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De EIB heeft tot took de verwezenlijking von de doelstellingen van de Europese Unie te  

bevorderen door longe-termijnkredieten te verstrekken voor uitvoerbore investeringen. 

• De EIB werkt voor de Europese Unie 

De EIB is blj het Verdrog von Rome opgericht. Hoar oondeelhouders zijn de lidstoten, wier 

ministers von Finonciën zitting hebben in de Rood von Gouverneurs. 

• De Bonk biedt diensten met toegevoegde woarde 

- donkzij hoar beoordeling en begeleiding von investeringsprojecten en -progratnmo's. 

Teneinde voor ste un in oonmerking te komen moeten projecten en progrommo's op vier  

fundomentele terre inen uitvoerboor zijn: economisch, technisch, milieutechnisch en finon-

cieel. leder investeringsproject wordt oon een grondig onderzoek onderworpen en 

gevolgd tot het volledig is uitgevoerd; 

- donkzij hoar financiering. 

Door hoar kredielverlening en vermögen andere financiële steun ααη te trekken, verbreedt 

de Bank de reeks financieringsmogelijkheden. Door hoar middelenopnamen helpt zij de 

kopitaolmarkten in de hele Unie zieh verder te ontwikkelen. 

• De EIB biedt eersteklas voorwaorden 

De financieel zeer sterke positie von de Bank is te danken ααη de kracht en de vastbera-

den inzet van haar aandeelhouders, haar professionele onafhanke lijkheid en haar succes-

sen in het verl eden en heden. Daarom kan zij middelen tegen de gunstigste voorwaorden 

opnemen, waarvan z ij haar eigen geldnemers laat profitere n. 

• De EIB werkt somen met andere partners 

Haar beleid wordt in nouwe samenwerking met de lidstoten en de instellingen von de 

Europese Unie vastgesteld. Bovendien werkt de EIB nouw somen met het bedrijfsleven, het 

bankwezen en de grote internationale orgonisoties die op hetzelfde terrain actief zijn. 

• De EIB heeft deskundig en ervaren personeel uit alle 

lidstoten von de Unie 

Het wordt gemotiveerd door de rechtstreekse deelnome von de Bank ααη de opbouw von 

Europa. 
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BERICHT VAN DE P RESIDENT 

In een klimaaf van zwakke econom ische groei heeft de Europese Investeringsbank in 
1995 een kracbfige bijdrage geleverd tot de uitvoering van de prioritaire doelstellingen 
van de Europese Unie. Haar kredieten van in totaal 21,5 miljard ecu geven de grootste 
aandachtspunten van de Unie en de iidstaten weer; zij zijn voorai bestemd voor de ont-
wikkeling van de infrastructuren en voor nieuwe activiteiten in de industriële en dienstver-
lenende sectoren die de economie een nieuwe impuls kunnen geven. 

Zo maakten de 200 grote investeringsprojecten en -programma's die de Bank dit jaar in 
de Unie heeft medegefinancierd, ongeveer 5% uit van de bruto kapitaalinvesteringen van 
de "vijftien"; dit percentage is echter veel hag er in de ärmere regie's. Ruim twee derde 
van de financieringen heeft imm ers plaatsgevonden in de gebieden die met structurele 
ontwikkelingsproblemen te /campen hebben of geconfronteerd worden met een achteruit-
gaande industrie, wat nog eens he t belang onderstr eept dat de Bank hecht aan e cono
mische groei en integratie van de regie's in de Unie. Wij werken voortdurend nauw so  
men met de Europese Commissie teneinde onze leningen en de subsidies uit 
begrotingsmiddelen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Dezelfde samenwerkingsgeest is kenmerkend voor onze activiteiten buiten de Eu ropese 
Unie, waar de EIB met haar lange-termijnfinancieringen meewerkt aan de uitvoering van 
het steun- en samenwerkingsbeleid van de Unie met een steeds grater oantal derde lan
den. Met meer dan 2,8 miljard ecu in een zestigtal landen heeft de EIB het afgelopen jaar 
wederom bijgedragen tot een duurzame ontwikkeling van hun economie. In bedoelde 
landen is het merendeel van onze kredieten gegaan naar projecten die zijn gericht op 
een betere verbinding met de Unie, een verbetering van de levensstandaard van de be-
trokken bevolking en partnerschappen tussen ondernemingen in de Unie en ginds. 

Om deze resulta ten te kunnen bereiken heeft de Ba nk haar actie längs vier hoofdiijnen 
gevoerd. 

In de eerste plaats hebben wij hard gewerkt aan de identificatie van gezonde 
investeringsprojecten die beaniwoorden aan een werkelijke economische behoefte. 
Daarom hebben de financieringen vaerai plaatsgevonden in de sectoren energie- en  
verbindingsinfrastructuren, die de Europese ruimte ordenen, milieubescherming, voorai 
in stedelijke gebieden waar Iwee op de drie Europeanen wonen en werken, en industrie,  
W/er concu rrentievermogen van ess entieel belang is voor onze toekomst. De verrichti n-
gen van de Bank in genoemde s ectoren zijn bedoeld voor een op termijn e venwichtiger 
en samenhangender Europa en ter ondersteuning van economische groei en werkgele-
genheid in Europa. 

De E IB heeft o ok met succès bijgedragen tot de verw ezenlijking van een aa ntal specifieke 
prioriteiten van de Unie die ander haar actieradius vallen. Zij heeft zieh voorai ingezet voor 
de financiering van het midden- en kleinbedrijf (MKBj en de transeuropese netwerken 
(TEN'sj, twee terreinen die van cruciaal belang zijn voor het scheppen van werk en een even-
wichtige verdeling van de inv esteringen in de Unie. In het kader van haar "S peciale TEN-
loket" is de Bank than s betrok ken bij de financiering van zev entien van de viere ntwintig 
TEN'S die door de Europese Raad als prioritair zijn aan gemerkt, en bij de analyse van alle 
overige pro jecten. Voor ts hee ft de E IB met haar financ ieringen steun verleend aan nie uwe 
specifieke doelstellingen van de Unie. In de Iidstaten steunt de Bank niet alleen het vredesini-
tiatief in lerland, met name door globale leningen te verstrekken aan het MKB, maar ook de 
wederopbouw van het eiland Madeira en van de Italiaanse regio Piëmonte, die door natuur-
rampen zijn getroffen. Bui ten de Unie steunt de EIB o nder mee r het vredesproces in het 
Midden-Oosten en het wederopbouw- en ontwikkelingsprogramma in Zuid-Afrika. 
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Daarnaast hebben wij ons partnersc bap met bet Europese bankwezen verst erbt. In de 
eerste plaats delen wij onze kennis en ervaring bij gezamenlijke financieringen of finan-
ciële bemiddelingsdiensten, evenals bij bet verstrekken van garanties voor grate projec-
ten, zodat de projectopdracbtgevers de meest gescbikte financieringsbronnen vinden. De 
samenwerking tussen de EIB en de banken kamt echter voorai tot uiting bij de tenuitvoer-
legging van onze globale kredieten ten beboeve van kleinscbalige investeringen van on-
dernemingen en lokale overbeden. Alleen al in bet jaar 1995 zijn 12.000 projecten van 
bet MKB en 2.000 openbare infrastructuren, voornamelijk ter bescberming van bet mi 
lieu, gezamenlijk gefinancierd door de EIB en banken in Europa. 

Als een van 's werelds be langrijkste niet-soevereine geldnemers is de EIB in 1995 baar 
opnametecbnieken op de kapitaalmarkten verder blijven onlwikkelen, om baar 
middelenopname beter te spreiden en minder afbankelijk van rentescbommelingen te  
zijn. Zo kan zij nu soepel de kansen benutten die markten op bepaalde momentan bie-

den wat valuta's, Instrumenten en syndicering 
betreft. Daarbij is de Bank ook blijven werken 
aan de integratie van de kapitaalmarkten in 
de Unie; dit blijkt ander meer uit bet feit dat zij, 
in lijn met de Conclusies van de Europese 
Raad van Madrid (december 1995), een be-
langrijk precedent voor de toekomstige Euro 
pese munt beeft gescba pen door de inscbrij-
vers op baar nieuwe leningen de koers van 
één ecu voor één euro te garanderen. 

Met succès van de Bank bij de bevordering van 
de Europese integratie is gebaseerd op baar 
financiële kracbt, de steun van baar bestuur s-
organen en de know-bow van baar multidisci-

plinaire teams, bestaande uit medewerkers uit aile lidstaten van de Unie. Ik ben ben zeer  
erkentelijk voor bun waakzaambeid, motivatie en inzet. Zij vormen de beste waarborg 
voor de EIB om de uitdagingen van bet Europa van morgen te kunnen aannemen. 

Sir Brian Unwin 

President van de Bank en voorzitter van de Raad van Bewind 

6 EIB 1995 



DE EIB, FINANCIERINGSINSTELLING 
VAN DE E UROPESE UNIE 

Als financieringsinstelling van de Europese Unie heeft de Europese 
Investeringsbank tot tack bij te dragen tot de integrotie, een evenwich-
tige ontwikkeling en de economische en sociale cohesie von de lidsto-
ten. • Doortoe neemt zij omvongrijke middelen op de kopitoolmorkten 
op, die zij voorts tegen de gunstigste voorwoorden oonwendt voor de 

financiering von investeringen die beontwoorden oon de doelstellingen von de Unie. •  
Buiten de Unie brengt de EIS de finonciële boofdstukken ten uitvoer von de okkoorden die in 
het koder von het Europese hulp- en ontwikkelingssomenwerkingsbeleid zijn gesloten. 

1995 : 
ALGEMEEN OVERZICHT 

In 1995 heeft de ElB in een nog altijd moeilijk economisch klimaat financierings-
overeenkomsten getekend voor in totaal 21,4 miljard ecu'" (19,9 miljord in 1994). Met een 
octiviteitenuitbreiding van zo'n 7,5 % heeft de ElB opnieuw bevestigd dot zij in stoot is inves
teringen te finoncieren die beontwoorden con de prioritaire doelstellingen van de Unie. 

- Van de ondertekende financieringsovereenkomsten is 18,6 miljard bestemd voor projec-
ten in de Europese Unie (+5,2 %) en 2,8 miljard voor projecten elders (+24,9 %]. 

• Het grote aantal investeringsprojecten dat tijdens dit boekjaor door de ElB is onderzocht 
heeft geleid tot de goedkeuring von financieringsverpiichtingen von in totaal 25,7 miljard 
(22,8 miljard in 1994) waarvan 23,1 miljard voor projecten in de lidstaten van de Unie. 

- Op toegekende leningen is in totaal voor 16,9 miljard ααη uitbetoiingen verriebt (15,5 mil
jard in 1994) waarvan 15,8 miljard in de lidstaten. 

- Het bedrog van de middelenopnome op de kopitaalmorkten beloopt, gezien de omvong 
van de beschikbare middelen door met nome het hoge niveau ααη afiossingen op verstrekte 
kredieten, 12,4 miljard (14,1 miljard in 1994). Ruim 86% van de opgenomen middelen luidt 
na swaps in de communautaire valuta's, waarvan bijna de helft in Italiaanse lires en Duitse 
marken. 

- Ααη het einde van het boekjaor 1995 bedroeg de omvong von de uitstcande leningen uit 
eigen middelen 114,7 miljard, ofwel 185 % van het geplaatste kapitaal (106,1 miljard eind 
1994); het totaolbedrog ααη opgenomen middelen was 87,1 miljard (83,7 miljard eind 
1994). Het balanstotaol stond op 108,8 miljard (102,8 miljard in 1994). 

Ultbetallngen, ondertekende 
overeenkomsten en goedgekeurde 

projecten (1986 -1995) 
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Uitbetalingen 

•
Ondertekende 
financieringsovereenkomsten 

I Goedgekeurde projecten 

(1) Tenzij specifiek anders congegeven, worden alle bedrogen in dit vêrsiag uitgedrukt in ecu en ofgerond in mil-
joenen. 

Tobel 1 : Ondertekende overeenkomsten in 1995, von 1991 tot en met 1995 en von 1986 tot en met 1995 
Verdeling naor herkomst van de middelen en lokalisotie 

(in miljoenen ecu) 

1995 1991 - 1 995 1986-1995 

bedrog % bedrog % bedrog % 

Europese Unie 18 603 86,9 84 626 90,6 131 550 91,9 
waarvan leningen 18 603 86,9 84 475 90,5 131 161 91,6 
waarvan garanties 151 0,2 389 0,3 
Buiten de Europese Unie 2 805 13,1 8 751 9,4 11 659 8,1 
uit eigen middelen 2 557 11,9 7889 8,4 10 135 7,1 
risicokapitaal 248 1,2 862 0,9 1 525 1,1 

Totaal 21 408 100,0 93 377 100,0 143 209 100,0 
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IN DE EUROPESE UNIE 
GROTE 

INVESTERINGSSTEUN 

Op het hele grondgebied van de vijflien lidstcten zijn leningen toegekend voor een bedrog 
von 18 603 miljoen (17 682 miljoen in 1994). De EIB heeft zo in het ofgelopen joor bijge-
drogen tot de uitvoering von een breed scola ααη investeringen van 53 miljard, wot ruim  
4 % van de brutoinvesteringen in vaste activa binnen de Unie betekent. • Er zijn grote be-
dragen ter beschikking gesteld in Oostenrijk, Zweden en Finland in het eerste jaar v an hun 
lidmaatschap van de Unie, wat een bevestiging is van de intensieve voorbereiding op hun 
komst door de Bank. • De activiteit is aanzienlijk toegenomen in Duitsland, lerland , Por
tugal, Italië en Luxemburg. In de overige landen bleef de financieringsomvang op hetzelfde 
niveau of nam enigszins of. • Ten slotte heeft de EIB diverse belangrijke Europese projec-
ten in Noorwegen, IJsland en Marokko gefinoncierd. 

ÜPNIEUW PRIORITEIT AAN DE 

REGIONALE ONTWIKKELING :  

12,1 MlUARD IN 1995 

De financiering van investeringen in de regionale ontwikkeling en ter versterking van de eco-
nomische en sociale samenhang van de Unie maakt meer dan twee derde van de steun in het 
afgelopen boekjaar uit. • Bedoelde investeringen, die met afzonderlijke leningen of via 
globale kredieten zijn gefinoncierd, hebben vooral plaatsgevonden in de regio's die ook 
voor steun uit de communautaire structuurfondsen in aanmerking komen, in de eerste plaats 
in de zogenaamde cohesielanden en in de oostelijke deelstaten van Duitsland. • Sinds de 
hervorming van de structuurfondsen in 1989 en in synergie met de Europese subsidies heeft 
de EIB voor meer dan 71 miljard steun verleend ααη investeringsprojecten in de regionale-
ontwikkelingsgebieden van in totaal ongeveer 212 miljard. 

