro von Athene 
Aftika Metro A.E. 

Inbedrijfstelling von mobilofoonnetten: 

- PANAFON S.A. 

- STET Hellas S.A. 

30,5 

105,0 

32,7 

18,2 

••4 • ·' 
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miljoenen 
ecu 

mi 

miljoenen 

Globale kredieten 

Financiering van kleine en middelgrate investerings-
prajecten; 

Efhniki Jrapeza Ependiseon Viomihanlkis Anaptixeos 
A.E. (Nationale Investeringsbank voor Industriële Ont-
wikkeling NV) 37,4 

Société Générale S.A. 7,5 

Verbetering van bet spaarwegnet in de regie's van 
Santonder (Cantabria) en Bilbao (Baskenlond) 
FEVE — Ferro carriles de Via Estrecha 18,0 

Aonleg van een HST-lijn tussen Madrid en Sevilla 
RENEE — Red Na cional de los Ferrocarriles Espanoles 416,2 • · 

Deel van de autosnelweg tussen Costelldefels en Silges 
ten zuiden van Barcelona, alsmede toegangsw/egen 
Autopistas de Catalana S.A. 50,5 • · 

Westelijk gedeelte van de rondweg rand Barcelona en 
aansluiting op de autosnelweg naar Silges 
Gestion de Infraestructuras S.A. 33,1 • < 

SPANJE 
555 901 miljoen peseta's 4 005,1 

Afzonderlijke kredieten (3 835,7) 

Bemiddelende instellingen; 

Institute de Crédito Oficial, Confederación FUdro- 
grófica del Segara, Confederación Hidrogrófica del  
Jùcar 

Versterking en modernisering van bet elektriciteits-
transport- en -distributienet: 

— in bet bele land 
Red Eléctrica de Espana S.A. 48,2 • φ 

— in Catalonië 
Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagor- 2,6 • φ 
zana S.A. (ED) 16,9 ·φ 

Verbetering van de circulatie van bet verkeer in de 
agglomeratie van Madrid 
Comunidad Autònoma de Madrid 66,8 • < 

Verbetering van bet regionale wegennet: 

— Territorio Histórico de Bizkaia 

— Comunidad Autònoma de Gaiicia 

— Comunidad Autònoma de Castiiia y Leon 

— Comunidad Autònoma de Extremadura 

— Comunidad Autònoma de La Rioja 

35,7 •· 
(ED) 66,4 •· 

• 57,7 • 

38,3 • 

10,7 • 

9,7 • 

Aanleg van zeven intercitytrajecten op de spoorver-
bindingen Madrid — Frankrijk, Galicië — Fronkrijk en  
Madrid — Asturië 
Ministerio de Obras Pùblicas y Urbanismo 158,7 •· 

Fuerzas Eiéctricas d e Catalana 

— in Andalusië 
Compania Sevillona de Electricidad S.A.  

Opvang en zuivering van rioolwater: 

— op de Balearen 
Instituto Baiear de Saneamiento 

5,2 
(ED) 59,6 

34,0 
(ED) 29,4 

32,4 
(ED) 25,9 

• Φ 

• Φ 

Aanleg van tien intercitytrajecten op de spoorverbin-
dingen Frankrijk — Portugal en Madrid — Lissabon 
Ministerio de Obras Pùblicas y Urbanismo 266,9 • · 

Voltooiing von 3 350 km express-lijnen in bel bele land 
Ministerio de Obras Pùblicas y Urbanismo 361,0 • · 

Bouw van een multimodaal bevracbtingscentrum in 
Barcelona 
Centro intermodai de Logistica S.A. 25,3 

— in Catalonië 
Junta de Saneamiento de Catalana 63,4 

— in de agglomeratie van Madrid 
Canal de Isabel II 50,5 • Φ 

Waterwerken: waterleidingen, opvang en zuivering 
van rioolwater, en bescberming legen overstromingen 
Junta de Andalucia 110,3 • 

Verbetering van de rioolstelsels 
Comunidad Autònoma de Extremadura 14,6 •-< 

Bouw von twee nieuwe terminals voor containers, 
auto's en oordolieprodukten; berinricbting von de  
oude boven 
La Autoridad Portuario de Barcelona 14,4 · •< 

Uitbreiding von de bovens von: 

— B ilbao (Baskenlond) 
La Autoridad Portuario de Bilbao 

— Volendo 
La Autoridad Portuario de Valencia 

36.1 •· 

23.2 •· 

Bouw von vijf stuwdommen in de autonome regio s  
Murcio en Valencia als bescberming legen overstro
mingen, voor wotertoevoer en irrigotiewerken: 

— Ministerio de Obras Pùblicas y Urbanismo 

— Ei Reina de Espana (Ministerio de Economia y  
Hacienda) 

60,0 m< 

153,0 
(ED) 79,0 

• 4 
• -4 

Aanleg, uitbreiding en modernisering von metrolijnen 
in: 

— Bilbao 
Consorcio de Transportes de Vizcaya 81,0 • 4 

— Volendo 
Comunidad Autònoma de Valencia 66,8 • 4 
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miljoenen 
ecu 

— M adrid 
Comunidad Autònoma de Madrid 64,8 < 

Bouw of uitbreiding van relzigersterminals in Palma de 
Mallorca (Balearen), Barcelona en Malaga 
Ente Pùbiico de Aeropuerios Espanoles y Navegadón 
Aèrea 97,3 . · 

Modernisering en versterking van het telefoonnet 
Telefònica de Espana S.A. 279,1 • · 

Aanschaf, lancering en exploitatie van twee telecom-
municatie- en televisiesatellieten die het hele Iberisch  
schiereiland, de Canarische Eilanden en de Balearen 
bestrijken 
HISPASATS.A. 15,2 •· 

Verbetering van de wegeninfrastructuren en de riool-
netten; opvang van biogas op een vuilstortploots; ont-
wikkeling von een nieuw industrieterrein 
Comunidad Aufònama de Asfurias 53,4 • 

Drinkwaterleidingen en afvalwoterzuiveringsinstallo-
ties; Verbetering van de regionale wegen 
Comunidad Aufònama de Castilla-La Mancha 47,7 

Drinkwaterleidingen en afvalwaterzuiveringsinstalla-
ties; wegenwerken en inrichting van vissershavens 100,1 
Comunidad Autònoma de Colicia (ED) 33,4 

FRANKRIJK 
14 635 miljoen Fronse franken 

miljoenen 
ecu 

2 205,5 

• •4 
I·'« 

Afzonderlijke kredieten (1 150,1) 

Bemiddelende instelling: 

Caisse Nationale des Autorautes (CNA) 

Modernisering von het afvalwaterzuiveringsstotion 
van Belfort (Franche-Comté) 3,0 • < 
District de TAgglomération Belfortaine (ED) 4,5 • A 

Bouw von een verbrondingsoven voor huishoudelijk 
ofval in de ogglomeratie van Nancy 
District de ÎAgglomératian Nancéienne 19,5 

HST-lijn „Noord" tussen Parijs en de Belgische grens, 
met aftakking naar de Kanaaltunnel 
Société Natianale des Chemins de Per Français 121,6 •·•< 

Nieuwe delen van het autosnelwegennet: 

— AI6, sectie I'lsle-Adam — Amiens 
SANEP — Société des Autoroutes du Nord et de l'Est 
de la France SA 75,0 • · 

— A83, sectie Nantes-Niort 
ASF — Société des Autoroutes du Sud de la 
France SA 68,2 • 

Modernisering von drie raffinoderijen in Tarragona, 
Cartagena en Puertollano 66,8 
Repsol Petròleo S.A. (ED) 33,7 

!•·< 
— A39, sectie Dijon-Dóle (Bourgogne) 
SAPRR — Société des Autoroutes 
Paris Rhin-Rhône SA 45,0 

Automobielfobriekeni 

— in Viteria (Baskenland) 
Daimler-Benz Esparia S.A. 

— in Martorell, Barcelona, Prat (Catalonië) en Pam 
plona (Navarca) 
SEAT — Saciedad Espanala de Automòviles de Turis
mo S.A. 

129,7 

234,4 

— A29, sectie Le Havr e-Yvetot-Est 
SAPN — Société de Τ Autoroute Paris-Normandie 41,3 • ι 

— Α40, tweede tunnel van Chamonix en viaducten van 
Nantua en Neyrolles 
SAPRR — Société des Autoroutes 
Paris Rhin-Rhône SA 10,5 · 

Modernisering von het wegennet 
Région de la Réunion (ED) 60,5 • 

Ontwerp, ontwikkeling en bouw van de vieugels van 
de SAAB 2000 in Sevilla 
CASA — Construcciones Aeronàuticas SA. 

Modernisering en uitbreiding van een zijdepapierfa-
briek in Allo (Navarro) 
Sarriò Tisù S.A. 

Globale kredieten 

— Instituto de Crédito Oficial 

— Banco Exterior de Espada S.A. 

25,9 

32,4 • 

(169,4) 

Financiering van kleine en middelgrote infrastructuren: 

— Banco de Crédito local de Espada 72,1 

Financiering van kleine en middelgrote investerings-
projecten: 

64,8 

32,4 

Bouw von een geoutomatiseerd systeem van interne 
verbindingen op de luchthaven Roissy-Charles de 
Gaulle 
Société pour la desserte interne — Aéroport Charles 
de Gaulle (ED) 24,2 · 

Aanieg van een gedeelte van de eerste tramlijn 
Compagnie des tra nsports Strasbourgeois 22,7 

Verbetering en verlenging van het tramvervoersnet 
van St. Etienne 
Syndicat intercommunal de l'Organisation des Trans
ports Collectifs de TAgglomération Stéphanoise 27,0 • < 

Wegenwerken: 

— Communauté Urbaine de Lyon 11,2 < 

— Lyon Parc Auto 15^0 

Aanieg van de noordelijke rondweg 
Communauté Urbaine de Lyon 90 1 ^ 
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miljoenen 
ecu 

Gedeeltelijlce vernieuwing van de luchtvloot en instal-
Ictie van bijbehorende voorzieningen ααη de grand 
Air Inter SA 75,4 • · 

Uitbreiding van de internationale luchthaven van  
Ponte-à-Pitre/Le Raizet  
Chambre de Commerce et d'Industrie 
de la Guadeloupe 

Aanieg von een nieuwe start/landingsbaan op de 
luchthaven St.-Denis-Gillot 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
de la Réunion 

4,5 

7,6 

— Crédit National 

— Caisse Centrale de Crédit Coopératif 

— SOPHIA 

— FIDEI AX A 

— Caisse Centrale des Banques Pop ulaires 

— Compagnie Financière du Crédit Mutuel de 
Bretagne 

miljoenen 
ecu 

75,6 

45,0 

30,2 

30,0 

30,0 

15,0 

Milieubeschermingsmootregelen in vier fabrieken 
bij Lille en ten zuiden van Lyon 45,4 • < 
Rhône-Poulenc SA (ED) 30,2 • < 

Rotionalisering von produktie-eenheden von farma 
ceutico en reorganisotie von de onderzoeks- en ont-
wikkelingscentro (Midi-Pyrénées en Centre) 
Pierre Fabre SA 18,9 • »-

Produktie von bedrijfswogens en eenvolumewagens 
Seveinord SA 112,6 • • 

Modernisering von het ontwikkelings- en produktie-
proces voor vliegtuigmotoren in de regio Porijs 
SNECMA — Société Nationale d'Étude et de Construc
tion de Moteurs d'Aviat ion 93,8 • 

lERLAND 
309,6 miljoen lerse ponden 388,2 

Bemiddelende instelling: 

Bank of Ireland 

Uitbreiding en versterking von het elektriciteitstrans-
port- en -distributienet 46,0 
Electricity Supply Board (ED) 49,7 • φ 

Aonleg von een oardgostronsportleiding tussen Schot 
land (Moffat) et lerlond (Bollough, ten noorden van 
Dublin); oonsluiting op het bestoonde lerse net 
Bard Cais Eireann 131,7 ·φ 

Aonschof en ombouw von vier Airbussen A-300-600 
tot grote vrochtvliegtuigen 
SN/ Aérospatiale 112,6 

Aardgosdistributienet in Dublin, Cork, Waterford,  
Limerick en C lonmel 
Bord Gais Eireann 31,4 

Produktie-eenheid voor het persen van plastic en rub-
beren profielen in Villers-lo-Montogne (Lorraine) 
SAIAG TOKAI France SA 9,7 • • 

Globale kredieten (1 055,4) 

Verbetering van het wegennet 
lerland, ministerie van Financiën 12,3 

Rondwegen van Kilcock, Leixlip, Maynooth en Mullin-
gar; weg Dunkettle — Ca rrigtwohill 
lerland, ministerie van Financiën 36,8 

Financiering van kleine en middelgrote openbare in-
frastructuren op het gebied van vervoer en milieube-
scherming; 

— Crédit Local de France 242,0 
(ED) 60,5 

Financiering van kleine en middelgrote investerings-
projecten; 

• ten behoeve von de bescherming van het milieu: 

— Caisse Nationale du Crédit Agricole SA 105,1 
(ED) 105,1 

— Compagnie Financière du Crédit Mutuel de 
Bretagne (ED) 15,0 

Uitbreiding en modernisering van het telecommunica-
tienet 
Bord Telecom Eireann 30,6 

Renovatie van de wijk Temple Bar in Dublin 
Temple Bar Properties Ltd 12,3 

Wegen-, waterleidings- en rioleringswerken 
lerland, ministerie van Financiën 12,3 

Uitbreiding van een fabriek voor de produktie von 
houtvezelploten in Clonmel 
Médité of Europe Ltd 13,5 

Produktie van industriegas in de omgeving van Dublin 
Irish Industrial Gases Ltd H/ 

• '4 

• 4 

• in de sectoren industrie, toerisme en dienstverlening: 

— Groupe Paribas 150,2 

— CCF — Crédit Commercial de France 76,0 

— Caisse Nationale du Crédit Agricole (UCABAIL) 75,6 
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ITALIE 
6 185,4 miljard lire 

TTiiljoenen 
ecu 

336^0 
— Piémont, Turijn en omgeving en Ligurie  
ITALGAS 

miljoenen 
ecu 

67,2 « 

Afzonderlijke kredieten (2 455,7) 

Bemiddelende instellingen; 

Ministero del Tesoro — BNL Credito Industriale e 
Credito Fondiario — IMI (Istituto Mobiliare Italia
na) — Banca Commerciale Italiana SpA — Istituto 
di Credito Fondiario delle Venezie (Venefondiario) 
— Credop (Consorzio di Credito per le Opere Pub
bliche) — Mediocredito Toscano — Cassa d i Ris
parmia delle Provincie Lombarde — Cassa di Ris
parmio di Parma e Piacenza — Istituto Bancaria 
San P aola di Torino — Banca di Roma — Monte 
dei Paschi di Siena — Mediocredito Centrale (Isti
tuto Centrale per il Credito a Medio Termine) — 
ISVEIMER (Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale) — Interbanca (Banca per Fi
nanziamenti a Media e Lunga Termine) — Centra-
banca-Mediocredito di Rama — Banco di Napoli 
— Efibanca (Ente Finanziario Interbancario) —  
Mediobanca (Banca di Credito Finanziaria) 

Uitbreiding van het stodsverwarmingsnet: 

— Verona 
AGSM Verona — Azienda Generale Servizi Municipa
lizzati del Comune di Verona 13_4 φ 

— Torino 
Azienda Energetica Municipale di Torino T6,l • 

— Reggio Emilia 
Azienda Gas e Acqua Consorziale di Reggio Emilia 1,7 φ 

Uitbreiding van de aardgasdistributienetten en drink-
watervoorzieningen in Trentino Alto Adige 
SIT — Società Industriale Trentina SpA 2,1 • ·* 

Verbetering van de drinkwatervoorziening en sane-
ringswerken in Rome, Aricc ia en Aprilia 
Regio Latium 5^4 g ^ 

Omschakeling van de elektriciteitscentrale van Turbigo 
(bij Milaan) op aardgas; beperking van de uitstoot van  
vervuilende gassen 
ENEL — Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA 70,2 < 

Waterkrachtcentrale in Passo Cordone 
Regione Abruzzo 3,4 

Geothermische centrale in de regio Latera (Latium) 
ENEL 27,4 • 

Bouw van een gecombineerde elektriciteitscentrale in 
Biella (Piémont) 
ENERBIELLA 4,2 « 

Uitbreiding en modernisering van het aardgasveld van  
Candela (Apulié) 
AGIR — Azienda Generale Industria Petroli SpA 15,6 ·φ 

Ontwikkeling en uitbreiding van aardgasvelden (Ame
lia, Cervia, Porto Garibaldi/Agostino) ter hoogte 
van Ravenna 
AGIP SpA 52,1 ^ 

Modernisering van een raftinaderij in Trecate 
(Piémont) 
SARPOM SpA — Società per Azioni Raffineria Pada
na Oli Minerali 26,9 4 < 

Tweede gasleiding tussen Algerije, Tunesié en Itolié; 
gedeelten Mazzata del Vallo - Messina (Sicilié), Palmi 
(Calabria) — Oricela (Abruzzen) en oversteek door de 
Straat van Messina 214,1 ·φ 
SNAM Società Nazionale Metanodotti SpA (ED) 191,7 ·4 

Uitbreiding van het elektriciteitstransport- en -distri-
butienet in de Abruzzen, in Molisa, Zuid-Latium en  
Apulié 
ENEL 139,7 , 

Uitbreiding van het aardgasdistributienet in: 

— 95 gemeenten in Centrum-Noord 
ITALGAS — Società Italiana per il Gas SpA 10,7 4 

Rioleringswerken en/of verwerking van stedelijk afval; 
bescherming tegen eresie en overstromingen: 

— in Como, Varese, Milaan, Mantova en in Oltrepò 
Pavese 
Regio Lombardije 

— in de Povallei 
Regio Piémont  
Regio Lombardije 

— in de provincies Salerna en Benevento 
Regia Campania 

— in Mossa Carrara, Tirrenia, Lucca, Capannori en  
Orbetello 
Regio Toscane 

— in Veneto 
Regia Veneto 

— in de Marken 
Regio Marken 

— in Friuli 
Regia Friuli-Venezia-Giulia 

— in Perugia, Assisié en Terni 
Regio Umbria 

— in de provincies Napels en Salerno 
Regia Campania 

— in Catania en Avola 
Regia Sicilié 

— in Tortora en Diamante 
Regia Calabria 

— in Città di Castello en Perugia 
Regio Umbria 

23,1 

9,5 < 
5,2 < 

9,5 m·* 

9,1 m< 

8,4 • < 

8,1 •« 

6,7 • -4 

6,7 -< 

6,1 

5,9 mt 

5,9 m< 

5,6 • 4 
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— in de valle! van Ossola en ααη de westelijke oever 
van het Logo Maggiore 
Regio Piémont 

— longs de rivier de Socco en in de Streek van Fras 
cati en Colleferro/Segni 
Regio Latium 