GROTE INZET VOOR DE 
TOTSTANDKOMING VAN DE 

TRANSEUROPESE NETWERKEN :  

7,3 MlUARD IN 1 995 

De EIB heeft haar financieringsinspanningen voortgezet ten behoeve van de aanleg van co-
herente en doeltreffende netwerken die van wezenlijk belang zijn voor het intra 
communautaire verkeer. • In de loop von het jaar heeft de EIB, tegen financierings-
voorwaarden die zijn oongepost ααη de specifieke kenmerken van dergelijke investeringen, 
7,3 miljard toegekend voor vervoersnetten (vervoerover land, zee- en luchtvaart, 5 256 mil
joen) of telecommunicatienetten (885 miljoen) evenals ten behoeve van de energie-
overdracht (gasleidingen, hoogspanningsleidingen, 1 171 miljoen). • Sinds 1991 heeft 
zij 32 miljard voor dergelijke projecten bestemd, ofwel bijna 40% van haar totale kredietver-
lening, waarmee zij duidelijk de belangrijkste bancaire financieringsbron voor grote projec
ten in de meeste lidstaten van de Unie blijkt te zijn. • De EIB is rechtstreeks betrokken bij 
het streven, Europa de infrastructuren van de komende eeuw te geven. Dat geldt vooral voor 
de transeuropese netwerken en in het bijzonder voor de door de Europese Raad van Essen 
aangewezen prioritaire netten, waarvoor zij eind 1995 al leningen heeft goedgekeurd van 
in totaal 7,6 miljard. 

VOORTDURENDE 

AANDACHT 
VCOR HET MILIEU :  

6 MlUARD IN 1 995 

De EIB houdt bij alle door haar gefinancierde projecten het milieu-aspect in het oog, en blijft 
ook veel projecten finoncieren die specifiek zijn bedoeld voor de beperking van de vervuiling 
of een verbete ring van het leefklimaat, vooral in stedelijke gebieden. • Zo heeft de EIB 
in de afgelopen vijf jaar bijna 22 miljard ecu verstrekt voor duizenden regionale en vaak 
lokale investeringsprojecten op het gebied van water- en afvalbeheer, evenals voor de be-
strijding van de luchtvervuiling als gevolg van industriële processen of van de energie-
produktie. • Tevens heeft zij haar steun voortgezet ααη de verbetering van het leefklimaat 
in stedelijke gebieden door de financiering van het openbare 
stadsvernieuwingsprojecten. 

vervoer en van 
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Ter ondersteuning van hat economisch herstel helpt de EIB al s vanouds hat bedrijfsleven 
cm zieh ααη de internaHonale concurrentie an de technologische ontwikkelingen ααη te pas
sen. • In 1995 heeft zij met 3 miljard bijna 12 000 kleine an middelgrote ondernemingen 
gefinancierd an ααη 4 400 van hen rentesubsidies toegekend uit hat Europese mechanisme 
dat is ingesteld om de werkgelegenheid te bevorderen. • Veerts hebben grotere onderne
mingen in de sectoren industrie en dienstverlening leningen von in totaal 1,6 miljard ontvan-
gen. 

STEUN AAN HET BEDRIJFSLEVEN EN HET 

MKB VO OR C ONCURRENTIEKRACHT EN 

WERKGELEGENHEID : 
4,6 MlUARD IN 1995 

De financieringen in hat kader van hat Europese somenwerkings- en ontwikkelingshuipbeleid 
bedragen in totaal 2,8 miljard in meer dan zestig partnerlanden. Zij bevorderen een duur-
zome ontwikkeling von de begunstigde landen en steunen de huldige inspanningen 
voor vrede an stabiliteit in een aantal regie's, met nome in hat Nobije-Oosten an in Zuid-
Afrika. • In Midden- en Oost-Europo moken de leningen deal uit von hat procès von ge-
leidelijke toenodering an voorbereiding op de integrotie von de betrokken landen. • In hat 
Middellandse-Zeegebied passen de leningen in het perspectief van een euromediterraan 
partnerschap. • In Afrika, het Caribisch gebied an de Stille Oceaan zijn de financieringen 
bedoeld voor een versterking von de basisinfrostructuren an de ontwikkeling von de indu 
strie. • Ten slotte cofinonciert de EIB in steeds meer Lotijnsamerikoanse an Aziotische lan
den projecten van wederzijds belang, gericht op de toenodering tussen bedoelde landen en  
de Europese Unie. 

BUITEN DE UNIE 
2,8 MlUARD ALS BÜDRAGE AAN 
ONTWIKKELING EN VREDE 

Tobel 2 : Bedrog en geogrofische verdeling von de ondertekende financieringsovereenkomsten 

(in miljoenen ecu) 

1995:21408 1994:19 928 
bedrag % bedrog % 

665 3,6 België (BE) 615 3,5 
825 4,4 Denemarken (DK) 850 4,8 

2 715 14,6 Duitsland (DE) 2 408 13,6 
525 2,8 Grlekenland (GR) 535 3,0 

2818 15,1 Spanje (ES) 3 012 17,0 
2 207 11,9 Frankrijk (FR) 2 477 14,0 

327 1,8 lerland (IE) 291 1,6 
3 435 18,5 Italie (IT) 3 100 17,5 

79 0,4 Luxemburg (LU) 5 
319 1,7 Nederland (NL) 400 2,3 
242 1,3 Oostenrijk (AT) 90 0,5 

1 2 32 6,6 Portugal (FT) 1 110 6,3 
179 1,0 Finland (Fl) 60 0,3 
273 1,5 Zweden (SE) 15 0,1 

2 244 12,1 Verenigd Koninkrijk (GB) 2 455 13,9 
519 2,8 Elders 261 1,5 

18 603 100 Europese Unie 17 682 100 

430 15,3 Afrika, Corib. geb., St. Oceaan (ACS) 462 20,6 
45 1,6 Zuid-Afrika (RSA) 

1 038 37,0 Middellandse Zee (MED) 607 27,0 
1 005 35,8 Midden- en Oost-Europa (MOE) 957 42,6 

288 10,3 Lat.-Amerika, Avzië (ALA) 220 9,8 

2 805 100 Buiten de Europese Unie 2 246 100 

(1 ) Belangrijke Europese projecten die echter buiten het grondgebied von de lidstoten 
worden uitgevoerd (zie noot 5d op blz. 122) 
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De EIB 
... en de doelstellingen van de Europese Unie 

H et jaar 1995 stond in hat taken van da toatrading tot da Europese Unie an tot da Europese 
Invasteringsbonk von Oostenrijk, Finland an Zwadan. Donkzij da reads tevoran galagde con-
tocten in ha t kodar von da Europese Economischa Ruimta (EER) kon de EIB snal an efficiënt in 
daza landen von stört gaon. • Hat mocro-aconomischa klimoot bleef in hat ofgelopan joor 
instobial an som s moailijk; in hat begin von hat joor ward hat gakanmarkt door moneto/re  
strubbalingan, voorts door aan galaidalijka ofnoma von da groai ondonks da olgamana tan-
dans von aan dolanda rente. • De goadkauring door da Europese Road von Madrid von 
15 an 16 dacambar 1995 von hat scenario voor da invoaring von da Europese munt, da 
auro, an von da oonvang von de darde fase von da Economischa an Monatoira Unie op  
1 jonuori 1999, vorm/ in da komanda joran hat rafarantiekodar von hat economi sch an fi non- 
deal belaid von da Unie en haar lidstoten. • No aan joor woor in da EIB aan octiava part 
ner is gaweest bij hoopvolle ontwikkelingen noor vrada an walvoort, is ook hat kodar oonga-
gavan voor da varnieuwing von da batrakkingan von da Unie met Midden- an Oost-Europo,  
hat Middallondsa-Zaagebied an Afrika. 

IN 1995  
HEEFT DE EIB D E OMVAUG 

VAN HAAR KREDIETVERLENING 

VERGRCOT... 

EN NEEMT ZU AQIEF DEEL AAN MET 

BESLUITVORMINGSPROCES IN 

DE UNIE 

Door de omvang van haa r activiteiten en  
haar specifieke taak spee l/ de EIB e en we-
zenlijke rol bij de Europese opbouw. Zij 
raakt dan ook steeds meer betrokken bij de 
voorbereiding en uitvoering van talrijke be-
sluiten met betrekking tot het communautaire  
beleid. 

Dit blijkt onder meer uit de intensievere 
werkrelaties en de steeds grotere samenwer-
king met de overige instellingen en leiding-
gevende autoriteiten van de Unie, die ertoe 
hebben geleid dat de president van de Bank 
deelneemt ααη bepaalde vergaderingen 
van de Raad van ministers om het standpunt 
van de EIB toe te lichten en te verdedigen, 
met name op het gebied van de financiering  
van de transeuropese netwerken of de com  
munautaire garanties voor verrichtingen  
buiten de Unie. 

lAeer in het algemeen hebben de president 
en zijn collega's in de Directie ααη talrijke  
informatie-,coördinatie-ofprogrammerings- 
bijeenkomsten deelgenomen met vertegen-
woordigers van de Europese Commissie en 
het Europees Parlement, met name de parle 
mentaire commissies die min of meer recht-
streeks te maken hebben met de activiteiten 
van de EIB. Door deze relaties en dankzij de  
bilaterale contacten met de autoriteiten van 
de lidstaten kan de Bank haar taak in dienst  
van de Unie optimaal vervullen. 

Als geëngageerde partner op het internatio 
nale economische en financiële speelveld 

heeft de EIB ααη verscheidene ministeriële  
conferenties deelgenomen, zoals de Econo
mische Topconferentie over het /vAidden-
Oosten en Noord-Afrika in Amman, de Eu 
romediterrane Conferentie in Barcelona, de  
Europese /Vtilieuc onferentie in Sofia en de  
jaarvergaderingen van de belangrijkste in 
ternationale financiële instellingen, waaron-
der de Wereldbank en de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling. 

In het afgelopen jaar heeft de EIB een nog 
groter aantal gezonde en duurzame investe-
ringen kunnen steunen zonder de kwaliteit 
von de gefinancierde projecten enig mo
ment uit het oog te verliezen. Zij heeft sne l 
gereageerd op de samenloop van diverse 
factoren, zoals de uitbreiding van de Unie,  
meer opdrachten buiten de Unie en een da-
lende rente. Daa rtoe heeft zij haar structu-
ren gereorganiseerd en haar diensten en 
kredietvoorwaarden aangepast om efficiën- 
ter te kunnen opereren. 

De ontwikkelingen in 1 995 zullen zieh op 
middellange termijn waarschijniijk voortzet-
ten met de veranderingen in verband met de  
invoering van de Europese munt en de toe-
treding van nieuwe lidstaten. Met dit voor-
uitzicht en in een klimaat waarin bijzondere 
aandacht ααη de groei en de werkgelegen- 
heid moet worden geschonken, ζαΙ de EIB  
blijven werken ααη een evenwichtige ont 
wikkeling van de Europese Unie. 
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De Europese Raad van Madrid heeft op 
15 en 16 december het scenario vastgesteld 
voor de invoering van de Europese munt, de 
euro, en bevestigd dot de derde fase van de 
Economiscfie en Monétaire Unie op 1 ja-
nuari 1999 zol aanvangen. Hij fieeft op het 
belong gewezen van een hoge mate van 
convergentie tussen de economieën, een 
voorwaarde die vooraf gaat ααη een suc-
cesvolle Economische en Monétaire Unie. 
De Raad nom de analyse van de Europese 
Commissie over, woarin werd onderstreept 
dot aile inspanningen en vooruitgang bij het 
procès von convergentie met het oog op de 
Monétaire Unie nu reeds bijdragen tot het 
dempen von de gevolgen van wisselkoers-
fluctuaties en tot het scheppen van gezonde 
macro-economische omstandigheden die de 
groei en de werkgelegenheid bevorderen. 

Het Europees Parlement toonde zieh in zijn 
resolutie van 30 november 1995 over de 
Economische en Monétaire Unie verheugd 
over de initiotieven ter versterking von de 
convergentie en de stabiliteit binnen de Eco
nomische en Monétaire Unie door een be-
tere afstemming van het begrotings- en mo
nétaire beleid van de lidstaten met het oog 
op de aanvoording von de Europese munt. 
Tegelijkertijd vroeg het om meer en betere 
structurele steunmoatregelen, teneinde te 
voorkomen dot de regionale verschillen als  
gevolg van de invoering von de Europese 
munt nog groter worden. 

Zools aile economische subjecten zol de EIB 
nouw betrokken zijn bij de overgong noor 
de derde fase van de Economische en Mo
nétaire Unie met aile gevolgen en aanpas-
singen vondien. 

In haar voortdurende actie ten behoeve van 
een evenwichtige ontwikkeling van de di
verse regio's van de Unie ζαΙ vooral de EIB 
te maken krijgen met vele nieuwe taken. Zij 
ζαΙ haar actie in de verschillende lidstaten 
zonder enig monetair onderscheid uitbrei-
den. Zij moet ook rekening houden met de 
legitieme wensen van de landen die op den 

duur waarschijnlijk tot de Unie zullen toetre-
den, en daortoe hoor sinds verscheidene ja-
ren gevoerde actie voortzetten. 

Overigens ζαΙ de Economische en Moné
taire Unie een veel opener terrein bieden 
voor de bancaire activiteiten en voor nieuwe 
praktijken. De EIB zol zieh gemakkelijk ααη  
deze nieuwe dimensie kunnen aanpassen 
gezien haar ervaring met kredietverlening in 
Europa, haar natuurlijke geografische 
speelveld en haar leningen op aile kapitaal-
markten ter wereld. 

De EIB heeft in de loop der joren onvermoei-
boor het gebruik van de ecu gestimuleerd. 
Zij was de belangrijkste emittent op de 
internationale markten en een van de grond-
leggers van het multilaterale compensatie-
stelsel. De relatief verminderde belangstel-
ling voor internationale, in ecu luidende 
emissies raakt uiteraard de EIB. Door de af-
betoling von hoor in ecu luidende verstrekte 
kredieten, op de vervoldagen of vervroegd 
vonwege de dalende rente, moor ook omdot 
de EIB haar commercial-paperprogramma's 
en medium term notes in ecu heeft voortge-
zet, beschikte zij over omvongrijke liquidi-
teiten. Zo heeft zij ααη de nog oltijd grote 
vraog naor de ecu ois uitbetolingsvaluta 
kunnen beontwoorden, zodat deze munt op 
de derde plants van de uitbetalingsvaluta's 
Staat (11,8% van het totani). 

Daarom heeft de EIB haar opnamen in ecu  
tot 400 miljoen kunnen beperken, tegen 
300 miljoen in 1994. Eind 1995 hod de EIB 
bijna 9 miljord non leningen in ecu uitstaon, 
ofwel ruim 10% von hoor portefeuille. 

Uiteraard ζαΙ de EIB d eze praktijkervaring 
en haar stimuleringsbeleid voor de Europese 
munt te gelegener tijd in dienst von de euro 
stellen; dit blijkt reeds uit de plootsing, begin  
moart 1996, von een lening in ecu (500 mil
joen) woorbij voor het eerst voor de oflos-
sing de pariteit tussen euro en ecu is oonge-
geven, wot deze munt voor de beleggers 
direct zichtboor monkt. 

BETROKKEN B IJ DE OVERGANG N AAR 
DE DERDE FASE VAN DE 
ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE 
IN 1999... 

ZAL DE EIB PROFIJT HEBBEN 

VAN HAAR FINANCIËIE ERVARING 

OP EUROPEES NIVEAU ... 

EN VAN HET VOORTDURENDE 

GEBRUIK VAN EEN 
EENVORMIGE REKENEENHEID 

1958 De rekeneenheid van de BEI :  
0,88867088 grom 
zuiver goud 

1974 De rekeneenheid wordt 
gedefinieerd ois een mond 
von negen volute's, de 
eurco, een som engestelde vo
lute gebruikt bij middelen-
opnomen 

1979 De rekeneenheid wordt de ecu  
1995 De Europese Rood von Mo-

drld : de Europese munt zol de 
euro worden; de poriteit wordt 
gesteld op 
1 euro = 1 ecu. 
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DE EIB EN 
DE TRANSEUROPESE NETWERKEN 

• December 1992 : 
Faciliteit van Edinburgh : 
7 miljord con aanvullende lenin-
gen voor een honderdtol projecten; 

• December 1993 : 
Witboek 
"Groei, concurrenHevermogen en 
Werkgelegenheid"; 

• December 1994 : 
Vaststelling von de prioritaire 
TEN'S, 
"Speciaal TEN-loker; 

• December 1995 : 
Dertien financieringen toegekend; 
Elf projecten goedgekeurd of in 
onderzoek 

Financiering von 
vervoer-TEN's 

(1991 - 1995 : 17 miljord) 

6 000 
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3000 
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I 000 

0 -1 I 
91 92 93 94 95 

Spoorwegen 

Wegen 

Uitzonderlijk grote werken 

Havens en luchthavens, 
overslagcentra 

De EIB is in de meeste lidstaten de belangrijkste bancaire financieringsbron voor 
infrastructuurprojecten; zij heefl tussen 1991 en eind 1995 ongeveer 23 miljord ααη lenin-
gen toegekend voor belongrijke Europese vervoers- (zie biz. 27) en energieoverdrochtsinfro-
structuren (zie bIz. 32); tezomen met 9 miljard voor telecommunicatienetten moken zij in to-
tool zo'n 40% von de financieringen in de Unie in genoemde période uit. 

Met hoor streven noor grotere integrotie von de Unie door de vaststelling en een versnelde 
oonteg von de tronseuropese netwerken (TEN's), woorvon veertien in de vervoer- en tien in 
de energiesector, is de EIB een grotere roi goon spelen. 

Eind 1995, één joor no de vastst elling von de 24 prioritaire TEN's door de Europese Rood  
von Essen, zijn al deze netten door de diensten von de E IB onderzocht en zijn voor dertien 
ervan al finoncieringsbesluiten genomen. 

Ten behoeve von deze projecten met de hoogste prioriteit hod de EIB begin aprii 1996 
al 4,8 miljard ecu ααη leningen toegekend (van de 5,8 miljard ααη finoncierings-
toezeggingen) voor negen von de veertien vervoersprojecten en 520 miljoen ecu (van de  
1,8 miljard ααη toegezegde finoncieringsbesluiten) voor vier von de tien projecten in de  
energiesector. 

Voor het vervoer goat het om de vaste verbinding over de Sont tussen Denemorken en Zwe-
den, in Finland de (spoor)wegverbinding Turku - Hels inki - Sint-P etersburg en in Zweden de  
spoorlijn Molmö - Göteborg, elementen von de "Noordelijke driehoek"; het Franse en Bel 
gische traject von de HSL Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam-Londen; het Itolioonse ge deelte 
von de Brenner-spoorlijn, de lerse spoorverbinding Cork - Dublin - Belfast, de doorgong over 
land en zee lerlond - Groot-Brittonnië - Benelux, de outosnelwegen Portugal - Sponje, 
Athene - Korinthe en Katarini - Klidi in Griekenland en de internationale luchthaven Milaan-
Malpensa. In de energiesector goat het onder mee r om de koppeling van de Portugese en 
Spaanse elektriciteits- en gosnetten en de gasleidingen Maghreb - Europa en Rusland - Eu 
ropa. 

Noost deze octie ten gu nste van de uiterst prioritaire projecten is de EIB s teeds meer steu n 
blijven geven ααη een breed scala TEN-projecten in alle landen van Europa, die eveneens 
van doorslaggevend belong zijn voor de Europese integrotie en de werkgelegenheid. Tussen 
1993 en 1995 is hiervoor 11,5 miljard ter beschikking gesteld (zie koortje op biz. 26). 

De fociliteiten von het "speciale TEN-loket", dot in december 1994 is ingesteld en dot vooral 
financieringsmogelijkheden biedt voor zeer lange looptijden en een long uitstel van aflossing 
van het kapitaal (zie jaarverslag 1994, biz. 12), zijn reeds gebruikt voor de HSL in België  
(von de HSL Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam-Londen), de HSL-Middellandse Zee en de  
vaste verbinding over de Sont en worden momenteel toegepast voor de financiering van de  
HST Rome-Napels en de verbinding Londen - Kanaaltunnel. 

De EIB zet haar actie in de landen van Midden- en Oost-Europa voort teneinde de organieke 
banden tussen deze landen en de Unie met het vooruitzicht van toetreding te versterken en  
hecht daarom bijzonder groot belang ααη de financiering van de belangrijkste weg- en  
spoorverbindingen. Het betreft de spoorlijnen Berlijn - Warschau en Berli η - Praag - Wenen, 
of Triëste - Ljubljana - Boedapest en luchtverkeerscontrolesystemen in de hele regio. Sinds  
1993 is voor de grote verbindings- en energienetten in dit deel van Europa ruim een miljard  
ecu ter beschikking gesteld. 
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De transeuropese netwerken leveren een 
wezenlijke bijdrage tot de versterking van 
de economische octiviteit, het scheppen von 
bonen en een betere integrotie von de Unie. 
De Europese Rood von Madrid heeft nota 
genomen van de vorderingen op dit terrein. 
Hij heeft de Raad van ministers en het Euro 
pees Parlement verzocht, snel het noodzake-
lijke wettelijke kader te voltooien en de lid-
staten gevraagd de hoogste prioriteit te 
verlenen ααη de daadwerkelijke verwezen-
lijking van de prioritaire TEN's. 

Ten slotte heeft hij er bij de Raad van minis  
ters van Financiën op oongedrongen de no-
dige besluiten te nemen om de financiering  
van de Europese netten te bevorderen. 

In lijn met de besluiten von de Europese 
Raad van Essen (december 1994) heeft de 
EIB zieh sterk geëngageerd in de financie 
ring van de Europese infrostructuurnetten, in 
het bijzond er van de prioritaire TEN's (zie  
kader op biz. 12, kaart op biz. 26 en de 
projectenlijst op biz. 95 e.V.). Eind 1995  
zijn voor al deze netten krediettoezeggingen 
gedaan of werden door haar diensten on- 
derzocht; voor negen von de veertien priori
taire vervoersnetten en voor vier von de tien 
energienetten zijn reeds leningen toege- 
kend. 

Algemeen kon worden gesteld dot de EIB 
haar van oudsher verleende steun ααη de fi 
nanciering van Europese verbindings- en  
energietronsportnetten heeft uitgebreid. Met 
zo'n 7,3 miljord ααη leningen in 1995 heeft 

zij bijgedragen tot de uitvoering van investe- AL TIENTALLEN JAREN STEUNT 
ringen van ongeveer 21 miljard. DE EIB DE AANLEG VAN 

Gebruik makend van haar ervaring met de 
financiering van infrastructuren, heeft de EIB 
voorts ruimschoots de specifieke modalitei-
ten van het "speciale lokeK' toegepas t. V ia 
dit loket worden zeer longlopende 
financieringsmiddelen verstrekt en lange 
aflossingsvrije périodes gegund. Deze facili-
teiten gelden ol voor een oantol projecten. 
Ook projecten met de partnerlanden in 
Midden- en Oost-Europa of in het 
Middellandse-Zeegebied, of met een trons-
europees korokter op milieugebied (zie Jaor-
verslag 1994, biz. 12) kunnen hiervoor in 
oanmerking komen. 

Bovendien is de somenwerking en synergie  
met het EIE (Europees Investeringsfonds), dot  
sinds juni 1994 operotioneel is, verdiept. 
Het EIF heeft een kapitool von 2 miljard ecu,  
waarop door de EIB (40%), de Europese 
Unie (30%) en zo'n 80 banken uit de vijftien 
lidstaten van de Unie is ingeschreven, en  
heeft in de 18 maanden van zijn bestaan 
voor zo'n 1,3 miljard ecu in 27 garantie-
overeenkomsten goedgekeurd ten behoeve 
van TEN-projecten op het gebied von ver-
voer, energieoverdracht en telecommunica-
tie in tien landen van de Unie (zie ook het 
jaarverslag van het EIF). 

Met haar deelname ααη het EIF en haar 
steun ααη haalbaarheidsstudies voor di
verse grote projecten wil de EIB meer bieden 
don een solide financiering tegen de gering-

DE GROTE 

EUROPESE INFRASTRUCTUREN... 

ZO VINDT MEN HAAR OP ALLE 
BOUWTERREINEN VAN DE 

TRANSEUROPESE NETWERKEN 

Van meet af ααη heeft de EIB zieh volledig ingezet voor de financiering van de bouw van de 
vaste verbinding door het ΚαηααΙ en zij is nog altijd een van de grootste geldschieters van dit  
project. • Naast haar directe deelname ααη de financiering heeft de EIB een krediet-
akkoord gesloten van 1,1 miljard ecu voor rekening en onder garantie van banken. De op-
schorting van de rentebetaling door de projectopdrachtgever in September 1995 heeft onder 
meer tot gevolg gehad dot een beroep op de garantie werd gedaan en dit krediet werd ver-
vroegd afgelost. • Sindsdien neemt de EIB actief deel ααη de onderhandelingen om de fi-
nanciële positie van de projectopdrachtgever te herstructureren en weer gezond te maken en  
is zij lid van de stuurgroep van de belangrijkste bankcr editeuren. • Het doel van de E IB 
blijft onveranderd : deze essentiële infrastructuur moet haar rol ten behoeve van de Europese 
integrotie volledig kunnen speien. 

DE EIB 
EN DE VASTE VERBINDING 
ONDER HET KANAAL 
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ste kosten. Door de kwoliteit von hoar project-
evaluoties, die door hoar eigen teams wor 
den verricht en die zijn gericht op de  
technische, economische en fincnciële cspec-
ten von de projecten, speelt de Bonk ook een 
kctolyserende rol om ander kapitaal ααη te  
trekken, zowel van overhe ids- als van parti

culière zijde, evenals nationale of com  
munautaire subsidies. Als bijdrage ααη de  
bestudering van dergelijke vraagstukken 
heeft de Bank in mei 1995 een Forum geor-
ganiseerd over de rol van de particulière sec
tor en het noodzakelijke portnerschap met de  
overheidssector (zie onderstaande tekst). 

DE FINANCIERING VAN INVESTERINGEN 
IN DE ÄRMERE REGIO'S 

BLUET CENTRAAL STAAN BIJ 
DE ΑαίΕ VAN DE EIB 

De noodzaak om een hoge mate van con-
vergentie tussen de economieën van de lid-
staten te behouden is opnieuw door de Eu-
ropese Rood bevestigd. Zij moet gepoard 
goan met een bijzondere aandocht voor een 
grotere economische en sociale cohesie bin
nen de Unie. De bestrijding van de werk-
loosheid en de strijd voor gelijke kansen is  
daarom als prioritaire taak bekrachtigd. 

De regionale ontwikkeling en de geleidelijke 
verdwijning van de verschillen tussen de 
rijkste en de ärmste regie's kunnen in een 
période van geringe groei enkel plaatsvin-
den door een vastberaden beleid dot de 
overheids- en particulière investeringen leidt 
naar de minder bevoorrechte gebieden. 
Investeringssteun in deze regie's vormt als 
vanouds het grootste aandachts punt en de 
belangrijkste taak van de EIB , die hieraan 
meer dan twee derde van haar financierin-
gen besteedt. Deze actie wordt nauw afge-

stemd op de steun uit de structuurfondsen, in 
de eerste plaats het EFR O (Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling) en het 
Cohesiefonds voor Griekenlond, ierlond, 
Spanje en Portugal. 

De ramingen die tijdens de programmering 
van de tweede fase van de communautaire  
structured acties werden gemaakt (1994- 
1999) hebben de verwachte invioed von het 
optreden van de EIB en van de structuur
fondsen samen onderstreept. Deze invIoed 
is bijzonder goed merkbaar in de cohesie-
landen, gezien de verdubbeling van de sub 
sidies voor structured doedinden tussen 
1992 en 1999. 

In deze landen en in de overige 
doelstelling 1 -gebieden zouden de subsidies  
van het EFRO en het Cohesiefonds bijna de 
helft van de publieke uitgaven uitmaken die 
door de lidstaten in de communautaire be-

Het eerste EIB-forum 

"Aandg van infrastructuren 
en rol van de particulière sector"  
Amsterdam, mei 1995 

Tweede EIB-Forum 

"Het Middellandse-Zeegebied :  
een ruimte voor partnerschap" 
Madrid, oktober 1996 

Als geprefereerde partner van de openbare en particulière financiëd instellingen die grote 
infrastructuurnetten financieren heeft de E IB het EIB-Forum 1995 gewijd ααη de rol van de 
particulière sector. Begrotingsproblemen en het streve n naar een grotere efficiency bij de 
voststelling, uitvoering en het beheer van de infrastructuren vereisen immers een herdefinitie 
van de rol van de openbare en particulière sectoren, in het bijzonder wot de vervoersnetten 
betreft. 

Zo'n 200 politici en vooraanstaande economen en financiële deskundigen hebben gespro-
ken over de voorwaarden voor een vruchtbaar publiek-/privaatrechtelijk financierings-
partnerschap, de deling von de risico's en de problemen die bij de planning en de uitvoering 
van de grote Europese projecten ααη het licht kunnen komen. 

Tijdens dit eerste EIB-forum is de conclusie getrokken dat de openbare sector een zwaarwe-
gende rol moet blijven speien, voorol in de vervoersector om rekening te kunnen houden met  
uiteenlopende aspecten als sociaal nut en financiële rentabiliteit van tal van dergelijke pro 
jecten. Ook is onderstreept dot de nationale en Europese autoriteiten duidelijke en stabiele  
wettelijke kaders moeten vaststellen. 

De notuien van dit forum zijn op aanvraog bij de EIB verkrijgbaar. 
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stekken zijn aangegeven; hun aandeel is  
nog veel hoger voor de milieu- of vervoers-
infrostructuren (tot 80-85%), sectoren 
wcarin de EIB a itijd zeer actief is geweest 
(6,3 miljard in 1994 en 1995). Oveiigens 
heeft de relatieve vermindering von de steun 
uit de structuurfondsen in de overige 
regioncie-ontwikkelingsgebieden de EIB er-
toe gebracht haar inspanningen daar te ver-
groten; zo'n 43% van haar financieringen 
ten behoeve van de regionale ontwikkeling 
vindt plaats in de doelstellingen 2- en 5b-
regio's (gemiddeld 36% tussen 1989 en  
1993). 

De Bank neemt overigens ook deel ααη het 
speciale programma ter ondersteuning van 
het vredes- en verzoeningsinitiatief in 
Noord-Ierland en de zes grensdistricten van 

lerland. Bij dit gezamenlijke initiatief van de 
EU en de desbetreffende lidstaten zijn tal-
rijke banken uit beide landen betrokken, 
waaraan de EIB g lobale leningen zai ver-
strekken ter ondersteuning van de investerin-
gen, in het bijzonder van het MKB. Er zullen 
ten behoeve van een gunstig investeringskli-
maat rentesubsidies worden toegekend uit 
begrotingsmiddelen von de Unie en von de 
betrokken lidstaten. 

De EIB let aitijd op problemen als gevolg van 
natuurrampen en heeft bijvoorbeeld bijge-
dragen tot de wederopbouw von Madeira 
na de cycloon van oktober 1993. Ook Pië- 
monte heeft na de overstromingen van 1994  
steun gekregen van de EIB, die zieh heeft 
aangesloten bij het noodprogramma van de 
Europese Commissie. 