— in de archipel von la Maddalena en in de Streek von 
Serromanno bij Cagliari 
Regio Sardegna 

— in de volle! von de Mercure en in Matera  
Regio Basi licata 

— in de Piémont (met herbebossing) 
Regio Piémont 

— in E milio-Romagna 
Regio Emilia-Romagna 

— in Taranto 
Regio Apulié 

Automotisering van het tolsysteem op een gedeelte 
von het outosnelwegennet 
Autostrade — Concessioni e Costruzioni Autostrade 
SpA 

Uitbreiding en modernisering von de luchthovens von; 

— Bologna 
Ministerie van Vervoer 

5,2 m< 

4.5 t 

3.1 •·· 

2.6 

2,6 t 

2.2 ·* 

2,0 mt 

26,9 
(ED) 37,6 

10,4 · 

miljoenen 
ecu 

Modernisering en herstructurering von cementfobrie-
ken; 
— in Galotino (Apulié), Rossina (Toscane) en Sesto 
Campano (Molise) 
COMCfMSpA 22,2 m*·* 

— in Barletta (Apulié) 
Cementeria di Barletta SpA 4,1 • 

Modernisering von de roffinoderij von Sarroch (Sardi-
nié) voor de produktie von loodvrije of loodarme 
benzine 
SARAS SpA — Sardijnse raffinaderij 16,1 • 

Modernisering van een chemisch concern in Rosigno-
no (Toscane); investeringen in energiebesparing en  
milieubeschermende voorzieningen 
Solvay & C/e SA 13,0 • ·< 

Onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor farmaceu
tico in Torre Annunziata, bij Nopels 
Ciba Ceigy SpA 10,7 • 

Automobielfobrieken ; 

Assemblogeatelier in Melfi (Basilicata) 
SA ΓΑ Srl & PIA Τ Auto SpA 275,9 • • 

Bouw von 19 toeleveringsbedrijven in Melfi voor 
de invoering van een geïntegreerd toeleveringssys-
teem voor FIAT 
ACM — Consorzio Auto Componentistica Mezzogior
no, S.C.p.A. 67,5 

— Caselle-Turijn 
SAGA Τ — Società Azionaria Gestione Aeroporto 
Città di Torino SpA (ED) 9,7 · 

Aanschaf von twee helikopters voor bosbrandbestrij-
ding 
Ministerie voor de Coördinafie van de Burgerbescher-
ming 19,3 • 4 

Uitbreiding en modernisering von het telefoonnet in de 
Mezzogiorno 
SIP — Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomu
nicazioni 333,5 • · 

Modernisering en uitbreiding von het interlokale tele-
communicatienet 
SIP 434,1 · 

Restourotie von openbare gebouwen en renovatie von  
de stedelijke infrastructuur von het historisch centrum  
van Trente 
Provincia Autonoma di Trento 2,8 • ·* 

Verbetering von het strotennet von Belluno 
Regio Veneto 2,8 < 

Renovatie von het historisch centrum en stedelijke 
voorzieningen in Bologna en Ferrara 
Regio Emilia Romagna 2,6 •* 

Restourotie en herstel von historische gebouwen in 
Monreale en Milazzo 
Regio Sicilié 5,2 • 

Restourotiewerken in Pompei' 
Ministerie van het CultureeI en Natuurlijk Erfgoed 2,8 • < 

Onderzoekscentrum in de regio Turijn 
Centro Ricerche FIAT 16,8 

Spuitoteliers in de fobrieken von Termini Imerese (Sici
lié), Cassino (Latium), Rivolto en Mirofiori (Piémont) 
FIAT Auto SpA 25,3 

Produktielijn voor katolysatoren in de fobriek van  
Venaria (Torino) 
Cilardini Silenziamento Srl 14,0 

Modernisering von nieuwe produktielijnen in een 
fobriek voor bromfietsen en scooters in Pontedero 
bij Pisa 
Piaggio Veicoli Europei SpA 16,8 • 

Modernisering en uitbreiding von fobrieken voor boi 
lers en elektrotechnisch moterioal voor badkomers, in 
de Marken 
Merloni Termosanitari SpA 2,1 • 

Fobriek voor bronders voor verwormingsketels in Leg
nano (Veneto) 
Riello SpA 4,0 • •* 

Uitbreiding en modernisering von vier fobrieken voor 
huishoudelijke opporatuur in Centrum-Noord 
Merloni Elettrodomestici SpA 6,7 • 

Modernisering en uitbreiding von een deegworenfo-
briek in Chieti (Abruzzen) 
De Cecco SpA 10,6 • 

Vervaordiging von confectiekieding; servicecentrum 
en centrum voor (geovonceerde) beroepsopleiding in 
Villorbo (Veneto) 
Benetton SpA 107 • 
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ecu 

Fabriek voor luierbroeken in Ortona (Abruzzen) 
Artsana Sud SpA 

Moderniserlng en uitbreiding van een fabriek voor 
polypropyleenfilms in Sesso Aurunca (Campania)  
Manuli Film SpA 

Bouw van een fabriek voor de produktie van polypro-
pyleen kleefband bij Caserta (Campania) 
CFA Europe Sve 

Wetenschapspark in Bologna 

Ministerie van Wetenschappeiijk Onderwijs en We-
tenschappeliik en Technologisch Onderzoek en Ont-
wikkeiing 

Biotechnologisch onderzoekscentrum in Genua  
Ministerie van Volksgezondheid 

Globale kredieten 

Financiering van kleine en middelgrote investerings-
proiecten 

Mediocredito Centrale 

IMI 

BNL 

Istituto Bancario San Paolo di Torino 

BIMER — Banca dell'Emilia-Romagna per Finanzia
menti a Medio e Lungo Termine 

Efibanca 

Banco di Napoli 

Federbanca 

Interbanca 

Mediocredito Lombardo 

Banco Ambrosiano Veneto 

Cariplo 

Mediocredito di Roma 

Crediop 

Centrobanca 

Credito Romagnolo 

Artigiancassa 

NEDERLAND 

815,2 miljoen gulden 

16,8 

10,7 

12,7 

13,0 ·4 

3,8 

(906,3) 

216,3 

131,8 

97.0 

71,7 

68,4 

42,7 

42.1 

35.3 

33,6 

28,0 

27.4 

16.2 
(ED) 10,7 

26,4 

21,6 

15,6 

13,4 

8,1 

379,7 

Afzonderliike kredieten (271,4) 

Bouw van een centrale voor de produktie van wärmte  
en elektriciteit in Buggenum (Limburg) 
Demkolec BV 38,1 4 

Bouw van een bednjf voor de verbronding van huis-
houdelijk afval in Klundert (Noord-Brabant) 209,9 4-4 
NV Afvalverbranding Zuid-Nederland (ED) 23,3 4 4 

Globale kredieten 

Financiering van kleine en middelgrote investerings-
projecten; 

ABN Amro NV 

miljoenen 
ecu 

(108,3) 

50,0 

FICO — Financ ieringsmaatschappij Industrieel Garan 
tiefonds NV 58,3 

PORTUGAL 

279 025 milioen escudos 1488,8 

Afzonderlijke kredieten (1 289,9) 

Versterking van het elektriciteitstranspart- en -distri-
butienet: 

— in het hele land 
F.D.P. — Electricidade de Portugal, SA 

— op de eilanden 
Empresa de Electricidade dos Açores, EP (E.D.A.) 

66,1 
(ED) 86,4 ·4 

11,7 

Uitbreiding van twee oliegestookte warmtekrachtcen-
trales in Sào M iguel en Terceira en een nieuwe cen
trale op het eilond Grociosa 
Empresa de Electricidade dos Açores, EP (E.D.A.) 20,1 • 

Drinkwotervoorziening en rioolnet in het oosten 
van de Algarve 24,9 • 4 
Portugese Republiek — Ministerie van Financiën (ED) 8,1 • 4 

Uitbreiding van het drinkwaternet in de regio van de 
middelloop van de Taag 
EPAL — Empresa Portuguesa das Àguas Livres SA 25,4 • 4 

Wegenwerken; 

— nationale wegennet 
Junta Autònoma de Estradas 67,0 • · 

— rond Lissabon 
Càmera Municipal de Lisboa 28,0 • 

Verbreding van het traject Sacavém-Vila Franco 
de Xira van de autosnelweg Al, Lissabon — Porto; 
aonleg von de trojecten Cruz-Braga (A3) en Famaliçôo 
Braga (A7) 
BRISA — Auto-Estradas de Portugal SA 39,4 • 

Verlenging van de autosnelweg A2 tussen Baimela en 
Marateca en aonleg buitenrondweg van Lissabon 124,6 •·  
BRISA — Auto-Estradas de Portugal SA (ED) 15,3 • · 

Nieuwe terminal in de haven van Setûbal 
Administraçào dos Portos de Setûbal e Sesimbra 

Wegen-, haven- en luchthavenvoorzieningen 
Regiào Autònoma dos Açores 

Versterking van het telefoonnet; 

— in de regie's Lissabon en Porto 
Telefones de Lisboa e Porto, SA — TLP 

7,9 

5,1 

73,1 •· 
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— in de rest van het land 
Telecom Portugal, SA 

miljoenen 
ecu 

50,8 •· 
(ED) 76,2 •· 

miljoenen 

Verbetering van de drinkwatervoorziening en sane-
ringswerken in een aantal regie's: 

Bouw van een fabriek voor eenvolumewagens in Ραί- 
mela (Setùbal) 
Autoeuropa Automóveis Lda 500,0 • 

Bouw van een fabriek voor zuigeronderdelen voor 
automotoren in Cantanhede bii Co'imbra 
Cofapeurapa SA 8,1 • 

Modernisering en uitbreiding van een autoradiofa-
briek in Braga (Noord) 
ARP Auto Radio Portuguese 9,7 • • 

Modernisering van een drukkerij van brocfiures en 
kaarten 

— MßO Binder & Co Maquinas Gràficas Lda 3,9 • 

— COPRA — Com ponentes de Precisâo Lda 7,3 • 

— oost en en westen van de Midlands 
Severn Trent Water Ltd 

— s troomgebied van de Theems 
Thames Water Utilities Ltd 

— East Anglia 
Anglian Water Services Ltd 

— no ordwest 
North West Water Ltd 

— zuid west 
Wessex Water Services Ltd 

— zuidoost 
Southern Water Services Ltd 

145,8 m< 

126,7 •* 

76,9 < 

64,1 • < 

38,5 •< 

38,5 < 

Bouw van een toeristencentrum op het domein van 
Penho Longa in Sintra 
Caesar Park Hotel Portugal, SA 30,5 

Globale kredieten (198,9) 

Bouw en exploitatie van zeer kleine waterkrachtcen-
trales in het noorden en midden van Portugal 
ESSI — Espirito Santo Sociedade de Investimentos SA 14,0 

Financiering van kleine en middelgrote investerings-
projecten: 

lAPMEl Institute de Apoio ds Pequenas e Médias  
Empresas e ao Investimento 59,3 

Banco Portugués de Investimento SA 55,9 

Banco de Fomento e Exterior SA 36,4 

Co/χα Gero/ de Depósitos 18,0 

CISF — Banco de Investimento SA 15,3 

VERENIGD KONINKRIJK 
1 510,7 miljoen ponden sterling 1 929,1 

Afzonderlijke kredieten (1 865,4) 

Gasgestookte centrale in Brigg (Humberside) 
Regional Power Generators Ltd 

Gecombineerde warmte/elektriciteitscentrale in Der-
went (East-Midlands) 
Derwent Cogeneration Ltd 

Ontwikkeling aardolie- en aardgasbronnen van Dun
bar en Ellon in de Britse sector van de Naordzee 
ELF Exploration UK pic 

Uitbreiding en versterking van het elektriciteitsdistri-
butienet 
Yorkshire Electricity Group pic 

78,0 

78,0 • 

318,9 • 

25,6 
(ED) 12,8 

Bouw van een brug voor het a utosnelverkeer over de  
monding van de Severn 
Severn River Crossing pic 

Bouw van een brug tussen Schotland en het eiland Sky 
Skye Bridge Ltd 

Wegenwerken: 

— S taffordshire County Council 

— C leveland County Council 

— Ha mpshire County Council 

— Dy fed County Council 

68,5 

3,8 

(ED) 40,4 •·< 

23,8 
(ED) 11,9 

(ED) 21,8 

15,4 

• -4 
• 4 

Verlenging van de Jubilee-lijn van de Landense metro 
Canary Wharf Ltd (ED) 192,3 

Uitbreiding van het nationale telecommunicatienet en 
aanleg van verbindingen met het vasteland van Euro-
pa via onderzeese kabels 

Mercury Communication Ltd 151,8 

Wegenwerken, waterwerken (waterleidingen en riole-
ringen), inrichting industrieterreinen: 

— Grampian Regianal Council 51,4 

— Central Regional Council 43,8 

— Tayside Regional Council 37,6 

— F ife Regional Council 36,4 

— D umfries and Galloway Regional Council 17,3 
(ED) 8,3 

— Borders Regional Council 14,3 

— L othian Regional Cauncil (ED) 12,5 

• 4 

• 4 

• 4 

• 4 
• 4 

• 4 

•4 
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Uitbreiding van de instollaties voor de produktie van 
farmaceutica In Grimsby (Humberside) 
Cibo Geigy Chemicals L td 68,9 • •* 

Produktie van geïntegreerde circuits in Newton 
Aycliffe 
FUJITSU Microelectronics Ltd 41,3 

Globale kredieten (64,1) 

ELDERS (') 

miljoenen 
ecu 

111,0 

Elektriciteitskabel tussen Denemorke n en N oorwegen 
Stattnet SF 

Rondweg voor het snelverkeer rond Klagenfurt, als  
deel van de autasnelweg A2 tussen Noord-ltalië en het 
oostelijk deel van Oostenrijk 
Autobahn- und Schnellstraßen Finanzierungs Aktien
gesellschaft 

38,5 • 

72,5 

Financiering van kleine en middelgrote investerings-
projecten 
Barclays Bank pic 64,1 (') Aan verrichtingen binnen de Gemeenschap gelijkgestelde tinancieringen. 

KREDIETVERLENING BUITEN DE GEMEENSCHAP 

Het totaal van de kredietverlening van de EIB voor investeringen buiten de Gemeenschap bedroeg 1 887,2 miljoen, waarvan 225,7 miljoen werd ver-
strekt in de landen in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, alsmede in de overzeese gebiedsdelen, 680,5 miljoen in het Middellondse-Zee-
gebied, 882 miljoen in Midden- en Oost-Europa, 44 miljoen in Lotijns-Amerika en 55 miljoen in Azië. 

Sommige globale kredieten, de zogenaamde Apex-kredieten, worden toegekend ααη de Stoat of ααη overheidsinstellingen en vervolgens verstrekt ααη  
door de EIB goedgek eurde finonciële bemiddeloars ten behoeve van de financiering van investeringsprojecten van het midden- en kleinbedrijf. 

De kredieten uit eigen middelen van de Bank worden met een * aongegeven. Deze kredieten zijn soms voorz ien van een rentesubsidie: in de ACS-Ιαη- 
den uit middelen van het Europees Ontwikkelingsfonds en in sommige landen rond de Middellondse Zee u it de begrotingsmiddelen von de Gemeen
schap. 

De kredieten uit begrotingsmiddelen zijn met een • oongegeven. Deze worden door de EIB toegekend onder mandoat, in naam en voor rekening en 
risico van de Gemeenschap; ze verschijnen niet in de baJans, maar zijn apgenomen in de Speciale Sectie. 

AFRIKA 

ZIMBABWE 

MAURITIUS 12,0 
miljoenen ecu 

44,0 

Hoogspanningslijn voor het elektriciteitstronsport von 
Zuid-Afrika noar Zimbabwe 
Zimbabwe Electricity Supply Authority (ZESA) 

Polypropyleenproduktie-eenheid in Harare en afval-
waterverwerkingsinstallatie voor een papierfobriek in 
Kodomo 
Verwerving van aandelen in Art Corporation Ltd 

GHANA 

Bouw van een elektriciteitscentrale in Takoradi 
Volta River Authority (VRA) 

MALAWI 

BOTSWANA 

Herstel en versterking van de leiding die het waterdis-
tributienet van Lobatse verbindt met het zuiverings-
station van Gaborone 
Water Utilities Corporation 

Uitbreiding en onderlinge verbinding van de elektrici-
teitsnetten 
Botswana Power Corporation (BPC) 

37,0 

7,0 

40,0 

40,0 * 

15,0 

Bouw van de waterkrachtcentrale van Kapichira 
Voorwaardelijke lening ααη de Regering van de  
Republiek Malawi voor de Electricity Supply Com
mission o f Malawi (ESCOM) 15,0 • 

14,4 

7,4 • 

7,0 * 

Herstel von een waterzuiveringsbedrijf en bouw van 
een nie uw station. Holen en aftakkingsdammen 
— Ce ntral Water Authority (CWA) 
— Voorwaardelijke lening ααη de Staat Mauritius voor 
Central Water Authority (CWA) 

KAAPVERDIË 

GUINEE-BISSAU 

Bouw von een fabriek voor ramen, deuren en houten 
vioeren 
Voorwaardelijke lening ααη de Banco lotta & Açores  
(Portugal) voor Guinéense — Espanho la de Madeiras, 
S.A. 

Bouw van een atelier voor lederworen 
Voorwaardelijke lening ααη de Banco Internacional da 
Guinée-Bissau, Sari, voor société VANDA 

SWAZILAND 

10,0 • 

2,0 • 

5,0 

Uitbreiding van de capaciteit van de haven van 
Mindelo 
Voorwaardelijke lening ααη de Republiek Kaapverdië 
voor de Entreprise Nationale de TAdministration des 
Ports (ENAPOR) 5,0 • 

5,0 

Aonbrengen von een nieuwe digitale hertzverbinding 
tussen de hoofdstod Bissau en Gobu, in het oosten van 
het land 
Voorwaardelijke lening ααη de Société Guinée — Télé-

2,5 • 

1,5 • 

1,0 • 

4,5 

Uitbreiding van een suikerraffinaderij en van de op-
slag- en conditioneringscapaciteit ervan 
Achtergesteide lening ααη Swaziland Sugar Assets Ltd 4,5 π 

96 



NIGERIA 3,6 

Globaal krediet vaar de financiering von investeringen 
met eigen middelen en qucsi-eigen middelen in kleine 
en middelgrate particulière bedrijven van de produk-
tieve sector 
Voorwoordelijke lening oon Ventures & Trust Limited 
(V&T) 
Deelneming in de kapitaalsverhoging van vier palm-
oliebedrijven 
Voorwaardelijke lening ααη SOCFIN Consultant Servi
ces S.A. 