VREDE EN VERZOENING 

IN lERlAND BEVORDEREN 

De Europese Raad van Cannes (juni 1995)  
heeft de doorslaggevende rol van het 
midden- en kleinbedrijf (MKB) bij het schep-
pen van banen en meer in het algemeen als 
factor van sociale stabiliteit en economische 
dynamiek onderstreept. Twee derde van de 
Werkgelegenheid in Europa wordt geboden 
in ondernemingen met minder dan 250  
werknemers en dit aandeel stijgt nog aitijd 
omdat de omvang van het personeelsbe-
stand van het grootbedrijf vaak afneemt. De 
versterking van het concurrentievermogen 
van het MKB is dus een van de beste midde-
len in de strijd tegen de werkloosheid. 

In dit verband heeft de EIB het instrument  
van de globale leningen dat zij al 25 jaar 
lang in nauwe samenwerking met het bank-
wezen hanteert, willen uitbreiden. Zij heeft 
haar selectiecriteria aangepast om ook 
kleine en middelgrote ondernemingen in de 

detoilhandel en de dienstverlening ααη par-
ticulieren voor steun in aanmerking te loten 
komen. 

De EIB heef t in het afgelopen jaar het hele 
mechanisme van gesubsidieerde leningen 
ααη het werkscheppend MKB ten uilvoer ge-
legd. Met leningen van in totaal één miljard 
ecu is de ontwikkeling van 4 400 bedrijven 
en het scheppen van ongeveer 45 000 ba
nen in de vijftien lidstaten van de Unie ge-
steund (zie biz. 31). Deze specifieke actie 
past in de algemenere tendens van opleving 
van de financieringsvraag, welke in het af
gelopen boekjaar is vertaald in de toeken-
ning van kredieten ααη ongeveer 12 000  
kleine en middelgrote ondernemingen en in 
een groot aontol globale kredieten van in to
taal 3,4 miljard, die voor een groot deel in 
1996 zullen worden uitbetaald. 

AaiEVE STEUN AAN HET 

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 
IN ALLE LANDEN VAN DE UNIE 

Een von de erkende doelstellingen van de 
Europese Unie is een duurzame economi
sche groei met inachtneming van het milieu.  
De integratie van de milieu-overwegingen 
op de verschillende communautaire beleids-
terreinen blijkt thans een factor van 
concurrentiekracht en van nieuwe werkgele-
genheid te zijn. 

Het belang dat hieraan wordt gehecht komt 
duidelijk tot uiting in de steeds talrijkere 
milieu-investeringen in zowel de industrie-
als de energiesector en in voorzieningen in 
het algemeen belang. De Bank heeft zieh 
hierachter geschaard zoals blijkt uit de toe-
name von haar activiteit op dit terrein via 
haar afzonderlijke leningen en globale kre
dieten. 

DUURZAME GROEI 
EN RESPEa VOOR HET MILIEU :  
ÉÉN EN HETZELFDE DOEL 
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INITIATIEVEN BUITEN 
DE GRENZEN VAN DE UNIE 

Deze voortdurende aandacht voor de in-
vloed op het milieu en het leefklimaat is  
eveneens kenmerkend voor de octie von de 
EIB buiten de Unie ten behoeve von een 
duurzame ontwikkeling. Doorom neemt de 
EIB noost hoor kredietverlening octief deel in 
toi von regionale of internationale 
programme's en initiatieven. In het 
Middellandse-Zeegebied werkt zij sedert 
1988 met de Wereldbank, de Europese 
Commissie en de gespecialiseerde Organen 
van de Verenigde Naties ααη het "Pro  
gramma van technische bijstand voor het 
milieu in het Middellandse-Zeegebied" 

(METAP), waarvan de derde fase in 1996  
van start ζαΙ gaan. 

Dat is ook het geval voor andere initiatieven 
in Europa, waaraan de EIB meewerkt ; de 
"Baltic Sea Joint Comprehensive Action Pro
gramme" onder auspiciën van de Commis
sie von Helsinki, of onderzoek noor de sane-
ring van de stroomgebieden van de Elbe, de 
Oder en de Donau, of het programma "Mi
lieu voor Europa", waartoe op de poneuro-
pese conferentie von de ministers van 
Milieuzaken in oktober 1995 in Sofia is be-
sloten (zie biz. 44). 

1 995 : VERDIEPING 

VAN HET STEUN- EN SAMENWERKINGS-

BELEID... 

In 1995 zijn de betrekkingen tussen de Eu
ropese Unie en olle partnerlanden aanzien-
lijk ontwikkeld als gevolg van een weder-
zijds streven naar verdere verdieping en met  
het oog op de komende onderhon delingen 
over tolrijke okkoorden die in 1996 worden 
vernieuwd. 

De belongstelling die een toenemend oantol 
landen toont voor een associatie met, of  
zelfs toetreding tot de Unie voor een oantol 
van hen, onderstreept hoezeer de Europese 
Unie in de hele wereld wordt gezien als een 
centrum van politieke stabiliteit of economi-
sche macht. 

Ook de grotere activiteit von de EIB in de 
Midden- en Oosteuropese landen in de af-
gelopen twee joor getuigt hiervon. Deze toe-
name zou zieh ook anders kunnen gaan 
ontwikkelen, wat ondanks de blijken van 
vertrouwen in het vermögen von de Bank om 
op efficiènte wijze in deze landen op te tre-
den, ook risico's kon opleveren gezien d e 
politieke en economische kwetsboorheid 
van een oan tol von hen. De risicospreiding 
bij leningen buiten de Unie kon derholve 
niet los worden gezien von een verdere uit-
breiding von het optreden von de EIB in een 
steeds groter aantol landen (zie joorreke-
ning op bIz. 83). 

* i * 

IN DE lANDEN 
VAN MIDDEN- EN OOST-EUROPA 

MET HET OOG OP HUN TOETREDING... 

De betrekkingen met de landen in Midden-
en Oost-Europo stonden eind 1994 centrool 
bij de besprekingen von de Euro pese Raod 
von Essen. Deze gof ααη dot no de toetre
ding von de d rie nieuwe lidstaten de Euro 
pese Unie een programmo zou moeten lon-
ceren ter voorbereiding von de toetreding 
von olle Europese landen woormee zij 
Europo-okkoorden heeft gesloten 

Να de okkoorden met Polen en Hongorije in 
1994 zijn er in 1995 Europo-okkoorden in 
werking getreden met Bulgorije, Roemenië,  
Slowokije en Tsjechië. In 1995 zijn er 
Europo-okkoorden met Estland, Letlon d en  
Litouwen getekend; met Slovenië is een 
ontwerp-okkoord geporofeerd. Zij beogen 

nouwe betrekkingen op politiek en econo-  
misch niveau ααη te goon en moeten de be-
trokken landen helpen bij de voorbereiding 
tot de toetreding. Begin 1996 hadden negen 
Midden- en Oosteuropese landen formeel 
hun wens von lidmootschap von de Euro
pese Unie te kennen gegeven. 

De stootshoofden en regeringsleiders heb-
ben in Madrid expliciet gesteld dot de uit-
breiding "zowel een politieke noodzokelijk-
heid als een historische kons voor Europa is  
(...) Niet olleen ααη de kondidoot-leden, 
doch eveneens ααη de lidstaten von de Unie  
worden nieuwe vooruitzichten op economi
sche groei en olgemeen welzijn geboden." 
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Σι] hebben de Europese Commissie ook ge- 
vraagd de adviezen over de formeel inge- 
diende aanvragen voor te bereiden, opdat  
de Rood πα afsluiting van de Inter-
gouvernementele Conferentie de voor de  
oonvang von de toetredingsonderhondelin-
gen noodzakelijke besluiten kon nemen. 

Op dit moment vormt de steun c on deze 
landen, die in het bijzonder is gericht op de  
voorbereiding von hun economieën op de  
interne markt, een van de pijiers van de pre-
toetredingsstrategie die gezamenlijk wordt 
gevoerd door de EIB, de verschiilende com 
munautaire programma's (met name 
Phare), de Wereldbank en de EBWO, waar-
van de EIB aandeelhou der is. De EBWO is 
in 1996 de procedure gestört om hoar kapi-
taal te verbogen. 

De Europese Rood von Madrid heeft de doel-
treffendheid en de noodzaak van deze geza-
menlijke actie bevestigd met de verklaring dot 
"de voortzetting van de activiteiten van de Eu
ropese Inve steringsbank een oigem ene ver-
groting van de inspanningen voor de voorbe
reiding van de toetreding mogelijk maken." 

De EIB heeft in 1995 hoar huidige mandoat 
ten aanzien van de Midden- en Oost-
europese landen voortgezet; het is nu voor 
twee derde uitgevoerd en de verlenging er-
van zou in 1996 moeten plootsvinden. Z ij 
heeft onder meer projecten gesteund die een 
voortzetting vormen von de tronseuropese 
netwerken, met name de weg- en spoorweg-
verbindingen die tijdens de paneuropese 
vervoersconferentie van maart 1994 op 
Kreta zijn vastgesteld. 

• • • 

De niet-lidstoten rond de Middellondse Zee 
zullen zieh 1995 wellicht herinneren als het 
jaar waarin het europartne rschap werkelijk 
van de grond kwam en waarin steun ward 
verleend ααη het vredesproces in hetMidden-
Oosten. De verklaring van Barcelona, goed-
gekeurd tijdens de eerste euromediterrane  
conferentie die door de Europese Unie in no-
vember 1995 ward georgoniseerd, bevat 
noost politieke aspecten over de dialoog tus-
sen de somenlevingen, een belangrijk pro-
gramma van econom isch en financ ieel part-
nerschap dot als basis moet dienen voor de  
geleidelijke totstondkoming von een grote 
vrijhandelszone in 2010. 

Over het onderd eel finonciële somenwerking 
stelt de verklaring dat "de totstandbrenging 
van een vrijhandelszone en het welslagen van 
het Europees-mediterrane partnerschap af-
hankelijk zij n van een significante verhoging 
van de financiële bijstand die in de eerste 
plaats moe t bijdrag en tot een duurzam e in-
heemse onlwikkeling en tot octivering von het 
plaatselijke bedrijfsleven". Vastgesteld ward 
tevens dat "de Europese Rood von Cann es 
overeengekomen is om voor de perioda  
1995 - 1999 een bedrag von 4 68 5 miljoen 
ecu voor deze financiële bijstand uit te trekken 
in de vorm von beschikbore middelen op de  
Gemeenschopsbegroting. Doarbij komen don 
nog de steun van de EIB in de vorm van lenin-

gen voor een hog er bedrag en de bilateraal 
door de Lid-Stoat toegewezen middelen." 

De financiële samenwerking wordt dus opge-
nomen in een nieuw en groter koder, waorbij 
de huidige bilaterale financiële protocollen 
plaats maken voor een algemene benodering 
zools het reeds door de EIB uitgevoerde 
horizontale-samenwerkingshoofdstuk. 

De op 27 oktober 1995 ondertekende 
kaderovereenkomst tuss en de Bonk en de  
Palestijnse Autoriteit illustreer t de wens van 
de EIB om volledig deal te nemen ααη de in
spanningen van de Europese Unie en de in 
ternationale gemeenschap om het vredes
proces te verdiepen en de economische 
ontwikkeling von de regio te bevorderen. 

Op grond von het mondaat von de EI B kan 
zij tot 1998 in deze regio tot 250 miljoen 
ecu ααη leningen uit eigen middelen 
verstrekken. De ondertekening van de eerste 
financieringsovereenkomsten heeft op 
30 oktober 1995 plootsgevonden. 

De ondersteuning von he t vredesproces post  
in het regionale kader met leningen in Jorda-
nië, steun ααη de wederopbouw van Libanon 
en ααη regionale-samenwerkingsprojecten, 
vooral in de industriële sector ten behoeve 
von Isroëlisch-Egyptische initiotieven. 

MET DE LANDEN ROND DE 
MIDDELIANDSE ΖΕΕ KOMEN 
TOT EEN WAAR EUROPARTNERSCHAP.. 

EN HET VREDESPROCES IN HET 

MIDDEN-OOSTEN BEVORDEREN 
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In Turkije heeft de EIB hoar regionale cctivi-
teiten wear opgenomen in het koder von de  
horizontale samenwerking in het ver-
nieuwde Middellandse-Zeebeleid. De goed-
keuring in december 1995 door het Euro-
pees Parlement van de douane-unie opent 
nieuwe perspectieven voor de betrekkingen 
tussen dit land en de Unie. 

Direct no de ondertekening van de akkoor-
den van Dayton en Parijs heeft de Unie hoar 
vastberadenheid getoond om de wederop-
bouw in de republieken van het voormalige 
Joegoslavië te staunen. De EIB ζαΙ te gelege  
ner tijd deelnemen in de financiering van  
voornamelijk de basisinfrastructuren. 

• • « 

CONSOLIDATIE VAN DE AaiVITEITEN 
IN DE ACS-IANDEN 

In Afrika, het Coribisch gebied en de Stille 
Oceocn zai de actie van de Ban k in de ko-
mende jaren worden bepaald door het fi-
nanciële protocol bij de Overeenkomst tot 
herziening van de vierde Overeenkomst van 
Lomé, die op 4 november 1995 op Mauri
tius is ondertekend en de période 1996 tot 
en met 2000 dekt. 

De Road von Gouv erneurs heeft de EIB op 

31 oktober 1995 toegestaan, leningen uit ei
gen middel en te verstrekken tot een waorde 
van 1 693 miljoen ecu voor de financiering  
van projecten en programme's in de 70 lan
den die de Overeenkomst hebben onderte
kend. Voorts zaI de Bank het risicokapitaal 
van in totaal ongeveer één miljard uit 
begrotingsmiddelen beheren, evenals 
370 miljoen ααη rentesubsidies voor bepaolde 
leningen uit eigen middelen van de Bank. 

* * * 

EERSTE TRANSAaiES 
IN ZUIDAFRIKA 

Op hat Afrikaanse continent geeft de steu n 
ααη het democratiseringsproces in Zuid
Afrika hoop op stabiliteit en ontwikkeling. In 
September 1995 is hiertoe een koder-
overeenkomst ondertekend, waarin over-
eenkomstig de machtiging von de Raad van 

Gouverneurs von de EIB von 19 juni 1995  
een financieel pakket is opgenomen van 
300 miljoen voor een eerste perioda von 
twee jaar ten behoeve van projecten uit het 
Zuidafrikaanse programma van wederop-
bouw en ontwikkeling. 

* * * 

MEER LENINGEN 
IN LATIJNS-AMERIKA EN AZIË 

In Latijns-Amerika en Azië is de 750 miljoen 
uit hoofde van het mandaat dat in 1993 in 
werking is getreden tot en met eind fe-
bruari 1996 volledig toegekend, wat getuigt 
van de dynamiek en de kwaliteit van de mul
tilaterale betrekkingen. De investeringen be
troffen projecten van wederzijds belang 
waarbij in een aantal gevallen ook onderne-
mingen uit de lidstaten betrokken waren. 

De talrijke akkoorden die in 1995 zijn on
dertekend, onderstrepen de inzet van de 
Bank ten behoeve van de valorisatie van de 
huipbronnen en mogelijkheden van de be
trokken landen. 
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KREDIETVERLENING IN DE  
EUROPESE UNIE 

Toegekende kredieten : de financieringsactiviteit in de lidstaten van de  
Europese Unie bedraagt 17 782 miljoen (16 624 miljoen in 1994). Zij 
omvat de 190 projecfen die in de loop van het jaar op grond van onder-
tekende afzonderlìjke leningovereenkomsten zijn gefinancierd 
{13 428 milljoen) en de 13 801 toewijiingen uit globale kredieten 

(4 354 miljoen) die in 1995 of in voorgaande jaren zijn verstrekt. • Deze operationele 
presentatie van de acfiviteif moet warden onderscheiden van bet overzicht van de änderte- 
kende leningovereenkomsten ( 18 603 miljoen in 1995 tegenover 17 682 miljoen in 1994) 
welke de afzonderlijke leningen (13 428 miljoen) en de globaal-kredietovereenkomsfen die 
in het afgelopen jaar zijn getekend (5 175 miljoen) en die in de loop van een aantal boek-
jaren zullen warden uitgevoerd, omvat. 

Het jaar 1995 is gekenmerkt door vorde-
ringen met de vervoersinfrastructuren, een 
duidelijk herstel van de financieringen voor 
het ofvolbeheer (vloeiboor en vast), een sta-
bilisatie van de steun in de energiesector en 
een daling van de financieringen voor de te-
lecommunicatie. 

In de sectoren industrie en dienstverlening is 
de finoncieringsomvong aanzienlijk geste-
gen dankzij een groter aantal kredieten ααη  
het MKB, dat voor een dee! de voordelen ge-
niet van de uitvoering van het mechanisme 
van gesubsidieerde leningen ααη het werk-
scheppend midden- en kleinbedrijf. 

Over het algemeen genomen maken de in-
frastructuren drie vierde van de kredieten in 
het afgelopen jaar uit, wat sedert 1992 vrij-
wel onveranderd is. 

Sinds dat jaar nemen de activiteiten van de  
EIB ten behoeve van de vervoersinfrastruc
turen voortdurend toe, van 4 553 miljoen in 
1992 tot 6 442 miljoen in 1995. Het betreft 
in de eerste ploots de projecten voor de  
prioritaire transeuropese netwerken  
(TEN's) : voor negen hiervon is reeds 
1 604 miljoen ter beschikking gesteld; 
voorts (autosnel)wegen- en spoornetten, het 
stadsvervoer en de haven- en luchthaven-
infrastructuren. 

De kredietverlening voor de telecommunico-
tie, sinds 1992 ongeveer 2 miljord, is in 
1995 met de helft gedaald tot ongeveer één  
miljard. 

Ten behoeve van het water- en afvalbeheer 
is in totaal 2 236 miljoen toegekend, waar-
van 953 miljoen ααη toewijzingen uit glo 
bale leningen voor 1 557 kleinschalige 
voorzieningen die voor het merendeel reeds 
zijn uitgevoerd, evenals talrijke infrastruc-
tuurprojecten (518 miljoen) van lokale over-
heden. 

In de energiesector is 3 083 miljoen toege
kend (3 384 miljoen in 1994, maar 
2 576 miljoen in 1993) ten behoeve van de  
aardolie- en -gaswinning (583 miljoen) en 
de elektriciteitsproduktie (1 274 miljoen) 
(voorol in woterkrachtcentrales of steg-
centrales) en voor het transport en de distri-
butie van elektriciteit (223 miljoen) en von 
aardgas (1 003 miljoen). Voor de priori 
taire TEN'S betreffende de koppeling van de  
Spaanse en Portugese stroom- en gasnetten  
is 522 miljoen verstrekt. 

In de sectoren Industrie en dienstverlening 
is in totaal 4 617 miljoen toegekend, waor-
van twee derde (2 955 miljoen) in de vorm  
van toewijzingen uit globale kredieten. Er  
zijn uit lopende globale leningen 
11 766 kredieten verstrekt, voornamelijk 
ααη het industriële MKB (6 619 kredieten 
voor 2 237 miljoen), de dienstverlenende 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(5 054 kredieten voor 709 miljoen) en in 
mindere mate de landbouw (93 kredieten 
voor 10 miljoen). Via afzonderlijke leningen 
is 1 662 miljoen toegekend, voornamelijk in 
de autoindustrie, chemie, petrochemie en de  
dienstensector. 

KREDIETVERLENING IN DE EU  
IN 1995 : 

AFZONDERLIJKE 
LENINGEN : 1 3 428 MIUOEN 
TOEWIJZINGEN UIT 
GLOBALE 
KREDIETEN : 4 354 MIUOEN 
TOTAAL : 1 7 782 MIUOEN 

Sectorole verdeling 
van de financieringen : 

81 179 miljoen van 1991 
tot en met 1995 
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GLOBALE KREDIETEN 
IN DE LIDSTATEN 

Aantai toewijzingen 
en toegewezen bedrag 

ult globale kredieten 
(1991 -1995) 

Aantal 
15000 

In 1995 heeft de EIB globaal-kredietovereenkomsten getekend voor een veel Hoger bedrag 
den in 1994 : 5,2 miljord tegenover 3,6 miljard in het voorgaonde joor. 

In 1968 heeft de EIB voor het eerst dit instrument gebruikt. Het is een indirect, gedecentroii-
seerd finoncieringsmechonisme ter ondersteuning von investeringen von bescheiden om-
vong, die zij om odministrotieve en efficiency-redenen niet rechtstreeks zelf kon finoncieren. 
Globale kredieten zi η kredietlijnen naar bemiddelende financiële partners van de EIB die op 
nationaal, regionaa of zelfs lokaal niveau actief zijn en daarom dicht bij de economische 
realiteit staan. De toegekende financiële middelen kunnen naar gelang de behoeften in één  
of meerdere boekjaren worden toegewezen door de bemiddelende instellingen, die - welis-
woor in samenwerking met de EIB en overeenkomstig haar criteria - verantwoordelijk zijn 
voor de selectie van de projecten en de lening en het hiermee verband houdende risico dro-
gen. Het bedrag van de te financieren lening moet ten minste 20 000 ecu bedragen voor een 
investering van 40 000 ecu; maximaal kan 12,5 miljoen worden verstrekt voor een investe-
ring van 25 miljoen. 

Von 1991 tot en met 1995 hebben ruim 130 financiële instellingen of Handelsbanken in de 
vijftien lidstaten van de Unie globale kredieten van de EIB ontvangen voor in totaal 19,6 mil
jard en is er voor 16,2 miljard ααη toewijzingen verricht. In het jaar 1995 zijn 13 801 klein-
schalige investeringen gefinoncierd voor in totaal 4 354 miljoen, een stijging von 58% ten  
opzichtevan 1994. 

Het toepassingsgebied von de globale kredieten is geleidelijkaan uitgebreid omdat de EIB 
zieh aanpast ααη de onlwikkeling van de behoeften von het bedrijfsleven en ααη de sprei-
ding van het communautaire of nationale beleid. Het kan gaan om : 

- het MKB in de sectoren industrie, landbouw en dienstverlening, met inbegrip von de detail-
hondel en de dienstverlening ααη particulieren; in de afgelopen vijf jaar hebben 40 000  
kleine en middelgrote ondernemingen 11 miljard ecu uit globale kredieten ontvangen. Hier-
van hebben zo'n 4 400 bedrijven middelen gekrege n via het mechanisme voor gesubsidi-
eerde leningen ααη het werkscheppend MKB (zie biz. 31 ); 

- kleine infrastructuren die bijdragen tot de uitvoering von de communautaire doelStellingen. 

Sedert 1979 kunnen globale kredieten worden gebruikt voor investeringen van lokale over-
heden in openbare infrastructuren in regionale-ontwikkelingsgebieden. Vanaf 1980 kunnen 
ook invester ingen in een vermin dering van het aardolieverbruik door energiebesporing en  
vanaf 1986 milieubeschermingsprojecten voor steun uit dit instrument in oanmerking komen. 

Tussen 1991 en 1995 is ruim 5 miljard ecu toegekend voor 3 400 drinkwaterleiding- of  
rioolstelsels, gemeentelijke of provinciale centra voor de verwerking von huishoudelijk afvol, 
zo'n 1 800 lokale of regionale wegenvoorzieningen, waarvan sommige de aansluiting o p 
de communautaire wegennetten vergemakkelijken, voor kleine haven- en luchthaven-
infrastructuren en voor stedelijke straatnetten. Voorts zijn 320 kleine elektriciteitscentrales en  
aardgasdistributienetten gefinoncierd. 
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De investeringen die door de EIB met lang-
lopende kredieten worden gefinoncierd, 
hebben structurele en conjuncturele gevol-
gen. 

Het is bijzonder moeilijk de impact von deze 
investeringen o p de economische octiviteit 
en de werkgelegenheid in olle landen van  
de Unie en in aile sectoren te meten. 

Het is lastig een nauwkeurige schattin g van 
het aantal nieuwe banen als gevolg van de 
gefinancierde investeringen te geven. in de 
eerste plaats betreft het de 45 000 ver-
wachte banen van het MKB d ot gesubsidi-
eerde leningen heeft ontvangen (zie biz. 
31). Ook kunnen de nieuwe banen worden  
genoemd als gevolg von de financiering van 
de infrastructuurprojecten, waarvan drie 
kwart kredieten van de EIB h eeft ontvangen 
en het behoud van de werkgelegenheid, of  
de al dan niet rechtstreeks geschapen banen 
via projecten in de sectoren industrie en 
dienstverlening. 

De financieringen voor projecten in de Euro- 
pese Unie hebben voor gemiddeld 35% van 
de totale projectk osten bijgedra gen tot in
vesteringen van in totaal ongeveer 53 mil-
jard ecu, geraamd op basis van de door de 
begunstigden verstrekte gegevens. Deze in
vesteringen komen overeen me t 4% van de 
totale kapitaaiinvesteringen in de vijftien lid-
staten von de Unie. Hiervon is 21 miljard  
bestemd voor verbindingsinfrastructuren,  
10 miljard voor het milieu, 10 miljard voor  
de energie en 12 miljard voor de produk- 
tieve sector. 

Het totaal van de investeringen in de pé 
riode 1991 tot en met 1995 die de EIB heeft 
gesteund, kon worden geraamd op 262 mil
jard, dat is ongeveer 5% van de bruto  
kapitaaiinvesteringen in de Unie. In som-
mige landen maken zij een significant deel 
van de kapitaaiinveste ringen uit, met name  
in de lidstaten die geh eel of voor een groot 
deel onder doelstelling 1 vollen : 20% in 
Portugal en ongeveer 11% in Griekenlond, 
Sponje en lerlond. 

GEVOLGEN VOOR DE 
ECONOMISCHE ACTIVITEIT 

Tabe! 3 : Verdeilng van de kredletverlening in 1995 noor sector  
en noor afzonderlljke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten 

(miljoen ecu) 

Totaal 
Alz, 

leningen 

Toewijz. uit 
glob. 

kredieten. 

Infrostructuren Industrie 
diensten 

landbouw 

Totaal 
Alz, 

leningen 

Toewijz. uit 
glob. 

kredieten. Vervoer 

Water-
Telecommuni- projecten en  

catie diversen 

Energie 

Industrie 
diensten 

landbouw 

België 765 506 259 414 — 95 34 222 
Denemarken 847 782 64 473 46 — 84 244 
Duitslond 2 571 1 268 1 303 231 — 939 626 776 
Griekenlond 336 269 66 181 53 40 36 26 
Sponje 2 893 2 652 241 1 221 539 519 315 299 
Fronkrijk 2 098 1 178 921 832 335 4 926 
lerlond 165 133 32 83 31 — 52 
Itolië 3 249 2 271 978 940 247 74 625 1 362 
Luxemburg 81 79 2 — — — — 81 
Nederlond 456 319 137 312 — 7 — 137 
Oostenrijk 215 199 16 107 — 39 — 69 
Portugol 1 253 1 193 60 994 — 72 134 53 
Finlond 174 163 11 149 — — 25 
Zweden 240 225 15 76 — 39 III 15 
Verenigd Koninkrijk 1 919 1 670 249 389 — 563 636 330 
Elders'" 519 519 — 40 — — 479 — 

Totool 
% 

17 782 
100,0 

13 428 
75,5 

4 354 
24,5 

6 442 
36,2 

885 
5,0 

2 754 
15,5 

3 083 
17,3 

4617 
26,0 

(1) Zie noot 1 van tobel 2, bIz. 9. 

EIB 1995 · KREDIETVERLENING IN DE U,,H^ 21 



DE EUROPESE 
INVESTERINGSBANK 
EN HET MILIEU 

Al twintig jaar lang is de bescherming von het milieu een van de hoofdacLiviLeiten van de EIB. 
De leningen ten behoeve van deze doelstelling zijn gestaag in aantal en omvang toegeno-
men en maken nu ruim ee n derde van haar financieringen in de Europese Unie uit. De EIB 
voigt hierbij een tweeledige strategie (zie biz. 28 en 29) : de financiering van investeringen 
in "echte" milieuprojecten (22 miljard van 1991 tot en met 1995) en het stelselmotig onder- 
zoeken von de milieu-effecten von ieder ander project. 

Op basis van haar ervaring en teneinde beter ααη de verwachtingen van de Europese bur
gers te beonfwoorden, heeft de EIB zieh bereden op een grotere integrotie von de milieube-
scherming in het Europese beleid en in de richtsnoeren von het "Vijfde octieprogramma" von 
de Europese Commissie. Het resultoot is somengevot in het document "De EIE en het milieu" 
dot door de leidinggevende orgonen is goedgekeurd en dot in brede kring is verspreid. 

De EIB heeft tot doel in de eerste ploots projecten te finoncieren die zijn gericht op : 

• de bescherming von de waterbronnen en de zuivering von het rioolwater; 
• de invoering von milieuvriendelijke procedures voor de verwerking van vast of giftig of-

vol; 
• de bestrijding van de luchtvervuiling, met name bij warmtekrachtcentrales en industriële  

bedrijven; 
• de Verbetering van het leefklimaat, in het bijzonder door de bevordering von het open-

boor vervoer in stede lijke gebieden, en 
• de invoering von nieuwe industriële processen. 

Cm nog efficiënter op dit terrein te werken, heeft de EIB binnen hoar nieuwe directoroot Pro-
ecten een centrale post ingestel d. Peter Carter coördineert en adviseert over olgemene 
jeleidskwesties inzoke het milieu. 

Voorts werkt de Bank nauw somen met de Commissie, voorol met de directoroten Milieu en 
Vervoer, met het Europees Milieuogentschop en met andere internationale finoncieringsin-
stellingen. Ook zijn er steeds meer contocten met NGO's die op milieuterrein octief zijn. 

Evenols in het verleden is iedere krediettoekenning door de EIB ofhonkelijk von de resultoten 
von een milieu-effectropportoge onder de gezamenlijke verontwoordelijkheid von de mede-
werkers von het onderzoeksteom, die zieh in het bijzonder bewust zijn von eventuele milieu-
problemen. 

In olle sectoren wordt bij het projectonderzoek gelet op ; 

de eventuele milieurisico's, 
de kosten en economische en finonciële voordelen von milieu-investeringen, 
de huidige en voorzienbore wetgeving op dit terrein, 
het concept von het project en de gehonteerde technologie met het oog op de copociteit 
om ααη de wettelijke normen te voldoen. 