MOZAMBIQUE 

KENYA 

BURKINA FASO 

UGANDA 

Uitvoerbaarheidsonderzoek naar een industriële ko-
baltwinning in Kasese 
Voorwaardelijke lening ααη Kasese Cobalt Co Ltd 

ΤΑΝΖΑΝΙΑ 

SENEGAL 

CARIBISCH GEBIED 

JAMAICA 

2,5 • 

1,1 • 

3,3 

Exploitatie van een bladgrafietmijn in Ancuabe, in het 
noorden 
Voorwaardelijke leningen ααη; 
— de Regering van Mozambique voor de Companhia 
de Desenvolvimento Mineiro Sari 

— Grafites de Ancuaba Sari 
0,4 • 
2,9 • 

3,3 

Globaal krediet voor de financiering van deelnemin-
gen in het kapitaal van ondernemingen die worden ge-
reorgoniseerd 
— Voorwaardelijke lening ααη Project Rehabilitation 
Fund Ltd (PREFUND) 
— Rechtstreekse deelneming namens de Europese-
Gemeenschap in het kapitaal van PREFUND 

3,0 • 

0,3 • 

2,2 

Uitbreiding van de produktiecapaciteit van plastic  
artikelen 
Voorwaardelijke lening ααη de Staat Burkina Faso 
voor de Société des Plastiques du Faso (FASOPLAST) 2,2 • 

1,4 

1,4 • 

1,3 

Deelneming in het kapitaal van kleine en middelgrote 
ondernemingen in de produktieve sector  
Voorwaardelijke leningen ααη 
— Commonwealth Development Corporation 
— Société de Promotion et de Participation pour la 
Coopération Économique (Proparco) 

1,1 • 

0,2 • 

Ofi 

Globaal krediet voor de financiering van kleine en 
middelgrote bedrijven in de sectoren industrie, agro
industrie, toerisme, vervoer en dienstverlening 
Voorwaardelijke lening ααη SENINVEST 0,6 • 

miljoenen ecu  

17,0 

Uitbreiding en modernisering van elektriciteitstrans-
portinstallaties 
Regering van Jamaica voor de Jamaica Public 
Service Company 

Globale kredieten voor de financiering van het MKB in 
de sectoren industrie, agroindustrie en toerisme 
— Trafalgar Development Bank 
— Voorwaardelijke lening ααη de Trafalgar Develop
ment Bank 

BARBADOS 

5,0 * 

3,0 • 

10,0 

Bouw van installaties voor de opvong, zuivering en lo-
zing von afvolwoter längs de zuidkust 
Regering van Barbados voor Barbados Water Authority 

GUYANA 

10,0 • 

5,0 

Rehobilitatie von een bauxietmijn 
Voorwaardelijke lening ααη de Republiek Guyana voor 
Linden Mining Enterprise Limited (LINMINE) 

CARIBISCH GEBIED / REGIONAAL 

5,0 • 

3,0 

Globaal krediet voor de financiering van het MKB in 
de sectoren industrie, agroindustrie en toerisme 
Voorwaardelijke lening ααη de Caribbean Financial 
Services Corporation (CFSC) 

BELIZE 

3,0 • 

0,3 

Uitvoerbaarheidsonderzoek naar de exploitatie van 
een goudmijn 
voorwaardelijke lening ααη de Development Finance 
Corporation voor Ashland Gold Mines of Belize Ltd 0,3 • 

STILLE OCEAAN  

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 

miljoenen ecu  

12,0 

Uitbreiding en verbetering van de elektriciteitstrans-
portnetten Regering van Papoea-Nieuw-Guinea voor 
Electricity Commission of Papua New Guinea 12,0 

DE SALOMONSEILANDEN 2,0 

Globool krediet voor de financiering van kleine en 
middelgrote ondernemingen in de sectoren industrie, 
agroindustrie, visserij, mijnbouw, toerisme en vervoer 
Voorwaardelijke lening ααη de Development Bank of  
Solomon Islands (DBS!) 

TONGA 

2,0 • 

2,0 

Globale kredieten voor de financiering van kleine en 
middelgrote particulière bedrijven in de sectoren Indu
strie, toerisme, vervoer en produktieve infrostructuren 
— Tonga Development Bank (TDB) 1,0 * 
— voo rwaardelijke lening ααη de Tonga Development 
Bank 1,0 • 

TUVALU 0-5 

9,0 

Globaal krediet voar de financiering van kleine en mid
delgrote particulière bedrijven in de sectoren industrie,  
agroindustrie, toerisme en dienstverlening 
Voorwaardelijke lening ααη de Development Bank of 
Tuvalu (DBT) 0,5 
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LGO 

FRANS-POLYNESIË 

LIBANON 
milioenen ecu  

Κ),Ο 

71,0 

Globale kredieten voor de financiering van kleine en  
middelgrote andernemingen in de sectoren industrie,  
agroindustrie, energie, visserij, toerisme en produk- 
tieve infrastructuren 
— Société de Crédit et de Développement de lOcéa-
nie (SOCREDO) 
— voorwaardelijke lening ααη SOCREDO 

NIEUW-CALEDONIË 

5,0 
5,0 

8,0 

DE TURKS- EN CAICOSEILANDEN 

4,0 

4,0 

0,15 

MIDDELLANDSE-ZEEGEBIED 

ALGERIJE 

Bouw von een stuwdam in Hammam Boughrara, 120  
km ten oosten van Gran, voor de (drink)watervoorzie-
ning von de stod 
De Democratische Volksrepubliek Algerije vertegen-
woordigd door de Banque Algérienne de Développe 
ment 

Traject Lokhdario-Bouira van de autosnelweg oost-
west (eerste tranche) 
De Democratische Volksrepubliek Algerije vertegen-
woordigd door de Banque Algérienne de Développe 
ment 

MAROKKO 110,0 

Versterking van het hoogspanningsnet 
Office Notional de l'Électricité 

Globaal krediet voor de financiering van kleine en 
middelgrote investeringsprojecten ten behoeve van de  
antwikkeling van rurale gebieden 
Caisse Nationale de Crédit Agricole 

TUNESIË 

Globale kredieten voor de financiering von kleine en 
middelgrote ondernemingen in de sectoren industrie, 
visserij, mijnbouw, toerisme en produktieve infrastruc
turen 
— Banque Calédonienne d'Investissement (BCI) 
— voorwaardelijke lening ααη de Banque Calédonien
ne d'Investissement (BCI) 

Uitvoerbaarheidsonderzoek naar de aprichting van 
een financiële installing 
Voorwaardelijke lening ααη de Regering van de Turks-
en Caicoseilanden 0,15 

miljoenen ecu  

280,0 

Gasieiding Algerije — Spanje: gedeelte tussen de 
gasvelden van Hassi R'Mel en de Algerijns-Marok-
kaanse grens 
De Democratische Volksrepubliek Algerije vertegen-
woordigd door de Banque Algérienne de Développe
ment 200,0 • 

60,0 * 

20,0 * 

60,0 * 

50,0 * 

95,0 

Bouw van de stuwdam van Zoutina, in de Oued Bar
bara ten behoeve von irrigatie en voor huishoudelijk 
gebruik 
De Republlek Tunesië 60,0 * 

Globool krediet voor de financiering van kleine en 
middelgrote ondernemingen in de toerismesector 
Banque Nationale de Développement Touristique 35,0 * 

Heroonleg en herstel van het zwakstroom- en midden-
spanningsnet 
De Republiek Libanon 

Herstel v an de waterleiding- en rioolnetten 
De Republiek Libanon 

Herstel van de installaties van de handelshaven van 
Beiroet 
De Republiek Libanon 

EGYPTE 

Ontwikkeling en exploitatie van een tuinbouwbedrijf 
voor de teelt von groenten en f ruit in de regio Nuba-
rija, 60 km ten zuiden van Alexandrie 
— Les Jardins du Nil Agricultural Company 
— voorwaardelijke lening ααη El Buston Agricultural- 
Investment Company voor deelneming in het kapitaal 
von Les Jardins du Nil Agricultural Company 

ISRAËL 

Globool krediet voor de financiering van milieuprojec-
ten 
Industrial Development Bank of Israël 

JORDANIË 

Versterking van twee waterbauwkundige werken  
Het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanie 

MALTA 

MIDDEN- EN OOST-EUROPA 

POLEN 

45,0 * 

16,0 * 

10,0 * 

42,5 

Bouw van een nieuwe drukkerij in de omgeving van 
Caïro 
Al Ahram Establishment 35,0 * 

6,0 • 

1,5 • 

40,0 

Globaal krediet voor de financiering van kleine en 
middelgrote projecten in de sectoren industrie en toe
risme 
Industrial Development Bank of Israël 30,0 * 

10,0 • 

29,0 

Versterking van de internationale en nationale tele-
communicatienetten 
Met Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië 20,0 * 

9,0 * 

13,0 

Uitbreiding van de rioolnetten en zuiveringsstotions 
De Republiek Malta 7,0 * 

Aonschof en instollotie van voorzieningen voor het 
luchtverkeersveiligheids- en landingsbegeleidings-
systeem op de internationale luchthaven van Luga 
De Republiek Malta 6,0 * 

mil|oenen ecu  
263,0 

Herstel en modernisering van het Poolse traject van de 
spoorlijn Warschau — Berlijn 
Poolse Spoorwegen (P.K.P.j 200,0 

Globaal krediet ααη de Poolse Ontwikkelingsbank 
voor de financiering van ondernemingen in de secto
ren industrie, toerisme en z akelijke dienstverlening 50,0 

Bebossing van 17 000 ha oude landbouwgronden 
De Republiek Polen ] 3^0 
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REPUBLIEK TSJECHIË 165,0 

Modernisering en uitbreiding van de outomobielfa-
briek in Miada Boleslav 
Skoda, automobilova a.s. 

Modernisering en uitbreiding van het te lefoonnet 
SPT-Telekom 

ROEMENIË 

Globaal Apex-krediet ααη de Republiek Roemenië via 
het ministerie van Financiën voor de financiering van 
investeringen van ondernemingen in de sectoren indu 
strie, toerisme en zakelijke dienstverlening, met inbe-
grip van energiebesparings- en milieuprojecten 

Herstel en modernisering von de luchtverkeersveilig-
heidsinstalloties 
De Republiek Roemenië, ministerie van Financiën voor 
Romatsa RA. 

REPUBLIEK SLOWAKIJE 

Modernisering en uitbreiding von het te lefoonnet 
Slovenske Teiekomunikacie 

Herstel van het wegdek en diverse andere wegenwer
ken 
De Republiek Slowakije 

HONGARIJE 

Verbetering van het elektriciteitsbeheer; uitvoerbaar-
heidsonderzoek naar de aansluiting op het Euro- 
pese net 
Magyar Villamos Muvek Resyvenytarsasag (Hongoars 
Elektriciteitsbedrijf) 

100,0 * 

65,0 * 

119,0 

Herstel v on hoofdwegen die Boekorest verbinden met  
de buurlanden en de belangrijkste Steden von het land  
De Republiek Roemenië 65,0 * 

30,0 * 

24,0 * 

110,0 

Uitbreiding van een ondergrondse gasopslagplaats, 
40 km ten noorden van Bratislava 
Fozagaz, a.s. 55,0 * 

45,0 * 

10,0 * 

92,0 

Aanleg en herstel van een aantal doorgangswegen en  
rondweg van het stedelijk gebied ten noorden van 
Boedapest 
De Republiek Hongarije 72,0 * 

20,0 * 

BULGARIJE 81,0 

Herstel en modernisering van de luchtverkeersveilig-
heidsinstallaties 
De Republiek Bulgarije 30,0 * 

Globaal Apex-krediet ααη de Nationale Bank van 
Bulgarije voor de financiering van investeringen van 
ondernemingen in de sectoren industrie, toerisme en 
dienstverlening, met inbegrip von energiebesporings-
en mi lieuprojecten 30,0 * 

Herstel van grote doorgangswegen en snelwegen 
De Republiek Bulgarije 21,0 * 

SLOVENIË 47,0 

Herstel van de belangrijkste trajecten van het Sloveen-
se spoorw egnet 
Slovenske Zeleznice 47,0 * 

ESTLAND 5,0 

Globaal krediet ααη de Centrale Bank van Estland 
voor de financiering van ondernemingen in de secto
ren industrie, toerisme en dienstverlening 5,0 * 

LATIJNS-AMERIKA 

COSTA RICA 

miljoenen ecu 

44,0 

Bouw von een stuwdom en waterkrachtcentrole ten  
oosten van de hoofdstad en installatie van hoogspan-
ningsleidingen voor een aansluiting op de netten von 
Nicaragua en Panama 
Instituto Costarricense de Electricidad 44,0 

AZIE 

INDIA 

miljoenen ecu  

55,0 

Bouw van een controlecentrum voor het elektriciteits-
tronsportnet von Zuid-Indio 
Rawer Grid Corporation of India 55,0 
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Tabel A: Kredietverlening van 1959 tot 1993 
(miljoenen ecu) 

Binnen de Gemeenschap 

Kredieten 
Bülten de Gemeenschap 

Jcor Totaal Totaal 
Uit eigen  
middelen 

onder mandaat 
en garanties NCL Totaal 

Uit eigen  
middelen 

Uit begrotings-
middelen 

1959/1972 2 839,9 2 453 ,4 2 344,1 109,3 386,5 155,7 230,8 
1973/1980 14 547,9 12 553,0 11 946,2 132,1 474,7 1 99 4,9 1 381,5 613,4 
1981 3 838,9 3 352,3 2 539,3 282,1 530,9 486,6 396,4 90,2 
1982 4 694,6 4 243,0 3 452,6 — 790,4 451,6 410,2 41,4 
1983 5 946,1 5 46 6,1 4 168,3 97,6 1 200,2 480,0 427,2 52,8 
1984 6 902,6 6 194,4 5 012,8 — 1 181,6 708,2 620,7 87,5 
1985 7 117,9 6 458,3 5 574,5 — 883,8 659,6 584,3 75,3 
1986 7 556,1 7 071,1 6 678,1 — 393,0 485,0 381,8 103,2 
1987 7 848,6 7 450,3 7 003,4 — 446,9 398,3 188,8 209,5 
1988 10 180,0 9 479,8 8 938,3 185,0 356,5 700,2 520,1 180,1 
1989 12 246,0 11 634,2 11 55 5,9 — 78,3 611,8 485,9 125,9 
1990 13 338,9 12 626,0 12 549,9 52,5 23,6 712,9 669,0 43,9 
1991 15 393,3 14 477,3 14 438,1 — 39,2 916,0 781,5 134,5 
1992 17 032,5 16 139,7 16 066,0 73,7 — 892,8 764,3 128,5 
1993 19 611,3 17 724,1 17 672,6 51,5 1 887,2 1 807,4 79,8 
Totaal 149 094,8 137 323,1 129940,2 983,8 6399,1 11 771,6 9 574,8 2196,8 

lidstoten 

België . . 
Denemarken 
Duitsland . 
Griekenland 
Spanje . . 
Frankrijk 
lerland . . 
Italie . . . 
Luxemburg 
Nederlond 
Portugal 
Verenigd Kon 
Elders Γ) . , 

nkriik 

ACS-ionden en LGO 

Tobel Β: Kredietverlening von 1989 tot 1993 en von 1959 tot 1993 

naar herkomst der middelen en noor land 

MIddellandse-Zeelanden 

Midden- en Oost-Europo 

Lotijns-Amerika en Azië 

Totoai 

Totoal 

72601,4 

1 181,3 
3 215,5 
6 780,6 
1 703,3 

12 851,9 
9 222,4 
1 333,1 

18 749,7 
83,1 

1 275,2 
5 271,7 
9 971,9 

961,7 

1 289,6 

1 930,1 

1 702,0 

99,0 

77 622,1 

Uit eigen  
middelen P) 

72460,3 

1 157,7 
3 215,5 
6 780,6 
1 703,3 

12 812,7 
9 222,4 
1 333,1 

18 704,0 
83,1 

1 272,0 
5 271,7 
9 942,6 

961,7 

820,0 

1 887,1 

1 702,0 

99,0 

76 968,4 

1989-1993 

Andere  
middelen 

141,1 

23.6 

39,2 

45.7 

3,2 

29,4 

469,6 

43,0 

653,7 

Totaal 

137 323,1 

2 013,4 
6 059,5 
9 652,8 
4143,4 

14 987,0 
18 594,9 

4 418,4 
46 884,0 

128,4 
1 821,1 
6 412,3 

20 543,9 
1 664,2 

3 835,5 

6135,2 

1 702,0 

99,0 

149094,8 

Uit eigen  
middelen P) 

130924,0 

1 989,8 
5 513,7 
9 652,8 
3 837,3 

14 743,0 
17 344,9 
3 994,4 

43 797,2 
128,4 

1 817,9 
6 372,4 

20 068,1 
1 664,2 

2 421,6 

5 352,2 

1 702,0 

99,0 

140 498,8 

De kredietverlening in Spanje en Portugal viel tot eind 1985 en die in Grie kenland tot eind 1 980 onder de  
(') Kredietverlening, gelijkgesteld ααη verrichtingen binnen de Gemeenschap (zie noot 5 d op biz , 118). 
p) Inclusief kredieten onder mondoot en garanties. 

activiteiten buiten de Gemeenschap. 

(tniljoenen ecu) 

1959-1993 

Andere  
middelen 

6 399,1 

23,6 
545,8 

306,1 
244,0 

1 250,0 
424,0 

3 086,7 

3,2 
39,8 

475,8 

1 413,9 

782,9 

8 596,0 
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Tobel C; Kredietverlening in de Gemeenschap van 1989 tot 1993 
(afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit globale kredieten) 

noor land en doelstelling (miljoenen ecu) 

Milieu 
leefklimaat Energie 

126,8 
885,6 
535,0 
388,8 

1 601,1 
192,6 
340,8 

4 022,3 

359,3 
674,6 

2 414,7 
297,3 

11 839,0 

Versterking 
concurrentie-

positie 

28,5 
412.3 

1 177,3 
979,5 

1 738,6 

68,9 
230.4 
736,8 

5372,3 

Industriebeleid 

Regionale Verbindings-
ontwikkeling infrostructuur 

België 274,4 378,1 48,6 
Denemorken 1 878,3 1 946,6 184,1 
Dultslond 3 791,9 1 175,6 2 527,5 
Griekenlond 1 463,7 399,0 403,4 
Sponje 10 759,8 6 062,8 2 522,0 
Fronkrijk 5 858,5 2 557,8 1 005,7 
lerlcnd 1 332,6 374,4 242,9 
Italie 11 724,0 3 071,4 3 069,3 
Luxemburg 23,7 59,5 — 
Nederlcnd 219,6 399,4 240,3 
Portugal 5123,9 1 318,6 563,8 
Verenigd Koninkrijk .... 4677,9 1 657,5 3924,5 
Elders (') - 66M  

Totaal 47128,3 20065,1 14732,2 

Sommige atzonderlijke kredieten beantwoorden ααη twee of meer doelstellingen tegelijkertiid. De bedrogen von de verschillende rubrieken kunnen don ook n iet b ij elkoor worden  
opgeteld. 
(') Zie tobel B, noot 1, op biz. 100. 