Noost hoar octiviteiten in de lidstoten von de Unie werkt de EIB mee ααη het vinden van op-
lossingen voor de ernstige mileuproblemen in de buurlonden, met nome in Midden- en Oost-
Europo, woor men zieh bijzonder inspont in het koder von het in 1993 ingestelde octie-
programma, dot tijdens de conferentie von milieuministers in Sofia (zie biz. 16) is bijgesteld. 
De Bank neemt ook actief deel ααη internationale programme's (METAP) in het 
Middellandse-Zeegebied (zie bIz. 16) en in het Oostzeegebied (zie koder op bIz. 44). 
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Verdeling naar communautaire 
doelstelling 

Als financieringsinstelling van de Europese Unie beeft de EIB tot teak investeringen te finan-
cieren die vollen onder ten minste een von de doelstellingen von communoutoir beleid of von 
de specifieke be sluiten die in de loop der joren zijn genomen. Een oontol von de gefinon-
cierde projecten beontwoordt oon verscheidene doelstellingen tegelijk. Met overzicht geeft 
derholve inzicht in de verschillende octiviteiten von de bonk, moor de bedrogen in dit hoofd-
stuk, voorol von de tobellen , kunnen niet bij eikoor worden opgeteld. 

Bijdragen tot een evenwichtige ontwikkeling 
von de Unie door kwolitatief goede projecten 
te finoncieren zonder de regels von een strikt  
boncoir beheer uit het oog te verliezen, is de 
took von de EIB die zieh voortdurend heeft 
oongepost oon het communautaire beleid. 
Daarom steit de EIB alleen voor inv esterings-
projecten die beantwoorden ααη de doelstel
lingen von de Unie middelen ter beschikking - 
wot hoar onderscheidt von de overige  
finoncieringsinstellingen. Voor een project  
kunnen alleen kredieten worden toegewezen,  
wanneer de beoogde investering bijdroogt  
tot de regionale ontwikkeling of van ge- 
meenschappelijk belang is (ortikel 198 E  
von het EG-Verdrog). 

Regionale ontwikkeling 

Ter ondersteuning von de economische en so
ciale samenhang verleent de EIB altijd priori-
teit ααη de financiering van investeringen in 
de regie's met een ontwikkelingsochterstond - 
doelstelling 1-gebieden voor de Europese 

structuurfondsen - en in regie's die in een 
procès von industriële omschokeling of  
plottelondsontwikkeling verkeren - doelstellin
gen 2 en 5b - olsmede de poolgebieden - 
doelstelling 6. Zij besteedt hieroon onge veer 
twee derde von haar financieringsmiddelen, 
meestal samen met acties vanuit de com 
munautaire structuurfondsen. 

Gemeenschappelijk belang 

Hieronder vollen doelstellingen von com 
munoutoir beleid, geconcretiseerd door de 
financiering von investeringen die 
• bijdragen tot een beter verkeer tussen de 
lidstoten en noor derde landen, zools de 
tronseuropese verbindingsnetten; 
• zorgen voor een grotere onofhonkelijk-
heid von de energievoorziening; 
• gericht zijn op de bescherming von het 
milieu; 
• het concurrentievermogen von het Eu ro
pese bedrijfsleven, met inbegrip von het 
MKB versterben. 

COMMUNAUTAIRE 
DOELSTELLINGEN : 
EEN BUZONDER KENMERK 
VOOR HET OPTREDEN VAN DE EIB 

Tabel 4 : Verdeling von de kredietverlening naar communoutaire doelstelling (1995) ' 
(ofzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

(in miljoenen ecu) 

Europese Internationaol 

Regionale verbindingsinfro- Milieu en leef- Energie- concurrentie

ontwikkeling structuren klimcat doelstellingen vermogen MKB 

Belglë 249 395 95 34 — 222 
Denemarken 304 519 315 264 — 64 
Dültsland 1 Z86 402 1 378 630 4 467 
Griekenland 336 140 115 36 — 24 
Spanje 
Frankrijk 

2 697 1 63 0 982 529 — 181 Spanje 
Frankrijk 1 440 649 568 42 231 576 
lerlond 165 60 31 — — 32 
Italië 2 459 1 19 7 813 814 264 842 
Luxemburg 
Nederlond 

79 — 79 79 — 2 Luxemburg 
Nederlond 24 312 33 7 — 136 
Oostenrijk 64 107 39 — 53 16 
Portugol 1 253 576 394 133 7 43 
Finland 24 149 133 — — 10 
Zweden 5 76 39 III — 15 
Verenigd Konlnkriik 
Eiders® 

1 259 341 1 031 277 9 249 Verenigd Konlnkriik 
Eiders® — 40 — 479 — — 

Totaol 12 144 6 592 6 044 3 433 570 2 881 

(1 ) Omdat sommige flnancierlngen ααη meerdere doelstellingen tegelijk beantwoorden, kunnen de bedragen van de verschillende rubrieken niet bij elkaar worden opgeteld. 
(2) Zie noot 1 van tabel 2, biz. 9. 
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REGIONALE ONTWIKKELING 

Regionale ontwikkeling 
1991 -1995 :  

56 607 miljoen 

Β Energie 

gÜ Vervoer 

I Posterijen en teiecommunicotie  

üi Milieu en diversen 

Β Industrie, landbouw, diensten 

De financieringen, met  
behulp van ofzonder-
lijke leningen en toewij-
zingen uit globale 
kredieten, van investe-
ringen in de regionale 

ontwikkeling van de Europese Unie bedra-
gen 12 144 miljoen in 1995 tegenover 
12 035 miljoen in het voorgaande jaar. Zij 
maken 68% van de totale activiteit uit, wat 
het gemiddelde niveau is sedert de hervor-
ming van de structuurfondsen in 1989. 

Deze door de EIB verleende kredieten heb-
ben investeringen gesteund in de vijftien Eü-
lidstaten van in totaal ongeveer 35 miljard. 

In 1995 is de EIB prioriteit blijven verlenen 
ααη de financiering van projecten in de 
regio's die ook voor steun uit de structuur
fondsen in aanmerking komen. Een bedrag 
van 11 330 miljoen, ofwel ruim 90% von de 
steun ααη de regionale ontwikkeling, is ge-
gaon naar investeringen in dergelijke 
regio's. Voorts is voor projecten voor - met  
name nationale - telecommunicatieprojecten 
814 miljoen ααη leningen toegekend. 

De synergie met de acties uit de structuur
fondsen is blijven toenemen. Bij 39% van de 
kredieten in bedoelde regio's is sproke von 
cofinonciering, tegenover 31% in 1994 en  
gemiddeld 25% in de période 1989 - 1993. 

In de regio's met een ontwikkelingsachter-
stand (doelstelling 1) is 5 881 miljoen ver-

strekt (5 748 miljoen in 1994), ofwel 33%  
van de totale activiteit in de Unie en 48%  
van de leningen ten behoeve van de regio
nale ontwikkeling; deze cijfers zijn gelijk 
ααη die van 1994. De helft hiervon is be-
stemd voor verbindingsinfrastructuren en  
20% voor de produktieve sectoren. 

De financieringen in de cohesielanden (Por
tugal, Spanje, Griekenland en lerland) belo-
pen 4 648 miljoen (4 746 miljoen in 1994),  
dot is 26% van de totale activiteit en 38%  
van de leningen ten behoeve van de regio
nale ontwikkeling. 

Op deze landen, wier BNP per hoofd van 
de bevolking minder dan 90% van het ge
middelde in de Unie bedraagt en die een 
programma van economische convergentie 
uitvoeren, is het communautaire optreden 
vooral gericht. De verdubbeling van de sub 
sidies van de structuurfondsen in genoemde 
landen voor de période 1992 tot en met  
1999, plus de zeer hoge overheidsschulden, 
is vertaold in een uitstel van de vraag naar 
EIB-Ieningen waarop pas een beroep wordt 
gedaan wanneer de subsidiemogelijkheden 
minder worden of geheel uitgeput raken. 

Ten gevolge von de depreciatie van de 
valuta's van enkele van deze landen ten op-
zichte van de ecu dient de beoordeling van 
de ontwikkeling van de activiteit overigens 
enigszins te worden genuanceerd. 

Tobel 5 : Regionale ontwikkeling : sectorole verdeling (1995) 
(in miljoenen ecu] 

Totool 
Afzonderlijice 

leningen 
Toewijz. 

uit globole kredieten 

bedrag % bedrog bedrog oontol 

Energie 2 009 16,5 1 949 60 44 
Vervoer 4 385 36,1 4 305 80 198 
Posterijen en teiecommunicotie 885 7,3 885 — — 
Water, rioleringen 1 22 9 10,1 698 531 1 02 6 
Overige infrostructuren 385 3,2 268 117 82 
Industrie, landbouw 2 534 20,9 1 034 1 49 9 3 929 
Diensten 718 5,9 288 430 3 165 

Totool 12 144 100,0 9 427 2717 8 444 
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In de afgelopen drie jaar vertoonde de steun 
in nationale valuta een tendens tot stijging of 
stabilisering, terwiji die in ecu zieh hond-
haafde of daalde. 

De EIB heeft voor rekening van het Cohesie-
fonds op grond van de kaderovereenkomst 
van 1995 met de Europese Commissie het 
economisch belang en de technische uit- 
voerbaarheid van 25 projecten bestudeerd,  
voornamelijk in Griekenland en Spanje. 

Bovendien beheert de EIB voor rekening van 
de EVA-Ianden en de Unie, zonder overi-
gens deel te nemen ααη de besluitvorming, 
het mechanisme van financiële bijstand ter  
ondersteuning van de structurele ontwikke-
ling in Griekenland, lerland, Portugal en de 
arme regio's van Spanje. Dit mechanisme is  
in het kader van de Overeenkomst betref
fende de Europese Economische Ruimte 
(EER) ing esteld en hieruit zijn voor acht EIB-
leningen rentesubsidies verstrekt voor pro
jecten in Griekenland en Spanje van in to
taal 302 miljoen, alsmede een bedrag van 
68 miljoen in de vorm von subsidies voor 
zes projecten in beide landen. 

In de gebieden die getroffen worden door  
industriële ochteruitgang (doelstelling 2) en  
in de plotteiondsregio's die in een omscha-
kelingsproces verkeren (doelstelling 5b) is  
de financiering met 12% ten opzichte van  
1994 toegenomen tot 5 449 miljoen. 

Uit de analyse van de sectorale verdeling in 
deze regio's blijkt dot vooral de produktieve 

sectoren middeien hebben ontvangen 
(2 006 miljoen, ofwel 37%), voor een groot 
deel het MKB (1 406 miljoen). Ook naor de 
vervoersector (28%) zijn veei leningen ge-
gaan; het saldo is bestemd voor energie- en  
woterprojecten. 

Sedert de uitvoering in 1989 van de hervor- 
ming van de structuurfondsen is voor projec 
ten von regionaal belang een bedrag van  
ruim 71 miljard toegekend, waarmee inves- 
teringen van in totaal naar schatting  
212 miljard konden worden uitgevoerd. De  
finoncieringen in genoemde période betref 
fen vervoer- en telecommunicatieprojecten 
(42%), energie- (15%) en milieuprojecten 
(13%). Er zijn veel middeien gegoon naar 
basisinfrastructuren omdat juist in ärmere  
regio's hieroon een tekort bestaat. Voor in
dustriële projecten is 30% van het totaal be
stemd, waarvan bijna de helft naar het MKB 
is gegaan. 

Talrijke projecten in regionole-
ontwikkelingsgebieden betreffen eveneens 
de oonleg von Europese verbindings-
infrastructuren of beantwoorden ααη de 
energie- of milieudoelstellingen. 

Het accent op een evenwichtige ontwikke-
ling van de regio's, de hoofdtaok van de EIB 
waaraan zij voortdurend prioriteit verleent, 
past derhalve uitstekend in het com
munautaire beleid ter versterking van de 
economische en sociale samenhang van de 
Europese Unie. 

Verdeling van de kredietverlening 
naar de verschillende zones van de 

structuurfondsen 
1989-1995 

14 000 

12 000 

10 000 

8000 

6 000 

4 000 

2 000 

J 

Doelstelling 1  

Doelstellingen 2 en 5b 

Mulfiregionale projecten 

Tobel 6 : Kredietverlening in de octiegebieden von de structuurfondsen 
(in mlijoenen ecu) 

1989-1993 1994 1995 
Finoncieringen t.b.v. de regionale ontwikkeling 70 008 12 035 12 143 
in ^ . 
doelstelling 1 -regio's 53% 48% 48% 
doelstellingen 2 en 5b-reglo's 36% 40% 45% 
multiregionale projecten 8% 12% 7% 
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TRANSEUROPESE NETWERKEN 1993 - EIND MAART 1996 

Deze kaart toont de ElB-financieringen ten behoeve van tronseuropese netwerken die door de Europese Rood von Essen zijn vostgesteld 
vonwege de mogelijkheid die zij bieden, de Europese ruimte te structureren, de regie's beter toegcnkelijk te moken en de verbindingen met 
de portner-buurlonden te wcorborgen. De kleuren betekenen : 

zwort prioritaire transeuropese netwerken (TEN's) 
rood delen van de TEN's waarvoor kredieten zijn toegekend 
groen de overige gefinancierde infrastructuren en belangrijke Europese nelwerken 

Weg/Spoofweg 

— •· Elektricifeit 
·-----· Gas 

Luchthoven 

φ Infermodool centrum 

^ Haven 

2 Luchtverkeersconlrole 
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EUROPESE VERBINDINGSINFRASTRUCTUREN 

Voor een goede wer-
king van de Europese 
interne morkt, die 
voortcan vijftien landen  
omvat, zijn coherente 
vervoers- en telecom-

municatienetten over het hele Europese 
grondgebied meer dan ooit noodzakelijk. 
Door het vrije verkeer von personen, goede-
ren en informatie te vergemakkeiijken  
bevorderen de grote verbindings- en ener- 
gie-overdrachtsinfrostructuren, die van  
doorslaggevend belang zijn voor de regio 
nale ontwikkeling en de ruimtelijke orde- 
ning, rechtstreeks de Europese integratie en  
de voltooiing van de interne markt. 

De Europese Raad van Essen (december 
1994) heeft de veertien belangrijkste ver-
voersprojecten vastgesteld, zoals voorge-
steld door de werkgroep op hoog niveau  
waaraan de EIB a ctief heeft deelgenomen. 
Eind 1995 heeft de EIB al 4 563 miljoen 
toegekend voor negen van deze trans-
europese netwerken (TEN's). Alle overige 
projecten zijn goedgekeurd of worden mo-
menteel door de Bank onderzocht (zie kader 
op biz. 12 en kaort op biz. 26). 

In 1995 is de financiering van Europese 
verbindingsinfrastructuren aanzienlijk toe-
genomen : 6 592 miljoen tegenover 
5 698 miljoen in 1994. Ten behoeve von 
het vervoer is 5 494 miljoen verstrekt. Het 
gaot voornamelijk om grote wegen- en  
spoornetten (4 658 miljoen), die in de 
meeste gevallen passen in de Europese 
kaderprogrammo's : de vaste verbindingen 
over de Grote Belt en de Sont, hoge-
snelheidstreinen en gewone spoorlijnen en  
talrijke outosnelwegen. 

In de luchtvaort zijn leningen bestemd voor 
de oonleg von luchthaveninfrastructuren 
(uitbreiding van de luchthavens van Bor
deaux, Dublin en Frankfort), verbeteringen 
ααη het luchtverkeer en de veiligheid en een 

gedeeltelijke vernieuwing van de luchtvioot 
in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

De toegenomen steun ααη investeringen in 
de zeevaart betreft de vergroting van de 
handelshaven van Athene/Piraeus en de 
bouw van terminals voor contoinerschepen 
in Rotterdam en Bremerhaven. Ten behoeve 
van een betere verbinding over zee tussen 
lerlond, het Verenigd Koninkrijk en de Bene 
lux heeft de Bank de aankoop van twee ro-
rovrachtschepen (roll on-roll off) gefinan-
cierd. 

in de sector posterijen en telecommunicatie 
is de kredietverlening na jaren van grote ac-
tiviteit in omvang ofgenomen (1 098 mil
joen tegenover 2 155 miljoen in 1994). Het 
gaot om een verdere versterking van de in
terne en internationale telefooncapaciteit 
met behulp van de modernste technologie  
en om de modernisering van de post-
distributie in de ruimere context van de her-
structurering van de postdiensten in de hele 
Unie, die zai leiden tot een substantiële ver-
betering von de economische activiteit. 