MKS 

651.2 
246,9 
819.3 
184,7 
913,9 

1 844,1 
38,5 

3 959,9 

307,6 
491,3 
214,0 

9 671,2 

(miljoenen ecu} 

Regionale 
ontwikkeling: 47 128 

Γί 
Communautaire 
infrostructuren: 20 065 

Industriebeleid: 
15 043 

Milieu, 
leefklimaat: 14 732 

Energiebeieid: 
11 839 

β Energie 
JI Vervoer 
J Telecommunicotie 
'Lâ Overige infrostructuren 
B industrie, londbouw, 

diensten 

~JÎ Vervoer over lend  
JI Luchtvervoer  
-J Telecommunicotie 
Β Overig 

3 Concurrentievermogen 
en integrotie Europees  
bedrijfsleven 

Β MKB elders  
Β MKB in regionale  

ontwîkkelingsgebieden 

Β Water 
J Lucht 
Β Afvoi 
JI Stedeiiike voorzieningen 
-I Overig 

fQ Rationeel 
energiegebruik 

^ Ontwikkeiing 
eigen energiebronnen 

Β Diversificatie invoer 

Jabel D; Kredietverlening in de Gemeenschap van 1989 tot 1993 
(afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit globale kredieten) 

naar land en sector 

Afzonderliike 
Totool kredieten 

België 1 166,6 515,3 
Denemorken 3 231,9 2 936,2 
Duitsland 6 393,6 3 215,2 
Griekenlond 1 465,0 1 196,3 
Spanje 12 893,3 11 666,1 
Frankrijk 8 436,6 5137,5 
lerland 1 332,6 1 294,1 
Italië 18 340,1 13 432,5 
Luxemburg 83,1 83,1 
Nederlcnd 1 190,7 876,1 
Portugal 5 123,9 4 556,0 
Verenigd Koninkrijk .... 9885,0 9647,5 
Eiders (') 961,7 961,7 

Totaal 70 484,1 55 517,7 

(') Zie label Β, noot 1, op biz. 100. 

Toewijzingen 
uit globoie 

kredieten 

651,3 
295,7 

3178,4 
268.7 

1 227,2 
3 299,1 

38,5 
4 907,6 

314,6 
567.8 
217,5 

14966,4 

infrostructuur 

Tronsport 

378,2 
1 483,7 

853,4 
623.4 

4 911,9 
4 543,6 

321.5 
986,7 

404,5 
1 487,1 
1 743,4 

72,5 

Telecommu
nicotie 

Milieu 
en overlge 

infrostructuur 

17 810,0 

472,4 
638,4 

50,8 
2 434,8 

34.4 
199,8 

3 212,6 
59.5 

813,3 
427,0 
592,0 

8 935,0 

10,4 
138,6 

1 688,0 
175.0 

1 761,9 
489,5 
297.1 

1 794,1 

237,3 
133,9 

3 226,9 

9952,8 

(miljoenen ecu) 

Energie 

126,8 
859.2 
506,8 
415,8 

1 225,9 
168.8 
381.9 

4 685,4 

126,1 
828,0 

2 401,2 
297.3 

industrie  
Diensten 

Londbouw 

651.2 
278,0 

2 707,0 
199,9 

2 558,8 
3 200,3 

132.3 
7 661,3 

23,7 
422,8 

1 861,5 
2 066,4 

12023,0 21 763,3 
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Tobel E; Kredietverlening in de Gemeenschap in 1993 
(afzonderiiike kredieten en toewijzingen uit globale kredieten) 

naar sector {bedragen in mlljoenen ecu) 

Totaal 
Afzonderlijke 

kredieten 
Toewijzingen uit 

globale kredieten 

Bedrag % EIB Totaal EIB NIC 

Energie en infrastructuur  12555,9 74,8 11 634,3 921,7 921,7 — 
Energie  
Produktie  
Trodifionele thermische centrales . . . . 
Waterkrachtcentraies  
Geothermische energie . 
Warmteprodukfie  
Gas- en aardoliewinning  
Vaste brandstoffen . 
Transport, opslag, opwerking  
Elektriciteit . 
Aardgas en aardolie . 
Kernbrandstaffen  
Distributie    
Elektriciteit . .   
Aardgas  
Wärmte . . 

Vervoer . 
Spoorwegen . . . , 
Wegen, cutosnelwegen . . 
Vervoer over zee 
Stodsvervoer    
Luchtvervoer . 
Overslogcentro en overig ....... 

Telecommunicotle ... . 
Troditionele netten  
Sotellleten en volgstotions  
Internotionole kobels  

Woterprojecten, soneringen, vast afval . 
Drinkwotervoorziening  
Verwerking ofvolwoter  
Wotervoorziening, rioleringen, droineringen 
Behondeling von vost en vloeiboor ofvol 
Diverse voorzieningen  

Stedeiijke infrastructuur  
Stodsvernieuwing  
Openbore gebouwen en dergelijke ....  
Somengestelde stodsprojecten ..... 

Overige infrastructuur  
Somengestelde projecten  

idustrie, iandbouw, diensten .... 

ndustrie  
Mijnbouw  
Metollurgie  
Metool- en mochine-industrie  
Produktie von tronsportmoterieel . . .  
Elektrotechnische industrie en elektronico 
Chemie  
Rubber- en kunststofverwerkende industrie 
Glos en oordewerk  
Bouwmoteriolen  
Houtindustrie  
Voedingsmiddelen  
Textiel en leer  
Popierpulp, popier en drukkerij ....  
Overige verwerkende industrie ....  
Bouwnijverheid  

Diensten  
Toerisme, vrije tijd, gezondheid .... 
Onderzoek en ontwikkeling  
Zokelijke dienstverlening  
Recycling en verwerking von ofvol . . .  
Opleidings- en vormingscentro ....  
Groothondel  

Londbouw, visserij, bosbouw .... 

2576,2 
873.5 
176,3 
10,5 
27,4 

181.7 
438.6 
39.0 

959,6 
376.0 
557.2 

26,4 
743.1 
412,9 
279.5 
50,7 

5073,9 
959.3 

2 774,7 
97,7 

774,0 
432,9 
35,3 

2094.2 
1 927,3 

15.1 
151.8 

2214.3 
171.6 
479.2 
797.3 
400.9 
365,3 

49.2 
40,2 

2,0 
7,0 

548,2 
548,2 

4223,5 

3765,2 
11,6 
30,9 

241,6 
1 827,4 

174.0 
502,6 
111,6 
35,4 

188.4 
71,6 

216,2 
78.1 

211.1 
23,4 
41,3 

455.5 
175,1 
16,9 

227,5 
15.2 
1,0 

19,8 

2,9 

15.4 
5,2 
1.1 
0,1 
0,2 
II 
2.6 
0,2 
5.7 
2.2 
3.3 
0,2 
4.4 
2.5 
1,7 
0,3 

30,2 
5,7 

16.5 
0,6 
4.6 
2,6 
0,2 

2476,5 
850,9 
176,3 

3,4 
27.4 

170,0 
436,3 
37.5 

957,0 
376,0 
554,6 

26,4 
668,6 
405,9 
222,5 

40,2 

4902,7 
956,5 

2 703,2 
81.6 

703,0 
428,0 
30,4 

99,7 
22.6 

2,1 

11.7 
2,3 
1.5 
2.6 

2,6 

74,5 
7,0 

57.0 
10,5 

171,2 
2.8 

71,5 
16.1 
71,0 

4.9 
4,9 

99,7 
22,6 

2,1 

11,2 
2,3 
1.5 
2.6 

2,6 

74,5 
2,0 

52.0 
10,5 

171,2 
2.8 

71,5 
16.1 
71,0 

4.9 
4,9 

Totaol generoat 16 779,4 

12,5 2094,2 
11,5 1 927,3 — — 
0,1 15,1 — — 
0,9 151,8 — — 

13,2 1 674,8 539,5 539,5 
1,0 60,5 111,1 111,1 
2,9 249,8 229,4 229,4 — 
4,8 686,5 110,8 110,8 — 
2,4 326,7 74,2 74,2 
2,2 351,3 14,0 14,0 — 
0,3 17,7 31,5 31,5 
0,2 17,7 22,5 22,5 

2,0 2,0 — 
7,0 7,0 — 

3,3 468,4 79,8 79,8 
3,3 468,4 79,8 79,8 -

25,2 2491,8 1 731,7 1 705,9 25,8 
22,4 2436,6 1 328,6 1 309,6 19,0 

0,1 — 11,6 11,5 0,1 
0,2 30,9 30,9 — 
1,4 241,6 239,9 1,7 

10,9 : 787,2 40,2 40,0 0,2 
1,0 63,8 110,2 109,3 0,9 
3,0 361,4 141,2 140,9 0,3 
0,7 33,2 78,4 77,4 1,0 
0,2 — 35,4 34,9 0,5 
1,1 77,8 110,6 110,5 0,1 
0,4 13,5 58,1 58,0 0,1 
1,3 10,6 205,6 198,2 7,4 
0,5 10,7 67,4 66,2 1,2 
1,3 78,4 132,7 131,3 1,4 
0,1 23,4 19,5 3,9 
0,2 41,3 41,1 0,2 
2,7 55,2 400,3 393,5 6,8 
1,0 38,5 136,6 132,6 4,0 
0,1 16,7 0,2 0,2 
1,4 — 227,5 225,7 1,8 
0,1 — 15,2 15,2 

— 1,0 — 1,0 
0,1 — 19,8 19,8 — 

• — 2,9 2,9 — 
100,0 14126,0 2 653,4 2627,6 25,8 

102 



Tabel F; Kredietverlening in de Gemeenschap van 1989 tot 1993 
(afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit globale kredieten) 

ηαοΓ sector (bedragen in milioenen ecu) 

Totaal 
Afzonderliike 

kredieten 
Toewijzingen uit 

globale kredieten 

Bed rag % EIS en NCL Totaal EIB NCL 

Energie en infrastructuur  48 720,8 69,1 44 754,6 3966,2 3966,2 — 

Energie  
Produktie . 
Traditionele thermische centrales .... 
Kerncentrales 
Waterkrachtcentrales 
Geothermie en a lternatieve energiebronnen 
Warmtekrachtcentraies 
Gas- en oliewinning 
Vaste brandstoffen 
Transport, opslag, opwerking ...... 
Elektriciteit 
Aardgas- en -oiie . 
Kernbrandstoffen  
Dlstributie . 
Elektriciteit . . . . 
Aardgas 
Wärmte .. 

Vervoer  
Spoorwegen 
Wegen, cutosnelwegen . 
Vervoer over zee . . . 
Stodsvervoer .... 
Luchtvervoer .... 
Overslogcentro en overig 

Telecommunicatie . . 
Troditionele netten . . 
Gespecioliseerde netten  
Sotellieten, volgstotions . 
Internotionoie kobels . . 

Waterprojecten, soneringen, vast afvoi . 
Drinkwotervoorziening 
Afvolwoterverwerking 
Wotervoorziening, rioleringen, droineringen 
Verwrerking vast en v ioeiboor ofvol . . . 
Diversen  

Stedelijke infrastructuur 
Stodsvernieuwing 
Tentoonstellings- en congresruimten, beurzen 
Openbore gebouwen en dergelijke .... 
Somengestelde stodsprojecten 

Diverse infrastructuren 
Somengestelde projecten 
Land- en bosbouvvvoorzienlngen .... 

Industrie, diensten en iandbouw 

Industrie 
Mijnbouw 
Metallurgie  
Metool- en machine-industrie .... 
Produktie von tronsportmaterieel . . . 
Elektrotechnische industrie en eiektronico 
Chemie  
Rubber- en kunststofverwerkende industrie 
Glas en aardewerk  
Bouwmateriolen  
Houtindustrie · 
Voedingsmiddelen  
Textiel en leer . 
Popierpulp, papier en drukkerij . . .  
Overige verwerkende industrie . - .  
Bouwnijverheid  

Diensten  
Toerisme, vrije tijd, gezondheid . .  
Onderzoek en ontwikkeling .... 
Zakelijke dienstverlening  
Recycling en verwerking von afvolstoffen 
Opieidings- en vormingscentra . . .  
Geavonceerde informatiediensten . .  
Groothandel  

12023,0 
5 710,8 
1 620,4 

640,5 
31,6 

557.8 
2765,0 

95,5 
2 705,9 
7 061,5 
1 370,7 

273,7 
3 606,3 
2 076,7 
1 392,4 

137,1 

17 810,0 
4179,9 
7 246,1 

591,7 
2 409,9 
3180,4 

202,0 

8 935,0 
7 410,7 

235,7 
798,7 
490.0 

7 829,7 
570,7 

2 323,4 
3 141,8 

990,4 
803.3 

386.1 
145.9 
198,0 
14,5 
27,8 

1 737,0 
1 624,5 

112.4 

21 763,3 

Londbouw, visserij, bosbouw 

18621,3 
96,7 

248,0 
1 842,7 
5 231,1 
1 284,5 
2 717,8 

681,4 
408.7 
728,0 
568.0 

1 776,8 
628.1 

1 811,4 
176.8 
421.2 

3015,8 
1 140,1 

146.3 
1 164,9 

80,4 
81,9 

250,0 
152,0 

126,2 

17,1 
8,1 
2.3 

0,9 

0,8 
3,9 
0,1 
3.8 
1,5 
1.9 
0,4 
5,1 
2,9 
2.0 
0,2 

25,3 
5,9 

10,3 
0,8 
3.4 
4.5 
0,3 

12,7 
10,5 

0,3 
1.1 
0,7 

11,1 
0,8 
3.3 
4,5 
1.4 
1,1 

0,5 
0,2 
0,3 

2,5 
2,3 
0,2 

11 535,5 
5 553,9 

/ 592.3 

544.5 
30,6 

535.6 
2758,3 

92,6 
2 697,2 
1 058,6 
1 364,8 

273.7 
3 284,4 
2044,5 
1 144,5 

95,5 

16563,7 
4118,3 
6 607,7 

541,1 
1 949,0 
3 160,3 

187,3 

487,5 
156,9 

28.1 

96,0 
1,0 

22.2 
6.7 
2,9 
8.8 
2,8 
6,0 

321.8 
32.3 

247.9 
41,6 

1246,3 
61,6 

638,4 
50,6 

460,9 
20,2 
14,6 

30,9 

26,4 
0,1 
0,4 
2,6 
7.4 
1.8 
3.9 
1,0 
0,6 
1,0 
0,8 
2.5 
0,9 
2.6 
0,3 
0,6 

4,3 
1.6 
0,2 
1.7 
0,1 
0,1 
0,4 
0,2 

0,2 

487,5 
156,9 

28.1 

96,0 
1,0 

22.2 
6.7 
2.9 
8.8 
2,8 
6,0 

321.8 
32.3 

247.9 
41,6 

1246,3 
61,6 

638,4 
50,6 

460,9 
20,2 
14,6 

Totool generaci 70484,1 100,0 

8 935,0 — — — 
7 410,7 — — — 

235,7 — — — 
798,7 — — — 
490,0 — — 

6 025,7 1 804,0 1 804,0 — 
306,1 264,7 264,7 — 

1 287,9 1 035,5 1 035,5 — 
2 953,2 188,7 188,7 — 

780,2 210,2 210,2 — 
698,5 104,9 104,9 — 
306,9 79,2 79,2 — 
121,5 24,3 24,3 — 
177,8 20,2 20,2 — 

7,5 6,9 6,9 — 
27,8 27,8 — 

1 387,8 349,2 349,2 — 
1 277,6 347,0 347,0 — 

110,2 2,2 2,2 — 
10763,0 11 000,3 10581,9 418,3 

9 923,0 8 698,3 8 341,0 357,3 
— 96,7 92,6 4,1 

37,0 211,0 207,7 3,3 
156,1 1 686,6 1 619,5 67,1 

4 983,2 248,0 232,5 15,4 
740,9 543,7 523,0 20,6 

2 144,4 573,4 561,0 12,4 
165,0 516,4 492,1 24,3 
124,6 284,1 261,0 23,1 
159,1 568,9 557,5 11,4 

94,5 473,5 443,8 29,7 
359,0 1 417,8 1 371,2 46,6 

22,4 605,7 581,1 24,6 
927,4 884,0 836,3 47,7 

9,5 167,2 149,6 17,6 
421,2 412,0 9,2 

837,0 2178,8 2119,8 59,0 
331,0 809,2 802,4 6,7 
132,4 13,9 13,9 — 

44,4 1 120,5 1 073,4 47,1 
80,4 76,8 3,6 

79,2 2,8 1,5 1,3 
250,0 — — — 

152,0 151,7 0,3 

3,1 123,2 121,1 2,0 

55 517,7 14966,4 14548,1 418,3 
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Tobel G: Kredietverlening ten behoeve van de regionale ontwikkeling (in 1993 en van 1989 tot en met 1993) 

(cfzonderiijke kredieten en toewijzingen uit lopende globale kredieten) (bedragen in miljoenen ecu) 

1993 1989-1993 
regionale regio's commu regio's regionale regio's commu regio's 

Land ontwikkeling nautaire actie doelst. 1 ontwikkeling nautaire actie doelst. 1 

België  . . 76,2 73,4 274,4 244,6 
Denemarken  . . 667,7 443,7 — 1 878,3 1 120,2 
Duitsland  . . 1 508,5 1 403,0 1 201,7 3 791,8 3 215,5 2 302,9 
Griekenland , ,. . 492,4 492,4 492,4 1 463,5 1 463,5 1 463,5 
Spanje  3 831,9 3 831,9 2 167,8 10 760,0 10 509,8 6 425,0 
Frankrijk  1 135,7 904,1 91,6 5 858,5 4 645,8 187,4 
lerland  407,2 407,2 407,2 1 332,6 1 332,6 1 332,6 
Italië . . 2 084,7 2 056,6 1 549,5 11 723,9 11 465,5 8 053,5 
Luxemburg  — — — 23,7 23,7 — 
Nederland  15,3 14,7 — 219,7 157,7 — 
Portugal  1 317,9 1 317,9 1 317,9 5123,8 5123,8 5123,8 
Verenigd Koninkri[k .... . . 924,7 716,8 — 4 678,1 4157,4 156,5 

Totaal  12462,2 11 661,7 7 228,1 47 128,3 43460,1 25045,2 

Tobel H: Kredietverlening per regio (in 1993 en von 1989 tot en met 1993) 

(ofzonderlijke kredieten en toewiizingen uit lopende globale kredieten) 

Deze tobel geeft een overzicht von de kredietverlening per regio (doelstelling 1 of 2 noor gelang het land). Voor zover mogeliik zijn 
de afzonderlijke kredieten ten behoeve van verscheidene regio's tegelijk uitgesplitst. 
Ramingen 1991 EUROSTAT van h et BBP per hoofd van de bevolking, uitgedrukt in standaard-koopkracht (EG = 100). 
Bevolking in 1990 in duizendtallen. 

(bedragen in milio enen ecu) 

Hamburg  
Bremen  
Hessen  
Baden-Württemberg . . 
Beieren  
Noordrijn-Westfalen . . 
Saarland  
Neder-Saksen  
Rijnland-Palts  
Sleeswijk-Holstein  
Berlijn (*)   
Brandenburg (*) 
Saksen-Anhalt (*) , . . ,  
Mecklenburg-Vorpommern 
Soksen (*) 
Thüringen (*) 
Multiregionaal  

1993 1989-1993 

BBP/ 
inwoner 

Bevol
king Totaal 

Afzon-
derli[ke 

kredieten 

Toewij
zingen uit 

globale 
kredieten Totaal 

209 
159 
149 
130 
127 
115 
112 
108 
104 
102 
95 
36 
35 
33 
33 
30 

1 641 
679 

5718 
9 729 

11 337 
17 248 

1 0 71 
7 342 
3 735 
2 615 
2118 
2 600 
3 000 
2 000 
4 900 
2 700 

39.0 
8.1 

132,6 
37.8 
70.1 

223,0 
13.9 

186.2 
9.2 

32,1 
7,8 

62,3 
371,6 
150.3 
386.5 
225.6 

30.3 

118,7 

52.4 
82,6 
8,9 

5,1 
257,2 
87,2 

297,2 
163,4 

8.7 
8.1 

13,9 
37,8 
17,7 

140,4 
5,0 

186,2 
9.2 

32.1 
7.8 

57.2 
114,4 
63.1 
89.3 
62.2 

141,7 
48,0 

279.0 
396.2 
635.7 

1 587,0 
105.1 
524,4 
74,2 

102.8 
65,8 

211,4 
458.7 
211.3 
925,0 
480.4 
146.8 

Afzon
derlijke 

kredieten 

107.5 

205,2 
146,8 
487,7 
451,2 

22,3 
48,6 

17,9 
41.3 
85.4 

286,1 
105.7 
707.6 
355,1 
146.8 

Toewij
zingen uit 

globale 
kredieten 

België  108 9 967 465,3 346,6 118,7 1 166,6 515,3 651,3 
Brüssel  171 962 68,2 55,0 13,2 130,3 93,5 36,8 
Vlaams Gewest  109 5 754 114,3 26,4 87,9 570,8 67,9 502,9 
Wallonie  87 3 251 17,5 — 17,5 111,6 111,6 
Multiregionaal  - — 265,2 265,2 — 353,9 353,9 

Denemarken  III 5 140 891,6 843,2 48,4 3231,9 2 936,2 295,7 
Regio rond de hoofstad  - 1 720 195,4 187,2 8,2 717,1 666,9 50,2 
Ten oosten van de Grote Belt . . . - 587 375,3 372,3 3,0 751,9 731,1 20,8 
Ten West en van de Grote Belt . , . - 2 833 155,5 118,3 37,2 1 114,5 889,8 224,7 
Multiregionaal  - — 165,4 165,4 648,4 648,4 
Duitsland  106 63232 1 956,0 1 102,9 853,1 6393,6 3215,2 3178,4 

34,2 
48,0 
73,8 

249,4 
148,0 

1 135,8 
82.8 

475,8 
74,2 
84.9 
24,5 

126,0 
172,6 
105,6 
217,4 
125,3 
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Tobel H: Kredietverlening per regio (in 1993 en van 1989 tot en met 1993) (vervolg) 

(afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit iopende globale kredieten) (bedragen in miljoenen ecu) 
1993 1989-1993 

BBP/ 
inwoner 

Bevol-
king Totaol 

Afzon
derlijke 

kredieten 

Toewij
zingen uit 

globole 
kredieten Totaol 

Afzon
derlijke 

kredieten 

Toewij
zingen uit 

globale 
kredieten 

Griekenland  49 10 123 492,4 466,2 26,2 1 465,0 1 196,3 268,7 

Attica  
Midden-Griekenland . . .   
Noord-Griekenland  
Eilanden  
Multiregionaal  

55 
48 
46 
44 

3 477 
2 382 
3 286 

978 

127,5 
133,3 

51,7 
43,7 

136,3 

123.2 
124,1 

45,4 
37,2 

136.3 

4,3 
9.2 
6.3 
6,5 

399.8 
425,1 
229,7 
151,6 
258.9 

353,3 
338.8 
167.9 

91,3 
245,0 

46,5 
86,3 
61.8 
60,3 
13.9 

Spanje  80 38 959 3924,7 3835,7 89,0 12893,3 11 666,1 1 227,2 

Balearen  106 682 150,9 150,9 — 225,2 214,6 10,6 

Navarra . 700 521 83,2 83,1 0,1 225,3 210,6 14,7 

Madrid    700 4 878 449,0 444,3 4,7 1 856,5 1 732,5 124,0 

Catalonïe . 98 6 008 569,0 566,9 2,1 2 227,0 2 083,9 143,1 

Baskenland  92 2 129 377,9 377,5 0,4 680,6 632,3 48,3 

Aragon  89 1 213 16,5 11,4 5,1 116,8 82,5 34,3 

Rioja  87 260 11,8 11,8 — 45,3 38,3 7,0 

Valencia . 80 3 787 409,0 402,1 6,9 1 111,8 985,7 126,1 

Canarische eilanden . , ,   , . 79 1 485 16,1 13,4 2,7 179,4 145,2 34,2 

Cantabrië . 77 527 95,3 94,8 0,5 240,8 228,7 12,1 

Murcia  76 7 027 134,1 132,5 1,6 394,8 342,2 52,6 

Asturië  75 7 7 20 170,2 170,1 0,1 319,5 300,7 18,8 

Kastilië-Leon . 70 2 626 111,0 92,7 18,3 550,2 406,0 144,2 

Kastilië-La Mancha   66 1 714 323,8 310,5 13,3 891,3 807,0 84,3 

Andalusië  62 6 920 514,2 490,3 23,9 2 078,2 1 834,6 243,6 

Galicië  61 2 804 214,2 207,1 7,1 574,7 487,6 87,1 

Estremadura . .. 52 1 12 8 278,7 276,3 2,4 390,6 348,1 42,5 

Multiregionaal  , . — 785,6 785,6 

Fronkrijk  115 57 880 1 719,2 1 150,1 569,1 8 436,6 5137,5 3299,1 

Ile-de-France  172 10 633 177,0 125,5 51,5 707,2 418,4 288,8 

Elzos  . . 117 1 619 52,6 22,7 29,9 269,6 86,2 183,4 

Chompogne-Ardenne  . . 115 1 341 4,5 — 4,5 217,2 182,5 34,7 

Rhône-Alpes  113 5 338 270,7 210,6 60,1 1 168,0 793,1 374,9 

Haute-Normandie  112 1 731 56,8 41,3 15,5 189,8 135,8 54,0 

Franche-Comté  108 1 0 92 22,8 7,5 15,3 79,0 15,5 63,5 

Centrum . . . 106 2 363 16,4 2,3 14,1 86,7 16,4 70,3 

Aquitaine  106 2 787 78,1 — 78,1 283,5 50,8 232,7 

Provence-Côte d'Azur  ,. . 105 4 250 26,7 — 26,7 544,2 287,5 256,7 

Bourgogne  102 7 <502 54,5 45,0 9,5 129,7 89,1 40,6 

Loiregebied  101 3 048 97,1 58,0 39,1 472,1 233,5 238,6 

Picardie  98 1 804 91,7 79,6 12,1 248,5 203,8 44,7 

Bosse-Normandie  . . 98 7 385 8,2 — 8,2 79,2 8,7 70,5 

Midi-Pyrénées  98 2 423 29,7 16,6 13,1 436,8 288,0 148,8 

Lotharingen . 96 2 293 54,9 29,3 25,6 248,4 36,4 212,0 

Auvergne  ,. . 95 1 314 10,1 — 10,1 90,5 22,4 68,1 

Bretagne . . . 94 2 784 34,3 — 34,3 311,6 11,0 300,6 

Poitou-Chorentes  93 1 588 21,6 10,2 11,4 81,2 22,6 58,6 

Nord — Pas-de-Calais  . . 93 3 945 260,6 240,9 19,7 1 768,2 1 533,8 234,4 

Limousin  90 719 0,7 — 0,7 35,3 — 35,3 

Longuedoc-Roussillon  88 2 113 70,8 — 70,8 218,9 28,7 190,2 

Corsica . . 83 249 0,3 — 0,3 1,8 1,8 

Overzeese gebiedsdelen . . . 45 1 4 60 91,3 72,6 18,7 186,3 90,5 95,8 

Multiregionaal  . . — 188,1 188,1 — 582,8 582,8 

lerlond  72 3503 407,2 388,2 19,0 1 332,6 1 294,1 38,5 
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Tobel H: Kredietverlening per regio (in 1993 en van 1989 

(ofzonderiijke kredieten en toewijzingen uit lopende 
tot en met 1993) (vervolg) 

globale kredieten) (bedragen in miljoenen ecu) 

Itallë 

Lombardije  
Volle d'Aosta ....  
Emilio-Romagno . . .  
Trentino — Alto Adige  
Friuii-Venezio Giulio . 
Piémont  
Lotium  
Veneto  
Ligurië  
Toscone  
De Morken .... 
Umbrie  
Abruzzen  
Molise  
Sordinië  
Apulië  
Componië  
Sicilië  
Bosilicoto  
Colobrië  
Multiregionool . . . 

Luxemburg . . 

Nederlond 

West-Nederlond 
Noord-Nederlond 
Zuid-Nederlond .  
Oost-Nederlond .  
Multiregionool 

Portugal 

Lissabon en Voilei von de Toog 
Noord  
Algorve  
Centrum 
Alentejo  
Azoren  
Modeiro  
Multiregionool  

Verenigd Koninkrijk . . . . 

Zuidoost  
Oost-Anglio  
Zuidwest  
Oost-Midionds 
Schotlond . 
Noordwest  
West-Midionds  
Yorkshire en Humberside . . . 
Noord  
Woles  
Noord-lerlond  
Multiregionool 

1993 

BBP/ 
inwoner 

Bevol-
king Totaal 

106 57663 3270,3 

139 
133 
132 
126 
125 
123 
121 
120 
120 
113 
108 
102 
93 
81 
77 
76 
73 
70 
67 
59 

8 926 
116 

3 925 
889 

1 202 
4 357 
5 181 
4 392 
1 723 
3 562 
1 4 33 

822 
1 269 

336 
1 6 61 
4 076 
5 831 
5 185 

624 
2 153 

248,5 
5,2 

231.8 
42.7 
19.6 

195.0 
163.3 
126.7 
39.8 
148.9 
47.7 
69,4 
214.4 
48,3 
53.9 

121.1 
224,9 
301.2 
409,9 
120,0 
437.8 

131 381 

104 

111 
106 
100 
91 

14 947 313,0 

6 996 
1 596 
3 306 
3 050 

16,9 
4,2 

285,4 
6,5 

60 9377 1317,8 

82 
54 
52 
42 
36 

98 

3 305 
3 453 

338 
1 732 

550 
254 
271 

815,7 
96,8 
33,3 
12,1 

0,1 
37,7 

9,0 
313,2 

57411 1 910,9 

117 
99 
94 
94 
94 
90 
89 
88 
86 
83 
74 

17 458 
2 059 
4 667 
4 019 
5 102 
6 389 
5 219 
4 952 
3 075 
2 881 
1 589 

421.3 
36,7 
54,6 

145.5 
225.4 
69,3 
128.6 
186,8 
81.5 
90.6 

470.7 

Afzon-
derlijke 

kredieten 

Toewij  
zingen uit 

globale 
kredieten Totaal 

2455,7 814,6 18 340,1 

165.3 

118.4 
10,1 

8,4 
107,4 
114.4 
67.0 
14.7 
73.8 
14,7 
12,3 

151.5 
47.1 
49.2 
93.9 

178.6 
275.6 
397.7 
117.8 
437,8 

83,2 
5,2 

113,4 
32,6 
11,2 
87.6 
48,9 
59.7 
25,1 
75,1 
33.0 
57.1 
62,9 
1,2 
4,7 

27.2 
46.3 
25,6 
12,2 

2,2 

1 642,4 
19,6 

1 26 2,3 
360,6 
421.8 

1 63 8,9 
1 31 8,4 

917.3 
381.9 
884,9 
383,9 
269.4 

1 01 5,1 
231,4 
904,9 

1 240,2 
1 39 8,0 
1 305,3 

920,0 
698,6 

1 12 5,3 

83,1 

271,4 41,6 1 190,7 

271,4 

16,9 
4,2 

14,0 
6,5 

193,4 
32,2 

500,3 
117.3 
347.4 

1 289,9 27,9 5123,9 

811,0 
87,6 
33,1 

8,1 

37,0 

313,2 

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

1 969,1 
978,3 
109.8 
634,1 
362,5 
191.9 
28,9 

849,3 

1 865,1 45,8 9 865,0 

413.3 
33.4 
46.8 

141.4 
225,4 
59.5 

123,9 
185,3 

81,5 
83.9 

8.0 
3,3 
7,8 
4.1 

9,8 
4,7 
1,5 

6,7 

2 238,9 
167,2 
551.6 
352.7 

1 466,9 
804,9 
518.8 
645,4 
827,0 
766,8 
156,6 

83,1 

876,1 

68,2 

424,9 
35,6 

347,4 

1 806,6 
790,4 
97.8 

469,0 
345,0 
187,0 
10.9 

849,3 

9647,5 

2 190,6 
157.3 
536,1 
328.7 

1 448,9 
768.8 
499.5 
633,8 
814.4 
744,7 
156.6 

1989-1993 
Toewij-

Afzon- zingen uit 
derlijke globale 

kredieten kredieten 

13432,5 4 907,6 

894,8 
14,4 

742,3 
83.2 

344.8 
1 174,4 
1 035,1 

513,2 
274.9 
539.7 
136.1 

92.3 
762.2 
195.8 
776.6 

1 051,1 
1 084,3 
1 103,1 

837,2 
657.7 

1 119,3 

747.6 
5,2 

520.0 
277.4 
77,0 

464.5 
283,3 
404.1 
107.0 
345.2 
247.8 
177.1 
252.9 
35,6 

128.3 
189.1 
313.7 
202.2 

82.8 
40.9 
6,0 

314,6 

125,2 
32,2 
75,4 
81,7 

4556,0 567,8 

162,5 
187,9 

12,0 
165,1 
17,5 

4,9 
18,0 

217,5 

48,3 
9,9 

15.5 
24,0 
18.0 
36.1 
19,3 
11.6 
12,6 
22,1 

Elders ... — 111,0 111,0 — 961,7 961,7 — 
Totaal  — — 16 779,4 14126,0 2653,4 70484,1 55 517,7 14966,4 

) Ramingen van het bevolkingsaantal niet opgenomen in het totaal. 
- ; Gegevens niet beschikbaar. 
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Tobel I: Toewijzingen in 1993 uit lopende globale kredieten 
voor investeringen von bescheiden omvong (*] 

oigemeen overzicht (bedragen in miljoenen ecu) 

Totoal Uit eigen middelen Uit het NCL 

aantol bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Totool in 1993 (*) 6094 2653,4 6023 2627,6 71 25,8 

Regionale ontwikkeling 3 696 1 744,9 3 696 1 744,9 — 
Infrastructuur 593 691,0 593 691,0 
Industrie, landbouw en dien sten 3 103 1 053,9 3 103 1 053,9 
Energievoorziening 44 117,2 44 117,2 
Midden- en kleinbedrijf buiten 
ontwikkelingsgebieden 2 189 600,9 2 118 575,1 71 25,8 
Milieu 616 761,0 616 761,0 

(*) Sotnmige kredieten beantwoorden ααη twee of meer doelstellingen tegelijk. De bedragen van de verschillende rubrieken kunnen dan ook niet bi) el kaar worden opgeteid. 

Tobel J: Toewijzingen in 1993 uit lopende globale kredieten (*) 

near regio en noor doelstelling (bedragen in miljoenen ecu) 

Totoo! 
Regionale  

ontwikkeling 
Buiten ont

wikkelingsgebieden 

Infra- Eigen 
Regie's aantal bedrag structuur Industrie middelen NO Energie Milieu 

België 177 118,7 0,1 49,8 68,9 — — -

Vlooms Gewest 86 87,9 — 39,1 48,9 — — — 
Regio Wollonië 77 17,6 0,1 10,7 6,8 
Brüssel 14 13,2 — — 13.2 — — — 

Denemarken . 197 48,4 - 8.8 ^2,5 - 4,8 12,2 

Ten Westen von de Grote Belt 131 37,2 8,4 17,1 4,8 7,0 
Regio rond de hoofdstod 55 8,2 — 5,1 3,2 
Ten oosten von de Grote Belt 11 3,0 0,5 0,4 2,1 

Duitsland 363 853,1 366,6 277,0 44,6 - 38,1 566,9 

Neder-Soksen 81 186,2 132,6 7,6 - - - 173,0 
Noordriin-Westfolen .... 72 140,4 36,7 16,4 10,9 . 
Soksen-Anholt 31 114,4 29,3 85,1 - - 10,3 62,5 
Soksen 46 89,3 6,5 82,8 - - - 28 6 
Mecklenburg-Vorpommern . . 24 63,1 54,2 8,9 ^7, , 
Thüringen 21 62,2 39,3 22,8 - - - 48,7 
Brondenburg 26 57,2 24,3 32,9 , , 
Boden-Württemberg .... 21 37,8 — — 23,7 — — , 
SIeeswijk-Holstein 8 32,1 32,1 
Beieren 12 17,7 - 5,3 0,3 - - 15,5 
Hessen 3 13,9 8,8 ^ _ ' 
Rijnland-Paits 6 9,2 2,4 , ' 
Homburg 3 8,7 - 3,5 - - - 5,1 
Bremen 3 8,1 7,1 0,9 - - - -
Berliin 5 7,8 2,1 5,6 - - - 6^ 
Soorlond . 1 5^0 — 

(·) Sommige k redieten beantwoarden ααη twee af meer d oelstellingen tegeliik. De bedragen van de verschillende rubrieken kunnen dan ook niet bij elkaar worden opgeteid. 
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Tobel J; Toewijzingen in 1993 uit lopende globale kredieten (vervolg) (*) 

Aquitaine  
Longuedoc-Roussilion 
Rhône-Alpes  
Île-de-France .... 
Loiregebied 
Bretagne  
Elzas 
Provence — Còte d'Azur 
Lotharingen  
Nord — Pas-de-Calais . 
Martinique  
Haute-Normandie . .  
Franche-Comté .... 
Centrum 
Midi-Pyrénées  
Picardie  
Poitou-Chorentes  
Auvergne  
Bourgogne  
Bosse-Normandie . . . ,  
Chompogne-Ardenne . . 
Limousin  
Corsica 

lerland 19,0 

near regio en naor doelstelling (bedragen in miljoenen ecu) 