In de ofgelopen vijf jaor is bijno 27 miljord 
toegekend voor Europese verbindings
infrastructuren (een jaarlijkse toename van 
15%). In het vervoer ging het om 
(autosnel)wegennetten (7 miljord), hoge-
snelheidslijnen en gewone spoorlijnen 
(5 miljord), uitzonderlijk grote projecten als 
de Kanaaltunnel, de vaste verbindingen 
over de Grote Belt en de Sont (2 miljord), 
luchthaveninfrastructuren en de vernieu
wing van luchlvloten (2 miljord) alsmede het 
vervoer over zee ( 1 miljord). Voorts gaot het 
om post- en telecommunicotiediensten, zo
als de uitbreiding van traditionele netten, di
gitale en optische-vezelnetten, mobilofoon-
netten en satellietverbindingen. De totale 
kosten van de door deze finoncieringen ge-
steunde investeringen worden op ongeveer 
88 miljord geroomd. 

Tobel 7 : Europese verbindings
infrastructuren 

(1995) 
(in miljoenen ecu) 

Vervoer 5 494 
Uitzonderlijk grote werken 400 
Spoorlijnen 2 045 
Wegen en outosnelwegen 2213 
Luchtvoort 467 
Zeevoort 368 

Telecommunicatie 1 098 
Netwerken en centrales 832 
Mobilofoon netten 53 
Posterijen 213 

Totool'·' 6 592 

(*) waarvan 56 miljoen ααη toewijzlngen uit 
globale kredieten 

Europese verbindings
infrastructuren 1991 -1995 ;  

26 886 miljoen 

III Wegvervoer 

j Luchtvaorl 

I Overig vervoer 

J Posterijen en telecommunicatie 
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MILIEUBESCHERMING 

De voortdurende toe-
name en diversifiëring  
von milieu-investeringen 
zijn het gevolg von de  
toepossing von com  
munautaire en nationale  

normen en voorschriften en van de ontwik-
keling van programma's ter bescherming 
van de kwaliteit van water en lucht, tegen de  
uitstoot van vervuilende gassen en voor ee n 
betere verwerking van het huishoudelijke en 
industriële αίναί. 

Dergelijke specifieke acties komen naast het 
systematische onderzoek van de Bank naar 
de inachtneming van de nationale en Euro- 
pese milieuwetgeving bij alle projecten  
waarvoor kredieten zijn aangevraagd. 

In 1995 heeft de EIB een nieuwe mijip aal 
bereikt met kredieten ten behoeve van de 
bescherming van het milieu van in totaal 
6 044 miljoen, dat wil zeggen ruim een 
derde van de totale activiteit. Dit betekent 
een duidelijke stijging ten opzichte van de 
drie voorgaande jaren, toen hiervoor onge-
veer 4,5 miljard werd bestemd. 

Deze projecten in de vijftien lidstoten von de 
Unie dragen bij tot de uitvoering van inves-
teringen van in totaal ongeveer 18 miljard. 
Er werden afzonderlijke leningen verstr ekt 
(4 900 miljoen), maor er werd ook steun 
verleend uit globale kredieten (1 144 mil
joen). 

Tobel 8 : Milieu en leefklimoot (1995) 
(in miljoenen ecu) : 

Totaal 
Alz. 

leningen 
Taewijz. uit 

globale kred. 

Milieu 3 972 2 991 981 
Waterprojecten 2 022 1 16 1 861 
Afvolbeheer 257 217 41 
Bestrijding luchtvervuiling 1 441 1 412 29 
Overige acties 251 201 50 
Stodsvernieuwing 2 072 1 909 163 
Stadsvervoer 1 769 1 769 — 
Overige acties 303 140 163 

Totaal 6 044 4 900 1 144 

Een groot deei van de financieringen (71%)  
betreft projecten in de ärmste regio's. 

Ongeveer 20% is bestemd voor voorzienin-
gen in warmtekrachtcentroles en raflìnade-
rijen, die tevens door energiebesparingen 
bijdragen tot een grotere onafhankelijkheid 
van de Europese Unie op het gebied van de 
energievoorziening. 

Er zijn middeien verstrekt voor een breed  
scala ααη activiteiten; in de eerste plaats 
waterprojecten, en voor een vrijwel even  
groot bedrag het stadsvervoer. 

Voor de projecten ter verbetering van de 
drinkwctervoorziening en de opvang en  
verwerking von het rioolwater is in totaal 
2 022 miljoen toegekend. 

Zij maken voak deeI uit van grote meer-
jarenprogramma's (in het Verenigd Konink-
rijk, in Duitsiand, Spanje en België) en  
vooral in de nieuwe lidstaten, in Stockholm,  
Göteborg en Wenen, in het bredere koder  
von de zuivering van de Oostzee of de Do 
nau. 

Het gaat ook steeds vaker om kleinere wer
ken die door lokale overheden worden uit-
gevoerd. Zo zijn in 1995 bijna 1 500 kleine 
rioolstelsels en waterzuiveringsstations gefi-
nancierd, voornamelijk in Duitsiand, Frank-
rijk en België. De installatie van zuiverings-
apparatuur voor industrieel afvalwater is  
bevorderd in fabrieken voor kringlooppcpier 
in Italië en in een aantal chemische fabr ieken 
in Frankrijk. 

Voorts zi jn er leningen toegekend voor de 
verbranding van huishoudelijk of industri
eel afvci, waarbij meestal de vrijgekomen 
wärmte wordt gebruikt voor de stadsverwar-
ming, in Frankrijk (Nantes en Cergy-
Pontoise), Spanje (Madrid en Mallorca), 
Nederland (bij Nijmegen), Denemarken 
(Aarhus) en Duitsiand (Noordrijn-West-
falen). 
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In de afgelopen vijf jaar is de omvang van 
de kredietveriening voor de bestrijding von 
de luchtvervuiling toegenomen von 383 mil-
joen in 1991 tot 1 0 92 miijoen in 1994 en 
1 441 miljoen in 1995. 

Er is grote steun verleend in de industriële  
sector (633 miljoen), voornamelijk om de  
vervuilende uitstoot tegen te goon in de rof-
finoderijen von Cadiz, Tenerife en Huelva in 
Spanje, Kalundborg in Denemarken en Mi 
lazzo en Falconara in Italië. Ook waren de  
investeringen bedoeld als verbetering van 
de kwaliteit van de op de markt gebrachte  
Produkten, zools een nieuwe milieuvrien- 
delijkere outomotor, die in Noord-Frankrijk  
wordt gebouwd. 

In de energiesector is 808 miljoen verstrekt 
voor ontzwavelingsinstollaties in steenkool-
gestookte wormtekrochtcentr oles - Drax in 
het Veren igd Koninkrijk - in de bruinkool-
gestookte centrale "Schwarze Pumpe" in het 
oosten van Duitsland of voor de omschake-
ling op aordgos von verouderde centrales in 
Dresden, Potsdam en Dessau. 

Voor het tweede ochtereenvolgende jaar 
zijn de financieringen in een verbetering 
van het stedelijk leefklimaat sterk toegeno
men. Zij maken met een bedrag von 
2 072 miljoen een de rde von de steun op 
het gebied von de milieubescherming uit. 

Het gaat vooral om een verbetering von he t 
openboor vervoer ter ontlosting van de 
stadscentra, met name de uitbreiding van 

metrolijnen i n Valencia, Bilbao, Athene en  
Lissabon, tramlijnen in Rostock, stodsspoor-
lijnen in de grootste Spoonse Steden, de og-
glomeroties van Kopenhagen en Porto, rond  
Helsinki, in Yorkshire en de Midlands en  
voor een betere toegankelijkheid von Ho
pels, alsmede het stratennet en de inrichting 
van parkeerterreinen in de agglomeratie 
van Lyon. 

Ten slotte heeft de EIB herbebossingswerken 
in lerlond en Spanje gefinancierd, met in het 
bijzonder de aanleg van boswegen of moot-
regelen ter bestrijding von bosbronden. 

Sinds 1991 is voor milieuprojecten bijno 22  
miljord ter beschikking gesteld. Hierbij ken
nen twee hoofdiijnen worden onderschei-
den : woterprojecten en de verbetering von 
het stedelijk leefklimaat. 

Haar grote programme's voor rioolstelsels 
en de bescherming van de bodem tegen 
erosie en overstromingen is 8 851 miljoen 
gegoon, bijvoorbeeld in Italië in het stroom-
gebied van de Po, de Tiber, de Arno, de la 
gune van Venetë en verder longs de Adria-
tische kust, in alle graafschappen van het 
Verenigd Koninkrijk en in Duitsland vooral 
in de oostelijke deelstaten. 

Wat de stedelijke voorzieningen betreft 
(5 849 miljoen) hebben de financieringen 
voor het merendeel betrekking op het open
boor vervoer in een vijftientol grote Steden. 

Milieubescherming 
1991-1995:  

21 683 miljoen 

Water 

I Lucht 

g Afval 

J Diversen 

Ä Stodsvoorzieningen 

De onlongs binnen de Bank ingestelde eenheid Projectevaluatie neemt actief deel ααη de in-
spanningen op het gebied van de milieubescherming. Bij sommige soorten investeringen ver
riebt zij achteraf onderzoek naar de resultaten die in de exploitatiefase van de projecten zijn 
behaald. Een eerste Studie in 1995 betrof de analyse van waterzuiveringsinstallaties in ver-
scheidene lidstaten van de EU (zie biz. 70). 

EX-POSTBEOORDELINGEN 
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INDUSTRIËLE DOELSTELLINGEN 

Industriële doelstellingen 
1991-1995:  

13 459 miljoen 

lilj Concurrentîevermogen 
grootbedrijf 

•
ΑΛΚΒ buiten 
regionale-ontwikkelingsgebieden 

Wh MKB In regionale onfwikkelingsgebieden 

92 93 94 95 

Het jaar 1995 heeft een 
opieving te zien gege-
ven van de financiering  
van projecten die fiet in
ternationale concurren-
tievermogen van de Eu-

ropese industrie bevorderen en von 
projecten van het MKB, dat toewijzingen uit 
dit jaar of voorgaande jaren getekende glo
bale kredieten heeft gekregen. 

Om beter ααη de vraag te beantwoorden heeft 
de EIB in juli 1995 besloten haar selectiecrite-
ria uit te breiden tot investeringen in de secto-
ren diensiverlening en distrib utie via het me -
chanisme van de globale kredieten en 
voorschotten voor onderzoek en oniwikkeling. 

In totaal bedraagt de steun 3 450 miljoen, 
een verdubbeling ten opzichte van 1994,  
waarin bijzonder weinig op dit terrein werd 
gefinancierd (1 791 miljoen). 

De afzonderlijke leningen (540 miljoen) 
zijn grotendeels naar de autoindustrie ge-
gaan (370 miljoen) : een nieuwe montoge-
fabriek in Melfi (Basilicata), evenals de 
voortzetting van de bouw van fabrieken die 
deelnemen in het geïntegreerde toele-
veringsstelsel van deze onderneming, 
produktie-eenheden in Noord-Frankrijk van 
automotoren voor twee firmo's en een 
nieuwe outomatische-versnellingsbak, ols-
mede bouw von een nieuw type motor in 
een fobriek in Steyr in Oostenrijk. 

De overige leningen zijn bestemd voor de 
sectoren chemie, pla stics, hout, aardewerk, 
textiel en elektrotechniek. Voorts hebben 
kleine ondernemingen in Italië 29 miljoen 
ontvongen voor de ontwikkeling von ge-
avonceerde technologieën. 

Voor 11 736 produktieve investeringen van 
het midden- en kleinbedrijf is in 1995 uit 
globale kredieten 2 881 miljoen toegewe-
zen (1 693 miljoen voor 6 776 projecten in 
1994), een stijging von 70% ten opzichte 
von het voorgaande jaar. Het midden- en 
kleinbedrijf in de regionale-ontwikkelings-
gebieden heeft voor 7 086 investeringen 
1 912 miljoen onivangen en voor 4 650  
projecten elders 969 miljoen. 

De grotere activiteit weerspiegeit deels de 
belangstelling voor de uitvoering van het 
mechanisme van gesubsidieerde leningen 
voor het werkscheppende MKB. 

Voorts zijn er middelen toegewezen voor in
vesteringen von vaak wot grotere onderne
mingen in milieu- of energiebesporings-
projecten (52 miljoen). 

Een vluchtige analyse van de 11 736 kleine  
en middelgrote ondernemingen die in 1995 
middelen hebben ontvongen -waarvan een  
kleine 10 000 minder dan 250 werknemers 
telt - toont het belong van de kleinste bedrij-
ven : ondernemingen met minder dan 50 
werknemers hebben 2 457 miljoen ontvon 
gen, 8% van het totaal. 

Van 1991 tot en met 1995 zijn 39 022 be-
drijven uit de MKB-sector voor een be drog 
von 10 067 miljoen ecu gefinancierd; 82% 
van hen teilen minder dan 50 arbeidsplaat-
sen en slechts 3% hebben meer dan 250 
personen in dienst. Het goat dan meestal om 
zeer arbeidsintensieve sectoren. 

Tabe! 9 : Industriële doelstellingen (1995) 
(in miljoenen ecu) 

Grootbedrijf 569 
internationaa! concurrentîevermogen 569 
en Europese integrotie 

Midden- en Kleinbedrijf 2 881 
in regionole-ontwikkelingsgebieden 1 91 2 
elders 969 

Totaal 3 450 
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De kleinste ondernemingen (tot 50 werkne-
mers) hebben 56% van de toegekende kre-
dieten ontvangen, wat duidelijk de zeer 

grote gerichtheid von de globale leningen 
op kleinscholige ondernemingen oongeeft. 

• • • 

De Europese Rood von Kopenhagen heeft in 
juni 1993 besloten tot een uitbreiding van de 
leningfaciliteit van Edinburgh tot het werk-
scheppend midden- en kleinbedrijf. Να be-
studering van de modaliteiten door het Euro
pees Parlement heeft de ministerraad in aprii  
1994 de EIB met het beheer ervan belast. Juni 
1994 heeft de Bank in samenwerking met de 
Europese Commissie dit steunmechanisme 
voor het werkscheppend MKB ingesteld. 

De specifieke maatregel, die de nationale 
maatregelen moest aanvullen, had tot doel 
investeringen te stimuleren van het midden-
en kleinbedrijf, dat een wezenlijk element in 
het produktieve apparaat van alle lidstaten 
van de Europese Unie vormt en wiens bij-
droge tot het scheppen van werkgelegen-
heid van doorslaggevend belang is. 

Het mechanisme omvatte globale leningen 

van de EIB vo or in totaal één miljard, met  
rentesubsidies uit de begrotingsmiddelen 
van de Europese Unie. Kleine en middel-
grote ondernemingen die voor nieuwe struc 
turale bonen zorgen kunnen kredieten krij-
gen van maximaal 30 000 ecu per 
arbeidsplaats, met een rentesubsidie van 2%  
gedurende een période van 5 jaar. 