Regio's 

Totool 
Regionale  

ontwikkeling 
Buiten ont-

wikkelingsgebieden 

Energie Milieu Regio's oontal bed rag 
Infra-

structuur Industrie 
Eigen  

middelen NCL Energie Milieu 

Griekenlond  25 26,2 3,7 22,5 — — — — 

CentraaI-Griekenland . . . . 7 9,2 9,2 
Eilanden  5 6,5 3,7 2,7 — 
Noord-Griekenlond  8 6,3 — 6,3 _ _ 
Attico  5 4,3 4,3 — — — 

Spanje  169 89,1 65,5 10,0 9,3 4,3 — — 

Andolusië  39 23,9 21,7 1,5 0,8 
Kostilië-Leon  20 18,3 17,8 0,4 0,2 _ 
Kastilië-Lo Moncho  18 13,3 10,4 2,6 0,3 
Golicië  8 7,1 6,6 0,5 _ 
Valencia  22 6,9 2,6 3,6 0,7 _ 
Aragon  2 5,1 1,8 3,2 _ 
Madrid  20 4,7 — 4,3 0,4 _ 
Conorische eilonden  5 2,7 2,7 0,1 _ _ 
Estremoduro  5 2,4 2,0 0,1 0,2 
Cotolonië . 16 2,1 — 1,7 0,4 _ 
Murcio  6 1,6 — 0,3 1,3 _ 
Contobrië  2 0,5 — 0,5 _ 
Baskenland 4 0,4 — 0,4 _ 
Asturië    1 0,1 — 0,1 _ 
Navarro  1 0,1 — — 0,1 — — 

Fronkrijk  3458 569,1 247,3 163,4 131,5 — 1,5 145,3 

175 78,1 68,1 10,0 — — — 8,7 
105 70,8 63,9 6,9 — — 7,4 
466 60,1 11,7 13,2 25,8 — — 21,0 
489 51,5 — — 47,6 — — 3,9 
169 39,1 26,1 11,5 1,5 — 26,1 
243 34,3 22,6 11,7 — — 11,5 
246 29,9 2,1 8,7 17,4 — 3,3 
247 26,7 4,5 22,2 — — 4,5 
205 25,6 12,1 13,5 — — 12,3 
242 19,7 3,6 16,1 — 3,6 
51 18,7 5,0 13,6 — 5,0 
92 15,5 0,8 6,0 5,5 — — 3,9 
88 15,3 1,8 3,7 9,0 — 2,6 

101 14,1 0,5 0,6 10,3 — 3,1 
93 13,1 6,1 7,0 — — 6,1 

112 12,1 0,8 4,8 6,2 1,1 
63 11,4 7,0 4,4 — — 1,5 5,4 
53 10,1 7,5 1,3 0,5 — 8,3 
70 9,5 1,2 1,7 5,1 2,7 
66 8,2 1,3 2,2 1,9 — 4,1 
64 4,5 0,5 3,1 0,6 0,8 
14 0,7 — 0,7 — 

4 0,3 — 0,3 — 

19,0 

(·) Sommige kredieten beantwoorden ααπ twee of meer doelsteliingen tegeliik. De bedragen von de verschillende rubrieken kennen dan ook niet bij eikoar worden opgeteld. 
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Tobel J; Toewijzingen in 1993 uit lopende globale kredieten (vervolg) (*) 
noor regio en noor doelstelling (bedragen in miljoenen ecu) 

Totool 
Reqionale 

ontwikkeling wikkeli 
Buiten ont-

ngsgebieden 

infro- Eigen 
Regie's oonto! bedrog structuur Industrie middelen NCL Energie Milieu 

Itolië  1 314 814,6 7,8 457,8 257,3 — 72,7 29,5 

Emilia-Romagna  134 113,4 51,4 49,6 — 8,6 3,7 

Piémont  79 87,6 — 5,5 64,2 — 12,5 5,4 

Lombardije 110 83,2 — 3,0 50,1 — 22,8 7,3 

Toscane  III 75,1 — 35,1 20,1 — 10,7 9,1 

Abruzzen 88 62,9 1,8 61,1 — — — — 
Veneto  106 59,7 — 1,7 55,3 — 0,3 2,4 

Umbrie  90 57,1 — 57,1 — — — 1,6 

Latium  61 48,9 — 43,2 3,6 — 2,1 — 
Campanië . 127 46,3 — 46,3 — — — — 
De Marken  53 33,0 — 33,0 — — — — 
Trentino — Alto Adige . . . 52 32,6 — 31,2 — — 1,4 — 
Apulië  99 27,2 — 27,2 — — — — 
Sicilië . 53 25,6 2,2 23,4 — — 5,1 — 
Ligurië  56 25,1 — 18,1 7,0 — — — 
Basilicata  25 12,2 — 12,2 — — — — 
Friuli — Venezia Giulia , . . 12 11,2 3,8 — 7,5 — 3,8 — 
Valle d'Aosta  1 5,2 — — — — 5,2 

Sardinië  26 4,7 — 4,7 — — — 
Calabrië  23 2,2 — 2,2 — — — 
Molise  8 1,2 — 1,2 

Nederland 199 41,5 — 15,3 19,2 — — 7,0 

West-Nederland  81 16,9 8,4 6,8 — — 1,8 

Zuid-Nederland  48 14,0 — 1,4 9,6 — — 3,0 

Oost-Nederland  41 6,5 — 1,7 2,5 — — 2,3 

Noord-Nederland  29 4,2 — 3,9 0,4 

Portugal 102 28,0 0,1 27,9 — — — — 

Noord  43 9,2 0,1 9,1 — — — — 
Madeira  1 9,0 — 9,0 — — — 
Lissabon en Vallei van de Taag 27 4,7 — 4,7 — — — 
Centrum 25 4,0 — 4,0 — — — 
Azoren  1 0,7 — 0,7 — — — 
Algarve  3 0,2 — 0,2 — — 
Alentejo  2 0,1 — 0,1 

Verenigd Koninkrijk .... 82 45,9 — 2,4 21,9 21,5 — — 

Noordwest  11 9,8 0,5 9,0 0,3 — — 
Zuidoost . 11 8,0 — — 5,3 2,6 — 
Zuidwest  3 7,8 — — 0,7 7,1 — 
Wales .. 9 6,7 — 1,1 5,6 

West-Midlands 8 4,7 — 0,6 0,1 4,0 — 

Oost-Midlands  20 4,1 — 0,1 0,8 3,1 

Oost-Anglia  13 3,3 — — — 3,3 

Yorkshire en Humberside . . 7 1,5 0,2 0,2 1,1 

Totaal generaci 6094 2653,4 691,1 1053,9 575,1 25,8 117,2 761 ,C 

(·) Sommige kredieten beantwoorden ααη twee of meer doelstellingen tegelijk. De bedragen von de verschillende rubrieken kunnen don ook niet bi) ei koor worden opgeteld. 
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Tobel Κ: Toewijzingen uit globale kredieten van 1989 tot en met 1993 voor investeringen von bescheiden omvong 
olgemeen overzicht (bedragen in miljoenen ecu) 

Totocl Uit eigen middelen Uit het NCL 

oantal bed rag aantol bed rag oontol bedrag 

Totaal toewijzingen 1989-1993 (*) 40 528 14 966,4 39414 14548,1 1 114 418,3 

Regionale ontwikkeling 25 601 9 320,0 25 601 9 320,0 
Infrastrucfuur 2791 2 935,3 2791 2 935,3 _ 
Industrie, landbouw en diensfen . . . 22810 6 384,7 22810 6 384,7 _ 
Energievoorziening 376 664,0 376 664,0 _ 
Nieuwe technologieën .... 511 326,4 511 326,4 _ 
MKB buiten ontwikkelingsgebieden 13 366 3 671,4 12 252 3 253,1 1 114 418,3 
Milieu 1 931 2 603,7 1 931 2 603,7 _ 
Communautaire infrostructuren . . . 39 31,5 39 31,5 — — 

{·) Sommige kredieten beantwoorden ααη twee of meer doelstellingen tegelijk. De bedrogen von de verschillende rubrieken kunnen don ook niet bij elkoor worden opgeteld. 

Tobel L: Toewijzingen uit globale kredieten von 1989 tot en met 1993 (*) 

(bedrogen in miljoenen ecu) 

Totaal 
Regionale 

ontwikkeling 
ßuiten ont

wikkelingsgebieden 
Nieuwe  
techno
logieën 

Commu

Regio's aontol bed rag 
Infra-

structuur Industrie 
Eigen 

middelen NCL 

Nieuwe  
techno
logieën Energie Milieu 

nautaire  
infra-

structuren 

België  874 651,3 0,1 236,1 391,5 23,6 — — — — 

Vloams Gewest 
Regio Wallonie . . 
Brüssel  

538 
284 
52 

502,9 
111,6 
36,8 

0,1 
155,5 
80,6 

329,4 
27,4 
34,8 

18,1 
3,5 
2,1 

— — 
— 

Denemarken 864 295,7 7,9 94,8 121,3 31,1 — 4,8 37,7 4,8 

Ten Westen von de Grote Belt  
Regio rond de hoofdstod . .  
Ten oosten von de Grote Belt 

611 
194 
59 

224,7 
50,2 
20,8 

6,3 
1,6 

91,3 

3,5 

89,6 
30,1 
1,6 

22,7 
6,8 
1,6 

— 4,8 11,8 
13.4 
12.5 

4,8 

Duitslond 

Noordrijn-Westfcien . . 
Neder-Soksen 
Baden-Württemberg 
Soksen 
Saksen-Anhcit 
Beieren 
Brandenburg 
Thüringen  
Mecklenburg-Vorpommern  
Sleeswijk-Holstein . . . 
Saarland 
Rijniand-Palts 
Hessen  
Bremen 
Hamburg 
Berliin 

2 625 3 178^ 1004,8 901,3 220,6 — 58,4 147,3 2013,3 

694 1 135,8 327,6 108,3 88,3 — 4,6 23,8 860,7 _ 
280 475,8 287,8 105,6 6,5 — — 16,4 344,1 _ 
576 249,4 0,1 2,2 64,3 — 53,8 12,9 130,0 
232 217,4 21,2 196,2 — — — 60,3 _ 
110 172,6 35,9 136,8 — — — 10,3 83,4 _ 
122 148,0 — 25,8 16,3 — — 14,8 101,1 
110 126,0 42,1 83,9 — — — 10,2 51,2 _ 
105 125,3 53,7 71,7 — — — — 74,5 
97 105,6 67,1 38,5 — — — 20,1 50,0 _ 
56 84,9 68,2 6,7 — — — 21,9 55,3 _ 
34 82,8 62,2 20,6 — — — — 70,4 
66 74,2 7,7 20,4 12,2 — — 2,6 41,2 _ 
70 73,8 — 16,5 33,0 — — — 38,3 _ 
22 48,0 28,4 19,6 — — — 14,4 18,5 _ 
26 34,2 0,7 26,1 — — — 20,9 _ 
25 24,5 2,1 22,4 — — — — 13,3 — 

) Sommige kredieten beantwoorden ααη twee of meer doelstellingen tegelijk, De bedrogen von de verschillende rubrieken kunnen dan ook niet bij elkoor worden opgeteld. 
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Tobel L; Toewijzingen uit globale kredieten van 1989 tot en met 1993 (*) (vervolg) 

Centrool Griekenlcnd 
Noord-Griekenicnd . 
Eilanden  
Attico  
Multiregionool . . . 

Rhône-Alpes  
Bretogne  
ile-de-Fronce  
Provence — Còte d'Azur 
Loiregebied  
Nord — Pos-de-Colois 
Aquitoine  
Lotharingen  
Longuedoc-Roussillon . . 
Elzos  
Midi-Pyrénées  
Bosse-Normondie . . . 
Centrum  
Auvergne  
Fronche-Comté . . . .  
Poitou-Chorentes . . .  
Houte-Normondie . . . 
Picardie  
Martinique  
Bourgogne  
Réunion  
Limousin  
Chompogne-Ardenne .  
Guadeloupe .... 
Guyana  
Corsica  

naar regio en doelstelling (bedrogen in miljoenen ecu) 

Totool 
Regionale 

ontwikkeling 
Buiten ont-

wikkelingsgebieden 
Nieuwe 
techno-
logieën 

Commu 
nautaire  

infra-
structuren 

Regio's oontol bedrog 
intro-

structuur Industrie 
Eigen 

middelen NCL 

Nieuwe 
techno-
logieën Energie Miiieu 

Commu 
nautaire  

infra-
structuren 

Griekenlcnd .... 335 268,7 83,3 184,1 — 1,3 — 14,6 27,9 — 

90 
94 
61 
2 

86,3 
61.8 
60,3 
46,5 
13.9 

22.6 63,4 
18.7 43,1 
35,1 25,2 
7,0 38,6 
— 13,9 

0,3 

0,1 
0,9 

1,5 
5.3 
6.4 
1,4 

15,3 
2,6 
9,9 

Spanje  2764 1 227,2 311,0 596,3 244,8 72,9 — — 2,3 — 

Andalusië  457 243,6 66,9 161,5 1,7 13,5 — — — — 

Kastilië-Leon  317 144,2 60,7 71,0 5,9 6,6 — 
Cotolonië  367 143,1 2,3 34,2 92,3 14,2 — 
Valencia  343 126,1 21,1 97,1 2,5 5,3 — 
Madrid  277 124,0 1,9 7,8 97,9 14,2 — 2,1 

Golicië  114 87,1 67,3 17,6 0,1 2,1 — 
Kostilië-Lo Moncha . . . 228 84,3 31,9 41,8 3,1 7,4 — 

Murcia  110 52,6 11,0 36,6 1,5 3,4 — 0,2 

Baskenland  101 48,3 0,8 41,1 6,0 0,5 — 

Estremoduro .... . . 123 42,5 23,1 19,1 — 0,3 — 

Aragon  77 34,3 3,0 14,0 16,4 0,9 — 
Canorische eilonden . . ,. 78 34,2 8,2 24,2 — 1,7 

Asturië  54 18,8 9,7 8,8 0,2 — 
Navarro  44 14,7 1,9 0,9 10,5 1,4 

Contobrië . . 33 12,1 1,0 10,8 — 0,3 

Boleoren  14 10,6 — 8,7 1,6 0,3 ~~ 

Riojo 27 7,0 0,2 1,0 5,0 0,8 
~ 

Frankrijk  21037 3299,1 1395,8 1 119,1 649,5 93,7 1,1 2,8 257,6 10,6 

2 948 374,9 151,3 75,3 113,9 14,6 0,3 — 37,6 0,6 

1 468 300,6 130,4 165,4 — 4,9 — — 21,7 — 

3311 288,8 — — 264,1 17,8 0,5 1,0 5,1 0,4 

1 409 256,7 138,8 113,2 2,0 2,6 — — 5,8 0,2 

1 135 238,6 115,3 104,3 14,2 4,8 — — 33,6 0,4 

1 122 234,4 126,0 106,4 — 2,0 — — 4,4 3,4 

868 232,7 169,2 61,6 — 1,9 0,3 — 16,2 0,6 

1 290 212,0 77,1 127,3 0,5 7,1 — — 35,2 1,3 

495 190,2 147,9 41,9 — 0,4 — — 8,1 0,7 

1 348 183,4 13,8 82,4 82,9 2,7 — — 19,8 

683 148,8 98,0 50,2 — 0,7 — — 9,8 0,2 

505 70,5 37,8 17,0 10,2 2,7 — — 4,4 

736 70,3 1,2 6,4 47,4 12,4 — 0,3 3,7 0,8 

353 68,1 42,3 19,6 3,3 2,0 — — 8,7 

530 63,5 9,5 14,0 35,0 4,3 — — 11,0 

342 58,6 33,2 24,5 — 0,9 — 1,5 10,4 0,9 

558 54,0 3,1 18,7 26,0 3,1 — — 3,9 

529 44,7 7,8 11,7 24,3 0,7 — — 2,5 

121 42,3 16,6 25,4 — 0,3 — — 5,0 

453 40,6 6,6 11,4 18,9 1,9 — — 7,8 0,6 

113 39,9 31,2 8,7 — — — — 

177 35,3 24,4 10,8 — 0,2 — — 2,2 

479 34,7 1,0 21,3 7,0 5,1 — — 0,8 0,5 

27 8,8 8,6 0,2 — — — — 

7 4,8 4,8 0,1 — — — — 

30 1,8 — 1,3 — 0,5 — — 

) Sommige kredieten beantwoorden ααη twee of meer doeistellingen tegeliik. De bedrogen von de verschillende rubrieken kennen don ook niet bi, elkoor worden opgeteld. 
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Tobel L: Toewijzingen uit globale kredieten von 1989 tot en met 1993 (*) (vervolg) 

nocr regio en doelstelling (bedragen in miljoenen ecu) 

Totool 
Regionole 

ontwikkeiing 
Bülten ont-

wikkellngsgebieden 
Nieuwe 
techno-
logieën 

Commu

Regio's aantal bedrog 
infro-

structuur Industrie 
Eigen  

middeien NCL 

Nieuwe 
techno-
logieën Energie Milieu 

nautaire  
intra-

structuren 

lerland  . . 59 38,5 — 38,5 — — — — — — 

Italië  . . , . 9158 4907,6 61,2 2518,3 1 392,6 106,4 266,9 480,0 241,7 16,1 

Lombordije  
Emilia-Romagna  
Piémont  
Veneto  
Toscane  
Campanië  
Latium  
Trentino — Alto Adige . . 
Abruzzen  
De Marken  
Sicilië   
Apulië , 
Umbrië  
Sardinië  
Ligurië  
Basilicata  
Friuli — Venezia Giulia . . 
Calabrië  
Molise  
Multiregionaal Noord . . . 
Valle d'Aosta  
Multiregionaal Mezzogiorno 

Nederlond  

West-Nederlond  
Oost-Nederland  
Zuid-Nederland  
Noord-Nederlond .... 

Portugal 

758 
582 
414 
570 
555 
987 
312 
481 
474 
540 
796 
954 
295 
569 
226 
231 
147 
190 
71 

2 
1 
3 

532 

223 
127 
120 
62 

1922 

747.6 
520.0 
464.5 
404.1 
345.2 
313.7 
283.3 
277.4 
252,9 
247.8 
202.2 
189,1 
177.1 
128.3 
107,0 

82.8 
77,0 
40.9 
35.6 
5,6 
5,2 
0,4 

314.6 

125.2 
81.7 
75,4 
32,2 

567,8 

4,9 

2.0 
4,3 
5.1 
2.6 
1.7 

10,4 
13,1 
1.3 

4,5 
0,3 
4.4 
6,7 

5,6 
60.4 
5,5 

42.2 
171.3 
311.7 
242.4 
264.1 
250,3 
242.2 
191.8 
176,0 
171,0 
128.3 
57,9 
82.5 
45,1 
34.3 
35.6 

409,0 
301,4 
261,4 
244,4 
116,4 

10,0 

39,9 
13.2 
12.3 
28,9 
10,0 

0,4 

0,3 

2 7 

32.4 1,8 

14,6 — 

101,8 
35,0 
76,8 
18.8 
14.9 

7,3 

5,0 

7,3 

124,8 
73,9 
84,2 
38.2 
33,6 
1,9 

17,6 
13.3 
0,8 
5,2 

16.3 
13,1 
10.4 

14,9 
0,3 

14,0 
6,7 

5,6 
5,2 

— 0,4 

— 102,2 

— 29,2 
— 33,7 
— 13,0 
— 26,4 

71,2 496,6 

205,3 — 

94,3 — 
45,8 
593) — 
5,8 — 

- 14,5 

104,7 
39,1 
33,8 
19,0 
27,4 

5,7 

6,2 

2,3 

3,4 

- 7,0 

1,8 
2,3 
3,0 

12,7 

16,1 

Centrum 587 165,1 15,8 149,2 4,8 0,2 
Noord  668 187,9 29,0 158,9 _ 9,7 
Lissabon en Vallei van de Taag 492 162,5 19,0 143,5 _ 0,1 12,4 
Alentejo .... 98 17,5 1,3 16,1 _ 
Algarve  46 12,0 2,7 9,3 _ 
Madeira  11 18,0 18,0 
Azoren .... 20 4,9 3,3 1,7 — — — — — 
Verenigd Koninkrijk .... 358 217,5 — 97,4 27,4 89,1 — — 3,5 

Zuidoost  86 48,3 _ 5,3 42,9 
Noordwest  46 36,1 23,1 11,3 1,7 
Oost-Midiands . . 52 24,0 10,7 0,8 12,5 
Wales  31 22,1 — 16,5 5,6 
West-Midlands 37 19,3 — 9,7 0,1 9,5 
Schotland . . . 17 18,0 16,7 1,3 
Zuidwest  
Noord .... 

21 
15 

15.5 
12.6 

— 1,7 
10,5 

0,9 
1,7 

12,8 
0,5 

- — — -
Yorkshire en Humberside . . 25 11,6 8,6 0,2 2,8 
Oost-Anglio . . . 28 9,9 — 6,4 3,5 

Totaal generaci  40528 14 966,4 2935,3 6384,7 3253,1 418,3 326,4 664,0 2603,7 31,5 

(·) Sommige kredieten beantwoorden eon twee of meer doelstellingen tegelijk. De bedragen van de verschillende rubrieken kunnen don ook niet bij elkaar worden opgeteld. 
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Tabe! M; Kredietverlening in de ACS-landen en de LGO van 1976 tot en met 1993 
(Overeenkomsten van Lomé)  

naor land (bedragen in miljoenen ecu) 

Totaal Eigen middeien Begrotingsmiddeien 

Lomé 
Totaal I + II + III 

AFRIKA 2 868,1 2 310,3 
West-Afrika 1 296,9 1 0 06,4 
Nigeria 439,6 307,1 
ivoorkust 203,1 196,6 
Ghana 98,3 78,3 
Senegal 87,3 73,7 
Regionaal . 49,8 49,8 
Mauretanië 78,5 53,5 
Togo 37,8 37,8 
Guinee 77,7 34,7 
Burkina Faso 41,5 36,3 
Benin 31,9 31,9 
Niger 31,2 31,2 
Sierra Leone 15,5 7,5 
Mali 40,3 30,3 
Liberia 14,0 14,0 
Kaapverdië . 18,8 8,4 
Gambia 12,4 8,1 
Guinee-Bissau 19,3 7,3 
Midden-Afrika 412,2 403,5 
Kameroen 135,8 134,3 
Zaïre 95,2 88,2 
Congo . . 57,9 57,9 
Gabon . . 34,5 34,5 
Burundi 20,6 20,6 
Tsioad 17,7 17,7 
Rwanda 17,7 17,7 
Centrafrika 15,1 15,1 
Regionaal 9,3 9,3 
Equatorialguinee 6,0 6,0 
Sâo Tomé en Principe ... 2,4 2,1 
Oost-Afrika 433,9 376,6 
Kenya 203,2 177,9 
Tanzania 65,8 45,3 
Ethiopië 50,0 44,0 
Soedan 38,7 38,7 
Uganda . 31,4 26,0 
Somalië 25,2 25,2 
de Seychellen 7,6 7,6 
Regionaal 6,5 6,5 
Djibouti 5,5 5,5 
Zuidelijk Afrika 674,1 486,8 
Zimbabwe 195,7 110,6 
Zambia 81,9 71,9 
Botswana 84,7 67,8 
Malawi 93,2 63,4 
Madagaskar 61,1 54,6 
Mauritius 68,6 51,5 
Swaziland 41,2 33,2 
Mozambique 21,4 15,0 
Lesotho 12,6 12,6 
Angola 7,1 4,0 
de Comoren 4,2 2,2 
Nomibië 2,5 — 
Mulfiregionaal 51,0 37,0 
CARIBISCH GEBIED 299,9 207,9 
Trinidad en Tobago .... 94,9 56,9 
Jamaica 74,6 45,6 
Barbados 35,4 25,4 
de Bahama's 17,6 17,6 
Guyana 16,2 11,2 
St. Lucia 9,6 9,6 
St-Vincent — Grenadinen 9,0 9,0 
Suriname 7,3 7,3 
Belize 6,4 6,4 
Grenada 6,7 5,2 
Regionaal 8,0 5,0 
Dominica 7,3 4,8 
Antigua 1.5 1,5 
Dominicaanse Republiek . . 3,0 — 
St. Kitts-Nevis 2,5 2,5 

Lomé IV Totool 
Lomé 

1 + Il + III Lomé IV Totool 
Lomé  

1 + Il + III 

557,8 1 759,5 1 418,6 340,9 1 108,6 891,7 
290,5 883,2 684,7 198,5 413,7 321,7 
132,5 433,0 303,0 130,0 6,6 4,1 

6,5 196,2 190,7 5,5 6,9 5,9 
20,0 57,0 37,0 20,0 41,3 41,3 
13,6 46,0 33,0 13,0 41,3 40,7 

_ 15,0 15,0 — 34,8 34,8 
25,0 40,0 25,0 15,0 38,5 28,5 

— 20,7 20,7 — 17,1 17,1 
43,0 26,9 11,9 15,0 50,8 22,8 
5,2 8,0 8,0 — 33,5 28,3 
— 13,5 13,5 — 18,4 18,4 

16,0 16,0 — 15,2 15,2 
8,0 — — 15,5 7,5 

10,0 — — — 40,3 30,3 
— 10,9 10,9 — 3,1 3,1 

10,4 — — — 18,8 8,4 
4,3 — — 12,4 8,1 

12,0 — — — 19,3 7,3 

8,8 247,5 246,0 15 164,7 157,5 
1,5 129,8 128,3 1,5 6,0 6,0 
7,0 50,0 50,0 — 45,2 38,2 

28,1 28,1 — 29,8 29,8 
32,0 32,0 — 2,5 2,5 

— — 20,6 20,6 
— — 17,7 17,7 

— 17,7 17,7 
— — 15,1 15,1 

7,6 7,6 — 1,7 1,7 
— — 6,0 6,0 

0,3 — — — 2,4 2,1 

57,3 199,4 179,4 20,0 234,5 197,2 
25,3 186,9 166,9 20,0 16,3 11,0 
20,6 5,0 5,0 — 60,8 40,3 
6,0 — — 50,0 44,0 

— — 38,7 38,7 
5,4 — — — 31,4 26,0 

— — 25,2 25,2 
1,5 1,5 — 6,1 6,1 
6,0 6,0 — 0,5 0,5 
— — — 5,5 5,5 

187,3 415,4 308,5 106,9 258,7 178,3 
85,1 183,0 105,0 78,0 12,7 5,6 
10,0 42,0 42,0 — 39,9 29,9 
16,9 76,4 59,5 16,9 8,3 8,3 
29,8 32,5 32,5 — 60,7 30,9 

6,5 — — — 61,1 54,6 
17,1 56,5 44,5 12,0 12,1 7,0 

8,0 25,0 25,0 — 16,2 8,2 
6,4 — 21,4 15,0 

— 12,6 12,6 
3,1 7,1 4,0 
2,0 — — — 4,2 2,2 
2,5 — — — 2,5 — 

14,0 14,0 — 14,0 37,0 37,0 

92,0 224,7 150,7 74,0 75,3 57,3 
38,0 92,0 54,0 38,0 2,9 2,9 
29,0 64,3 38,3 26,0 10,4 7,4 
10,0 34,3 24,3 10,0 1,1 1,1 

17,6 17,6 — — — 
5,0 — — 16,2 11,2 

6,0 6,0 — 3,6 3,6 
3,0 3,0 — 6,0 6,0 

_ — — 7,3 7,3 
4,5 4,5 — 1,9 1,9 

1,5 — — 6,7 5,2 
3,0 3,0 3,0 — 5,0 2,0 
2,5 — — 7,3 4,8 

— — 1,5 1,5 
3,0 — — 3,0 — 

— — — 2,5 2,5 

Lomé IV 

216,9 
92,0 
2,5 
1,0 

0,6 

10,0 

28,0 
5,2 

8,0 
10,0 

10,4 
4,3 

12,0 
7,3 

7,0 

0,3 
57,3 
5.3 

20,6 
6,0 

5.4 

80,4 
7,1 

10,0 

29,8 
6,5 
5,1 
8.0 
6.4 

3.1 
2,0 
2.5 

18,0 

3,0 

5,0 

1,5 
3,0 
2,5 

3,0 
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Tobel M: Kredietverlening in de ACS-landen en de LGO van 1976 tot en met 1993 (vervolg) 
(Overeenkomsten von Lomé) 

nggr land (bedragen in tniljoenen ecu) 

Totaal 
Lomé 

I + II + 

Totaal Eigen middelen 
Lomé 

Lamé IV Tataal 1 + II + III Lomé IV 

22,0 181,4 164,4 17,0 
14,0 99,9 87,9 12,0 
5,0 79,5 74,5 5,0 

1,0 2,0 2,0 — 

2,0 — — 

Begrotingsmiddelen 

Totaal 
Lomé  

I + Iii Lomé IV 

STILLE OC EAAN 232,1 
Popoea-Nieuw-Guinea . . 121,1 
Fiji 88,3 
Westsomoo 7,5 
Tonga 7,1 
Vonuctu 3,0 
Salomonseilonden .... 4,2 
Kiribati 0,2 
Tuvalu 0,6 

Totool ACS-landen . . . 3400,1 

LGO 98,7 
Frans Polynesië 26,4 
Nederlandse Antillen . . . 22,6 
Nieuw-Caledonië 15,0 
de Caymaneilanden .... 8,5 
Aruba 7,0 
Britse Maagdeneilanden . . 8,4 
Anguilla 1,5 
Montserrat 3,3 
West-lndië 1,0 
de Falklandeilanden .... 2,7 
Turks- en Caicoseilanden . . 0,2 
Mayotte 2,2 

Totaal generaci 3498,8 

210,1 
107,1 

83,3 
7,5 
6.1 
3,0 
2.2 
0,2 
0,6 

69,7 
16,4 
15,6 
11,0 
6,0 
5,0 
8.4 
1.5 
3,3 
1,0 
0,2 
0,2 
1,2 

29,0 
10,0 
7,0 
4,0 
2,5 
2,0 

2,5 

1,0 

50,7 
21,2 
8,8 
7,5 
5.1 
3,0 
4.2 
0,2 
0,6 

2 728,3 671,8 2 165,5 1 733,6 431,9 1 234,6 

64,9 
16,0 
19,8 

7,0 
8,0 
3.3 
7.4 

0,9 

2.5 

46,4 
11,0 
12,8 
7,0 
6,0 
1.3 
7.4 

0,9 

18,5 
5,0 
7,0 

2,0 
2,0 

2,5 

33,8 
10,4 
2,8 
8,0 
0,5 
3,7 
1,0 
1,5 
2,4 
1,0 
0,2 
0,2 
2,2 

45,7 
19,2 

8,8 
7,5 
4.1 
3,0 
2.2 
0,2 
0,6 

994,7 

23,3 
5.4 
2,8 
4,0 

3,7 
1,0 
1.5 
2,4 
1,0 
0,2 
0,2 
1,2 

5,0 
2,0 

1,0 

2,0 

239,9 

10,5 
5,0 

4,0 
0,5 

1,0 
2798,0 700,8 2 230,4 1 780,0 450,4 1 268,4 1 018,0 250,4 

Tabel N; ACS-landen en LGO van 1976 tot en met 1993 
(Afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

near sector (bedragen in milioenen ecu) 

Lomé IV 

Afzonderlijke kredieten 

bed rag % 

Toewijzingen uit 
globale kredieten 

Energie 230,9 
Produktie 135,4 
Traditionele thermische centrales 45,4 
Waterkracht- en geothermische centrales . . . 35,0 
Aardolie en -gas 55^0 
Transport en distributie 95,5 
Elektriciteit 93,0 
Aardolie 2,5 
Herstructurering von de energiesector ... — 
Infrostructuur 124,7 
Vervoer 35,0 
Spoorwegen    
Vervoer over zee 16,0 
Luchtvervoer 19,0 
Telecommunicatie 21,5 
Waterprojecten (voorziening, distributie, 
zuivering) 66,7 
Land- en bosbouwvoorzieningen 1,5 
Industrie, landbouw, diensten 345,2 
Industrie 149,2 
Mijnbouw 36,4 
Metallurgie 15,0 
Chemie 41^0 
Vaedingsmiddelen 23'l 
Textiel en leer 23^0 
Diverse industrieën 10,7 
Sectorale steun L_ 
Landbouw, bosbouw, visserij — 
Dienstverlenende sector 6,2 
Globale kredieten 189,2 
Ontwikkelingsbanken . 0,6 

Totaal 700,8 

aantal 

Afzonderlijke kredieten 

bed rag % 

32,9 
19,3 

6,5 
5,0 
7,8 

13,6 
13,3 
0,4 

17,8 
5.0 

2,3 
2,7 
3.1 

9,5 
0,2 

49,3 
21,3 
5.2 
2,1 
5,9 
3.3 
3,3 
1,5 

0,9 
27,0 
0,1 

100,0 

121 
81 
3 

5 
25 
5 

43 

16 
24 

— 669,0 

27,6 
2,4 

1.8 
11.2 
0,5 

11,8 

3.9 
11.3 

23,9 
420.2 
158,4 
229.3 
32,5 

218,8 
205,8 
13,0 
30,0 

15,0 
5.7 
8,2 
1,2 
7.8 
7,4 
0,5 
1,1 

— 461,6 16,5 
116,6 

10.0 
68.1 
38,5 

158,5 

185,5 
1,0 

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

6,6 

42,8 1 667,4 59,6 
1 011,0 

248.7 
47,5 
68,5 

351.8 
112,8 
156,8 

25,0 
3,5 

65.5 
551,8 
35.6 

36,1 
8,9 
1,7 
2,4 

12.6 
4,0 
5,6 
0,9 
0,1 
2,3 

19.7 
1,3 

Lomé I -I- II + 

Toewiizingen uit 
globale kredieten 

bedrag aantal 

10 

1 145 

803 
24 
9 

60 
188 
119 
403 

32 
298 

12 

5,7 
6 2,5 
3 1,8 
3 0,7 

4 3,2 
3 3,0 
1 0,2 

2,0 
1,0 

0,8 
0,2 
1,0 

456,0 
368,2 

11,9 
4,0 

32.3 
87,1 
76.4 

156,6 

11.5 
72,0 

4,4 
121 42,8 2 798,0 100,0 1 160 463,7 
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Tobel Ο: Kredietverlening !n de landen rond de Middeilondse Zee von 1989 tot en met 1993 
near land (bedragen in miljoenen ecu) 

Totool 
Eigen  

middelen 
Begrotings-

middelen 

bed rag % bedrag bedrag 

Algerije 518,0 26,8 514,0 4,0 
Marokko  302,0 15,6 291,0 11,0 
Tunesië  246,0 12,7 236,0 10,0 

Egypte  313,2 16,2 303,7 9,5 
Jordonië  77,0 4,0 76,0 1,0 
Libonon  71,0 3,7 71,0 — 
Syrië . 20,4 1,1 20,4 — 
Isroël  97,0 5,0 97,0 — 
Molto  25,5 1,3 23,0 2,5 
Cyprus 20,0 1,0 15,0 5,0 

Ex-Joegoslovië  240,0 12,4 240,0 — 

Totoai 1 930,1 100,0 1 887,1 43,0 

Tobel Ρ: Kredietverlening in het Middellondse-Zeegebied von 1989 tot en met 1993 
(Afzonderlijke kredieten en toewiizingen uit lopende globale kredieten) 

near sector (bedrogen in miljoenen ecu) 

Afzonderlijke kredieten Toewijzingen uit globale kredieten 

bedrag % cantal bedrag 

Energie  477,7 24,8 — — 

Produktie  45,0 2,3 — — 
Troditionele thermische centrales 45,0 2,3 — — 
Tronsport en distributie 432,7 22,4 — — 
Elektriciteit  207,7 10,8 — — 
Aardgas  225,0 11,7 — — 

Infrastructuur  1021,4 52,9 6 14,2 

Vervoer  362,0 18,8 2 0,4 
Spoorwegen - 60,0 3,1 — 
Wegen  286,0 14,8 2 0,4 

Vervoer over zee 10,0 0,5 
Luchtvervoer  6,0 0,3 — 
Telecommunicatie  . . . 100,0 5,2 — 
Waterprojecten, saneringen, vaste afvalstoffen . 335,0 17,4 4 13,8 
Diverse infrastructuren 224,4 11,6 

Industrie, landbouw en diensten  431,0 22,3 875 217,9 

Industrie  119,0 6,2 356 141,9 
Landbouw, bosbouw, visserlj  7,5 0,4 406 26,4 

Diensten  3,0 0,2 113 49,6 

Globale kredieten  .... 299,2 15,5 
Ontwikkelingsbanken  2,4 0,1 

Totaal  1 930,1 100,0 881 232,1 

Tobel Q: Kredietverlening in de landen in Midden- en Oost-Europa, 1990-1993 

noor land en sector (bedragen in miljoenen ecu) 

Totaal Sector 

telecom industrie, globale 

bedrag % energie vervoer municatie bosbouw kredieten 

Hongorije . . . 
Polen  
Bulgorije .... 
Republiek Slowokije 
Republiek Tsjechië  
Roemenië .... 
Estlond 
Slovenië .... 

Totaal .... 

397,0 
553,0 
196,0 
138,0 
222,0 
144,0 

5,0 
47,0 

23,3 
32,5 
11,5 

8,1 
13,0 

8,5 
0,3 
2,8 

70,0 
50,0 
45,0 
55,0 

25,0 

142,0 
270,0 

51,0 
10,0 

89,0 

47,0 

80,0 
70,0 
70,0 
45,0 
65,0 

13,0 

100,0 

105,0 
150,0 
30,0 
28,0 
57,0 
30,0 

5,0 

1 702,0 100,0 245,0 609,0 330,0 113,0 405,0 
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Tobel R: In 1993 opgenomen middeien 

Maand Land von uitgifte 
Emissie

valuta 

Bed rag in 
nationale valuta  

(in miljoenen} 

Bedrag 
in ecu  

(in miljoenen) 
Looptijd 

(joren) 

Rente-
voet 

(%) 

Leningen op lange en middellonge termijn (vóór swops] 

OPENBARE E MISSIES 
Januari 

Februar! 

Moort 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Augustus 

September 

Oktober 

November 

December 

Luxemburg USD 250 206,5 10 variabel 
Luxemburg USD 400 330,3 3 5,000 
Luxemburg USD 300 247,8 7 6,500 

Verenigd Koninkrijk GBP 400 501,1 10 8,000 
Duitslond DEM 300 153,4 10 variabel 
Duitsland DEM 500 255,7 5 6,625 

Sponje ESP 10 000 72,1 10 11,700 
Luxemburg ITL 300 000 167,8 7 12,750 
Luxemburg LUE 1 500 37,3 7 7,000 
Luxemburg ITL 400 000 223,8 10 12,200 
Luxemburg ERE 3 000 449,9 8 8,000 
Luxemburg JPY 50 000 331,0 10 4,625 
Luxemburg ITL 200 000 111,9 3 variabel 
Luxemburg ITL 200 000 111,9 5 variabel 

Portugal PTE 10 000 56,3 5 12,500 
Verenigd Koninkrijk GBP 200 250,6 4 variabel 

Duitsland DEM 1 500 767,0 7 6,250 
Spanje ESP 15 000 108,2 5 11,250 

Luxemburg ECU 500 500,0 7 7,750 
Verenigd Koninkrijk GBP 200 250,6 10 8,000 
Verenigd Koninkrijk CAD 350 227,9 7 7,500 
Verenigd Koninkrijk CAD 200 130,2 5 7,250 

Zwitserland CHE 300 170,2 6 4,500 
Sponje ESP 15 000 108,3 10 11,250 

Luxemburg CAD 300 198,7 10 7,750 
Luxemburg ECU 150 150,0 7 7,750 
Luxemburg ITL 300 000 156,3 5 10,500 

Verenigd Koninkrijk GBP 218 272,9 6 7,000 
ierlond IEP 50 62,7 10 7,875 

Luxemburg ERE 2 000 303,9 5 6,750 
Luxemburg LUE 1 500 37,5 5 7,000 
Luxemburg ITL 300 000 156,3 3 variabel 

Portugal PTE 10 000 55,9 5 12,000 
Zwitserland CHE 250 139,2 7 4,625 

Spanje ESP 10 000 72,2 5 11,250 
Luxemburg ERE 2 000 303,9 5 6,750 
Luxemburg USD 500 416,2 5 5,250 

Duitsland DEM 500 255,0 5 6,375 
Spanje ESP 15 000 100,2 10 9,850 

Luxemburg ITL 1 000 000 561,3 5 10,150 
Luxemburg JPY 40 000 326,3 5 4,250 
Luxemburg ITL 500 000 280,7 4 variabel 
Luxemburg ERE 2 000 302,5 6 6,250 
Nederland NLG 500 227,4 10 6,625 

Portugal PTE 15 000 80,4 7 10,125 
Verenigd Koninkrijk GBP 400 519,8 10 8,000 

Duitsland DEM 500 255,0 4 6,000 
Luxemburg LUE 1 000 24,8 6 6,250 

Verenigd Koninkrijk IEP 50 62,2 10 7,750 
Spanje ESP 40 000 267,1 3 8,300 

Verenigd Koninkrijk CAD 125 84,1 4 6,000 
Verenigd Koninkrijk CAD 500 336,4 7 6,625 

Duitsland DEM 500 261,9 5 5,750 
Luxemburg ERE 2 000 300,3 11 6,125 

Spanje ESP 20 000 129,7 10 8,125 
Luxemburg ITL 500 000 268,7 3 7,625 

Verenigd Koninkrijk GBP 400 512,7 6 6,000 
Spanje ESP 20 000 129,7 5 7,900 

Luxemburg USD 500 425,2 5 5,000 
Luxemburg CAD 100 63,8 15 7,000 
Luxemburg ERE 1 000 150,2 11 6,125 

Portugal PTE 10 000 50,9 5 8,875 
62 transacties 14071,5 

ONDERHANDSE LENINGEN 

1 transoctle CHE 250 144,0 4,500 
Totaal generaal 14215,5 
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Tabel S: Opgenomen middelen van 1989 tot en met 1993 
(bedrogen in milioenen ecu) 

1989 1990 1991 1992 1993 

bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % 

Communautaire valuta's 
ECU 1 839 20,4 1 765 16,1 2 500 18,3 1 937 14,9 960 6,8 
DEM 959 10,6 1 124 10,2 1 198 8,8 1 583 12,2 1 948 13,7 
FRF 1 164 12,9 1 114 10,1 1 378 10,1 1 461 11,3 1 811 12,7 
GBP 1 769 19,6 1 331 12,1 1 837 13,4 1 428 11,0 2 639 18,6 
ITL 626 6,9 851 7,7 1 466 10,7 1 326 10,2 2 039 14,3 
BEF 346 3,8 330 3,0 166 1,2 238 1,8 — — 
NLG 317 3,5 528 4,8 369 2,7 303 2,3 227 1,6 
DKK 3 — — — — — — — — — 
IEP 52 0,6 — — — — — — 125 0,9 
LUE 92 1,0 52 0,5 24 0,2 49 0,4 100 0,7 
ESP 701 7,8 614 5,6 813 5,9 648 5,0 1 241 8,7 
PIE 86 1,0 124 1,1 250 1,8 85 0,7 243 1,7 

Totaal 7 954 88,0 7 833 71,2 10002 73,2 9058 69,8 11333 79,7 
waarvcn vostrentend 7 206 79,8 6 055 55,1 6812 49,8 5 962 46,0 9 886 69,5 
woorvan voriobel 748 8,3 1 778 16,2 3190 23,3 3 096 23,9 1 447 10,2 

Niet-communautaire valuta's 
USD 385 4,3 1 574 14,3 2 262 16,5 1 529 11,8 1 502 10,6 
CHF 264 2,9 818 7,4 782 5,7 947 7,3 453 3,2 
JPY 432 4,8 771 7,0 627 4,6 1 440 11,1 657 4,6 
CAD — — 278 2,0 

Totaal 1080 12,0 3163 28,8 3670 26,8 3916 30,2 2891 20,3 
woarvon vostrentend 1 080 12,0 3 084 28,0 3 413 25,0 2 924 22,5 2 808 19,7 
woorvan voriobel — 79 0,7 257 1,9 992 7,6 83 0,6 

Totaal qenerao! 9 034 100,0 10996 100,0 13672 100,0 12974 100,0 14224 100,0 
woorvon vostrentend 8 286 91,7 9139 83,1 10 225 74,8 8 886 68,5 12 695 89,2 
woorvon voriobel 748 8,3 1 857 16,9 3 447 25,2 4 087 31,5 1 529 10,8 

Tabel T: Ecu-opnamen von 1981 tot en met 1993 
(bedragen in miljoenen ecu) 

Vastrentend Niet-vastrentend 

Voor Να Να Commercial Deposito- Totoai Totaal A/B 
Jaar swops swaps swaps Paper certificoten Totaal in ecu (A) (B) in % 

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 32 8,4 7 666,1 17,3 

1989 1 395,0 1 526 ,0 75,1 200,0 37,5 312,6 1 838,6 9 034,5 20,4 

1990 1 271,8 1 254,9 — 500,0 10,0 510,0 1 764,9 10 995,6 16,1 

1991 1 55 0,0 1 550,0 450,0 500,0 — 950,0 2 500,0 13 672,3 18,3 

1992 1 130,0 1 13 0,0 806,5 806,5 1 93 6,5 12 973,6 14,9 

1993 650,0 500,0 460,2 460,2 960,2 14 223,8 6,8 

Totaal 10059,8 10260,3 1 874,7 1 200,0 400,0 3474,7 13745,6 100148,4 13,7 

Voor 1985, inclusief 10,6 miljoen ααη participatiecertificaten. 
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WENKEN VOOR DE LEZER 
1. Ecu: tenzij het tegendeel is vermeid, ziin alle bedrogen in dit versieg uitgedrukt in ecu. 

2. Rekeneenheid: overeenkomstig ortikel 4 von de Statuten van de Bank is haar rekeneenheid gedefinieerd als de ecu, die in gebruik 
is bij de Europese Gemeenschappen. Zie ook de jaarrekening, noot A, punt 1. 

3. ISO-normen: De EIB gebru ikt als afkortingen de normen van de Internationale Standaardisatie Organisatie (ISO). De volgende 
verwijzingen near landen en hun monétaire eenheden z ijn gebruikt: 

België BE 
Denemarken DK 
Duitsland DE 

4. Omrekeningskoers: 

Griekenland GR  
Spanje ES 
Frankrijk FR 

lerland IE 
Italië IT 
Luxemburg ID 

Nederland NL 
Portugal PI 
Verenigd Koninkrijk GB 

Verenigde Staten US 
Zwitserland Cht  
Japan JP 

a) Statistische omrekeningskoers: voor de statistieken betreffende de kredietverlening en de opgenomen middelen gebruikt de EIB 
leder kwartaal de koersen die golden op de laotste werkdog van het voorafgaande kwartaol. In 1993 waren deze als volgt; 

1 e kwartaal 
(31, 12. 1992) 

2e kwartaal 
(31.3.1993) 

3e kwartaal 
(30. 6.1993) 

4e kwartaal 
(30. 9.1993) 

1 ecu = ECU 
Belgische frank BEF 40,1777 39,9566 40,2885 41,2142 
Deense kroon DKK 7,57479 7,45075 7,53871 7,70951 
Duitse mark DEM 1,95560 1,94002 1,96043 1,90894 
drachme GRD 260,198 264,827 267,111 275,463 
peseta ESP 138,648 138,516 149,776 154,237 
Franse frank FRF 6,66782 6,58153 6,61219 6,65990 
lers pond IEP 0,743157 0,797060 0,804108 0,816295 
Italiaanse lire III 1 787,42 1919,87 1 781,51 1 860,65 
Luxemburgse f rank LUF 40,1777 39,9566 40,2885 41,2142 
Nederlandse gulden NLG 2,19669 2,18087 2,19868 2,14392 
escudo PTE 177,760 178,878 186,523 196,657 
pond sterling GBP 0,798221 0,798809 0,769571 0,780124 
US-dollar USD 1,21090 1,20125 1,16105 1,17604 
Zwitserse fra nk CHF 1,76307 1,79587 1,73577 1,66938 
Japanse yen JPY 151,060 138,084 122,572 123,837 

b) Boekhouding: de koersen die voor de  
31 decembe r van het betrokken boekjaar. 

opstelling van de balans en de jaarrekening worden gebruikt, zijn die welke golden op 

5. Kredietverlening in de Gemeenschap 

a) Statistieken: de Bank kent afzonderlijke kredieten, garanties en globale kredieten toe. Globale kredieten worden afgesloten met 
financiële instellingen die met ElB-middelen kleine en middelgrote projecten finoncieren. 

Om een volledig beeld te geven van de kredietverlening van de Bank in de Gemeenschap, beslaan de statistieken in het jaarverslag 
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 bepoalde gegevens in de jaarverslagen vanaf 1988 verschillen van de gegevens u it eerdere verslagen. 

b) Communautaire beieidsdoeisteiiingen: de in de Gemeenschap gefinancierde projecten moeten ααη één of meerdere van de  
communautaire beieidsdoeisteiiingen beantwoorden; de verschillende rubrieken in de tabellen betreffende deze doelstellingen kunnen 
dan ook niet bij elkaar worden opgeteld. 

c) Landen: als algemene regel worden in de tabellen met betrekking tot de kredietverlening in de Gemeenschap de landen genoemd  
m alfabetische volgorde naar de naam von het land in de eigen taai. 

d) Kredietverlening gelljkgesteld ααη verrichtingen in de Gemeenschap: de financiering van projecten die buiten het g rondge-
bied van de lidstaten van de Gemeenschap worden uitgevoerd, moar die van belang zijn voor de Gemeenschap, worden gelijkgesteld 
ααη kredieten binnen de Gemeenschap. De Road van Gouverneurs kan per geval tot financiering machtigen op grond van artikel 18  
hd 1, tweede alinea van de Statuten van de Bank. Via dit artikel warden ook kredieten verleend buiten de Gemeenschap in het kader  
van speciheke akkoorden en protocollen. 

e) Eigen middelen van de Bank: de resultaten van haar leningen op de kopitoalmarkten noemt de EIB „eigen middelen"; ook het 
eigen vermögen volt hieronder (gestört kopitaal en reserves). Er is voor deze benaming gekozen ter onderscheid met de middelen die 
m opdracht van de Europese Gemeenschap of von de lidstaten worden toegekend. De activiteiten uit eigen middelen van de Bank wor 
den opgenomen in de normale boekhouding; de activiteiten in opdracht van derden, welke overigens volledig zijn qeïnteqreerd in de  
activiteiten von de Bonk, verschijnen in de „Speciale Sectte". 
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6. Aanpassingen, optelsom en afronding: door statistische aanpassingen kunnen de bedrcgen die hier worden genoemd en die  
betrekking hebben op vorige boekjoren, licht verschillen von die welke eerder werden gepubliceerd. 

De verstrekte bedrogen worden gegeven in geldende prijzen en wisselkoersen; de optelsom, over een longe période, moet met enige 
terughoudendheid worden gei'nterpreteerd. In feite wordt de betekenis von de gegevens over verschillende joren bemvioed door  
prijs- en wisselkoersbewegingen. 

Er kun nen ver schillen optreden tuss en de oongege ven totcolbedrogen en de bij elkocr opgetelde individuele bedrogen. Dit is het ge-
volg von afron dingen. 

7. Deflator: De op de octiviteiten von de Bank von toepossing zijnde deflator is een somengestelde index van de nationale prijsin-
dexen voor bruto-investeringen in vaste activa, gecorrigeerd door de index voor de wisselkoersen von de nationale valuta s in de ecu  
en gewogen naar het aandeel van iedere lidstaat in de financieringen van de Bank uit eigen middelen. De deflator kan voor 1993 op 
nul worden geroomd. 

Afkortingen en aonduldingen die In de tekst worden gebrulkt: 

Gemeenschap of EG 
Commissie (van de EG) 
Raad 
EBWO 
OESO 
PB 
biva 
BBP/BNP 
MKB 
EVA 
EER 
ACS 
LGO 
MOE 
ALA 
ASEAN 

EFRO 
EIE 
LIFE 
LIEFE 
MATIF 
METAP 
MEDSPA 
NCL 

= Europese Gemeenschap 
= Commissie van de Europese Gemeenschappen 
= Rood van de Europese Unie 
= Europese Bank vo or Wederopbouw en Onfwikkeiing 
= Organisatie voor Economische Samenwerking en Onfwikkeiing 
= Pubiikafiebiad van de Europese Gemeenschappen 
= bruto-investeringen in vaste activa  
= bruto binneniands produkt/bruto nationaai produkt 
= midden- en kieinbedrijf 
= Europese Vrijhandeisassociatie 
= Europese Economische Ruimte 
= (landen in) Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan 
= landen en gebieden overzee 
= Midden- en Oost-Europa 
= Azië en Latijns-Amerika 
= Association of South East Asian Nations 

(Associatie van Zuidoostaziatische Landen) 
= Europees Fonds voor Regionale Onfwikkeiing 
= Europees investeringsfon ds 
= financieei instrument ten behoeve van het milieu  
= London international Financial Futures Exchanges 
= Marché à terme international de France 
= programma van technische bijstand t.b.v. het milieu in het Middeiiandse-Zeegebied 
= actieprogramma van de Gemeenschap t .b.v. het milieu in het Middeiiandse-Zeegebied 
= nieuw communautair leningsinstrument 

= verwaarloosbaar 
— = niet van toepossing 
n.b. = niet beschikbaar 
p.m. = pro memorie 
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Voor aanvullende informatie gelieve men zieh te wenden tot; 
EUROPESE INVESTERINGSBANK 
100, Bd. Konrad Adenauer — L-2950 LUXEMBURG 
Tel. 4379-1 — telex 3530 bnkeu lu 
fax 43 77 04 

of tot een van haar externe bureaus: 
Afdeling Italië 
Via 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  
fax 3220 776 

Kantoor te Lissabon 
Avenida da Liberdade, 144-156, 8° P-1200 LISSABON  
Tel. 342 89 89 of 342 88 48 — fax 347 04 87 

Kantoor te Londen 
68, Pali Mail — LONDON SWIY 5ES  
Tel. 071 -839 3351 — fax 071 -930 99 29 

Kantoor te Madrid 
Calle José Ortega y Gasset, 29 — E-28006 MADRID 
Tel. 431 13 40 —fax 431 13 83 

Contactbureau te Brüssel  
Wetstraat 227 — B-1040 BRÜSSEL  
Tél. 230 98 90 — fax 230 58 27 

De volgende publikatles zljn op alle bovenstaande adressen verkrijgbaar: 
Statuten 
1991; 40 biz.; (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

Jaarverslagen 
vanaf1958 
(DE, EN, FR, IT, NL, vanaf 1972 DA, vanaf 1980 GR en vanaf 1985 ES en PT) 

EIB-Mededelingen 
Periodiek verschijnend informatieblad 
(DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

De Europese Investeringsbank — editie 1994 
Jaarlijkse uitgave 
1994; 20 bIz.; (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

Kredietverlening voor de opbouw van de Europese Gemeenschap 
1990, 20 bIz.; (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

Financleringen op grond van de vIerde Overeenkomst van Lomé 
1991, 20. bIz.; (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

FInancleringsmogeliikheden In de niet-communautoire landen 
rond de Mlddellondse Zee 
1992, 20 bIz.; (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

Mllieubescherming (thematische reeks) 
1990, 8 bIz.; (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL , PT) 

Communicatle (thematische reeks) 
1991,12 bIz.; (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

De financiering van de toekomst van Europa 
(taken en activiteiten van de EIB — vouwblad) 
1992; (DA, DE, EN, ES, FR , GR, IT, NL, PT) 

De Europese Investeringsbank dankt de kredietnemers die haar toestemming hebben 
gegeven foto's van hun projecten als illustratiemateriaal voor dit verslag te gebruiken. 
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Gedrukt door; 
Saorbrücker Druckhaus der Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 



δ 

Op chloorvrij papier gedrukt 

DEN EUROP^ISKE INVESTERINGSBANK 
EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ 
EUROPEAN INVESTMENT BANK  

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT  

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
EUROPESE INVESTERINGSBANK 

BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO 

ο 
E è 

ISBN 92-826-7708-7 

9 7 92 2 677 087 > 