De aanvankelijk bepaalde termijn tot en met  
31 juli 1995 is verlengd tot en met decem-
ber 1995 om de nieuwe lidstaten Oosten-
rijk, Zweden en Finland in Staat te stellen 
ook van deze faciliteit te profiteren. 

Eind 1995 was het hele bedrag van een mil
jard toegekend. Ongeveer 4 400 onderne
mingen in de vijftien lidstaten hebben ααη- 
vragen ingediend voor toewijzingen ten  
behoeve van zo'n 45 000 nieuwe arbeids-
plaatsen. 

HET MECHANISME VAN 
GESUBSIDIEERDE LENINGEN 
VOOR HET 
MKB IS VOLLEDIG UITGEVOERD 

Tabel 10 : Investeringen van het midden- en kleinbedrijf 
Toewijzingen uit lopende globale leningen 

(in miljoenen ecu) 

1995 1991 - 1995 

Totaal gesubsidieerd 
MKB 

Totaal Aontal werknemers 

<50 51 tot 250 

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

België 430 222 140 33 1 285 818 1 009 499 243 250 
Denemorken 249 64 39 13 1 171 264 881 123 265 96 
Duitsland 1 11 9 467 1 094 254 2213 1 408 1 425 609 569 450 
Griekenland 19 24 13 17 140 152 73 69 34 31 
Spanje 1 13 6 181 1 035 128 2 741 651 2 382 440 317 180 
Erankrijk 6 180 576 826 126 21 720 1 987 18 725 1 44 8 2 644 424 
lerland 141 32 13 8 388 98 365 71 20 21 
Italië 1 14 7 842 321 144 6 909 3 654 5 256 1 828 1 325 1 2 36 
Luxemburg 3 2 3 1 3 2 1 1 2 2 
Oostenrijk 33 16 19 10 33 16 9 1 16 11 
Nederland 273 136 65 29 737 376 472 143 228 182 
Portugal 122 43 8 5 637 251 359 112 193 75 
Einiond 45 10 31 8 45 10 31 4 14 7 
Zweden 47 15 48 10 47 15 37 9 9 5 
Ver.-Koninkrijk 792 249 695 198 953 364 914 309 26 10 

Totaal 11 736 2 881 4 350 983 39 022 10 067 31 939 5 664 5 905 2 978 
% — — — — 100,0 100,0 81,8 56,3 15,1 29,6 
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Energiedoelstellingen 
1991-1995: 

15 Ó21 mìlìoen 

I Eigen energiebronnen 

m Spreiding van de invoer 

Energiebesporing 

m Energlebesporing in de Industrie 

91 92 93 94 05 

ENERGIEDOELSTELLINGEN 

De omvang van de fi
nanciering van investe-
ringen in de energie-
sector is iets geringer  
dan in 1994: 3 433 
miljoen tegenover 

3 52Ó miljoen in heL voorgaande jaar. 

De steun voor een roHoneier energie-
verbruik bedraagt 1 502 miljoen, ofwel 
44% von het totaal. 

In de eigenlijke energiesecLor (990 miljoen) 
goat het om de bouw van gasgestookte ge-
combineerde centrales, warmtekracht- en 
elektriciteitscentrales en verbrandingsovens 
van huishoudelijk afval. Ook zijn de uitbrei-
ding van elektriciteitstransport- en 
-distributienetten in Spanje, Griekenland en 
het Verenigd Koninkrijk, stadsv erwarmings-
projecten in Italië, de koppeling van het 
Zweedse en Duitse net door middel von een 
hoogspanningskabel door de Oostzee en de  
voortzetting von het omschakelings-
progromma van de gasnetten in Saksen-
Anhalt en in de regio rond Leipzig gefinan-
cierd. 

In de industrie zijn energiebesparings-
projecten in raffinaderijen in Denemarken, 
Spanje en Italië gefinancierd, evenals in een 
staalfabriek in Luxemburg, in pa pierfabrie-
ken en in diverse kleine industriële onderne-
mingen. 

label 11 : Energiedoelstellingen (1995) 
(in miljoenen ecu) 

Interne energiebronnen 1 037 
Aardolie en -gas 583 
Vaste brandstoffen 213 
Waterkracht 241 
Spreiding van de invoer 894 
Aardgas 894 
Energiebesporing ' ' 1 502 
Gecombineerde produktle elektriciteit/warmte 426 
Stadsverwarming 
Stegcentraies 34 
Transport en distributie van elektriciteit 223 
Omschakeling gasnetten 132 
Duurzame energiebronnen 175 
Energiebesparing in de industrie 513 

Totaal 3 433 

(*) woorvan 1 13 miljoen ecu ααη toewijzingen uit globale kredieten 

De EIB heeft haar steun ααη de ontwikkeling 
van de interne energiebronnen (1 037 mil
joen) voortgezet met de financiering van de  
valorisatie in Griekenland van het 
waterkrachtpotentieel en de bouw van een 
centrale in het noorden van Epiros, herstel-
werkzaamheden en de bouw van een 
nieuwe centrale in Piëmonte in Italië, de mo-
dernisering van vijf centrales en de bouw 
van een nieuwe eenheid in het noorden von 
Zweden en in Noorwegen de vervanging 
van gietijzeren leidingen die de werking en 
de veiligheid von bestaande centrales ver-
beteren. 

Zij heeft ook nieuwe leningen verstre kt voor 
de exploitotie van de aardolie- en 
-gasbronnen op het vastelond von Italië en 
in de Adriatische Zee, en in de Britse en 
Noorse zones van de Noordzee, waar zij 
heeft deelgenomen ααη het herstel en de uit: 
breiding van het Ekofisk-complex. 

Bovendien is er een lening toegekend voor 
de vervanging van verouderde en vervui-
lende eenheden van een bruinkoolgestookte 
warmtekrachtcentrale. Met deze investering 
kunnen de bruinkoolreserves in de regio  
Lausitz, het grootste mijnbouwgebied in het 
oostelijk deel van Duitsland, worden geëx- 
ploiteerd. 

Ten slotte draagt 894 miljoen bij tot een be-
tere spreiding van de energievoorziening in 
de Europese Unie. 

In sommige gevollen betreft het prioritaire  
TEN'S (zie kaartje op biz. 26) : in de eerste 
plaats de aanleg in Spanje van de gaslei-
ding Maghreb - Europa, waarbij ook mid-
delen ter beschikking zi jn gesteld voor het 
Marokkaanse gedeelte, en aonsluiting op 
het Portuge se net; in Italië om een tweede 
gasleiding die het Algerijnse gas via Tunesië  
en de Straat van Messina aanvoert en in 
Duitsland om de verbetering van de ener
gievoorziening von Berlijn met Russisch gas. 

In totaal is van 1991 tot en met 199 5 voor 
het transport en de distributie van aardgas 
en voor hoog- en middensponningslei-
dingen 5,8 miljard ter beschikking gesteld. 

32 XERSLAG - EIB 1 995 



Financieringen 
per lidstaat 

Onderstaand overzicht betreff de afzonderlijke leningen (zie lijst op biz. 95) en de toewijzin-
gen uit lopende globale kredieten (tabellen H, I en J op biz. 110 en volgende) die in 1995 
zijn toegekend. De verdeling per lidsfaat, sector en doelstelling is te vinden in de tabellen 3 
en 4 (op biz. 21 en 23). 

* Projecten die deel uitmaken van de prioritaire TEN's die door de Europese Road van Essen 
in december 1994 zijn vastgesteld, zijn met een sterretje aangegeven. 

Vier vijfde van de cfzonderliike leningen in 
België (395 miijoen) betreft investeringen in 
de vervoersector ter verbetering von de ver-
bindingen tussen de iidstoten von de Unie. 

Voor de eerste fase van de aanleg van het 
Noordeuropese HST-net, waarmee Brüssel  
aansluiting krijgt op het Franse spocrnet en 
op de Kanaaltunnel, is een lening von 
230 miijoen toegekend.' Verder heeft de  
EIB e en deel van de autosnelweg AS, die 
Brüssel met Lille en Luik verbindt, een aan
sluiting van de autosnelwegen E25 en E40 
en installaties van het operationele centrum 
van Eurocontrol, dat belast is met de Euro
pese luchtverkeerscontrole, gefinoncierd. 
Voorts is 20 miijoen ααη toewijzingen uit 
globale kredieten bestemd voor werkzaam-
heden ααη regionale wegennetten. 

In de sector energie hebben de leningen 
(34 miijoen) betrekking op de bouw van 
twee aardgasgestookte elektriciteitscentra-
les, namelijk in Drogenbos bij Brüssel en in 
Seraing bij Luik. 

Voor de voortzetting van het regionale  
waterprogrammo in Vlaanderen is 78 mii
joen verstrekt. Door de opvang en zuivering 
von het rioolwoter wordt de vervuiling von 
de Noordzee tegengegaon. Voorts kunnen 
met 17 miijoen uit globale kredieten lokale  
drinkwater- en rioolstelsels worden gefinan-
cierd. 

In de Industrie heeft de EIB met 2 22 miijoen 
ααη toewijzingen uit globale kredieten steun 
verleend ααη 430 kleinschalige investerin
gen 

BELGIE 

Ondertekende leningovereenkomsten ; 
665,3 miijoen 
1994 : 615,3 miijoen 
Afzonderlijke leningen : 506,2 miijoen 
Globale leningen : 159,1 m iijoen 
Toewijzingen uil globale leningen : 
259,3 miljoen 

Leningen ten behoeve van verbindings-
infrastructuren (519 miijoen) maken bijno 
twee derde van de activiteiten van de EIB in 
Denemarken uit. 

Op het gebied van het vervoer (473 miijoen) 
neemt de EIB d eel ααη de financiering van 
twee uitzonderlijk grote werken : de totstand-
brenging van vaste verbindingen, één over 
de Sont tussen Kopenhagen en Malmö (Zwe- 
den) * en één over de Grote Belt. Zij zet ook  
haar steun ααη de elektrificatie van de spoor- 
wegen en de modernisering van de telecom
municate op Sjaelland en Bornholm voort. 

In de energiesector zijn leningen van in to

taal 84 miijoen verstrekt voor de bouw van 
aardgasgestookte gecombineerde wormte-
kracht-/elektriciteitscentrales in Silkeborg en  
Viborg, en van een ce ntrale die werkt op de 
verbranding von vaste ofvalstoffen, in Aarhus. 

Deze projecten dragen bij tot de bescher-
ming van het milieu, zoals ook de roffinade-
rij von Kaiundborg, voor de modernisering 
waorvan een lening van 180 miijoen is toe
gekend. 

Ten slotte hebben zo'n 250 kleine en mid-
delgrote industriële ondernemingen toewij
zingen uit globale kredieten ontvangen 
(64 miijoen). 

DENEMARKEN 

Ondertekende leningovereenkomsten :  
824,9 miijoen 
/ 994 : 849,7 miijoen 

Afzonderlijke leningen : 782,4 miijoen 
Globale leningen : 42,5 miijoen 
Toewiizingen uit globale leningen 
64,2 miijoen 
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DUITSLAND 
Ondertekende leningovereenkomsten : 

2 715,0 miljoen 
1994 : 2 407,9 miljoen 

Afzonderlijke leningen : 1 2 68,3 miljoen 
Globale leningen : 1 446,7 miljoen 

Toewiizingen uit globale leningen : 
] 303,1 miljoen 

Kredletverlening in de oostelljke 
deelstaten 1990-1995 : 

5 262 miljoen 

imi Energie 

Water 

J Communicotie 

imi Industrie en diensten 

• MKB 

De kredietverlening in Duitsland heeft voor 
een groot dee! belrekking op investeringen 
in de oostelijke deelstaten. In het hele land 
goat het in de eerste pleats cm infrastructu-
ren voor het water- en afvalbeheer (939 mil
joen), de produktie en het transport van 
energie (626 miljoen) en om projecten in de  
industrie en de dienstensector (776 miljoen). 

In het westelijk dee! van Duitsland heeft de 
EIB steun verleend ααη de uitbreiding van de 
Containerterminal in de haven van Bremer  
haven en van een terminal op de luchthaven 
van Frankfort (170 miljoen). 

Er zijn projecten voor het behe er von vloei-
bare en vaste afvalstoffen gefinancierd in 
Noordrijnland en de stad Konstanz. Boven-
dien is voor 220 kleine rioolstelsels 468 mil
joen ααη toewijzingen uit globale kredieten 
verstrekt. 

In de produktieve sectoren (310 miljoen) is  
een afzonderlijke lening toegekend ααη een 
luchtbandenfabriek in Breuberg (Hessen) en 
931 kleine en middelgrote onderneming en 
hebben toewijzingen ontvongen von in to-
tool 305 miljoen. 

In de oostelijke deelstaten bedroogt de kre
dietverlening 771 miljoen ααη afzonderlijke 
leningen en 488 miljoen ααη toewijzingen 
uit globale kredieten. Het gaat grotendeels 
om basisinfrastructuren die bijno ollemoal 
bijdragen tot een betere bescherm ing von 
het milieu. 

De leningen in de energiesector (579 mil
joen) houden mee stal verband met de ont-
wikkeling van de aardgasvoorziening : om-
schokeling van het transport- en 
distributienet in Berlijn, Leipzig en in 
Soksen-Anhalt; bouw en modernisering von 
gecombineerde warmtekracht-/elektriciteits-
centroles in Berlijn, Potsdam, Dresden en 
Dessau. 

Ook gaat het om een versterkin g von de 
stroomdistributie in de regio Leipzig en de 

bouw van een bruinkoolgestookte warmte-
krachtcentrale ter vervanging van de verou-
derde en vervuilende eenheden van de 
"Schwarze Pumpe" in de regio Lausitz, mid 
den in het belangrijkste bruinkoolgebied. 

Wat de rioolstelsels en woterzuiverings-
installoties betreft heeft de EIB projecten ge
financierd in Eisenach, Saalfeld (Thüringen), 
Wittenberg (Saksen-Anhalt) en uit globale 
leningen in zo'n 80 gemeenten (352 mil
joen). 

Voor de verbetering van het openbaar ver-
voer van Rostock (Mecklenburg) en kleine 
stadsvoorzieningsprojecten is 77 miljoen ter  
beschikking gesteld. 

In de produktieve sectoren heeft de EIB 
465 miljoen verstrekt, waorvon 161 miljoen 
ααη 190 kleinere ondernemingen. De 
afzonderlijke leningen betreffen met nome  
de modernisering van een kabelfabriek en  
logistieke centra van een postorderbedrijf 
en van de postdistributie, een project dot  
ook voor andere regio's in het land van be
lang is. 

De sedert 1990 in de oostelijke deelstaten 
verstrekte leningen bedragen in totaal 
5 262 miljoen, waarvan 3 713 miljoen ααη  
afzonderlijke leningen en 1 549 miljoen 
ααη toewijzingen uit diverse globale kredie
ten. Meer dan de helft van het totaal heeft 
bijgedragen tot de aanleg van basis
infrastructuren die onmisbaar zijn voor de 
ontwikkeling van de economische activitei-
ten en voor de bescherming van het milieu  
en de verbetering van het leefklimaat : mo
dernisering van de telecommunicatienetten 
(1 012 miljoen), uitbreiding van aardgas-
transport en -distributie en bouw of moder
nisering van centrales (1 066 miljoen), 
rioolstelsels en zuiveringsinstollaties (715  
miljoen, waarvan twee derde voor 170  
kleine lokale infrastructuren). Drie vierde 
van deze steun is bestemd voor Soksen, 
Saksen-Anhalt en Thüringen. 
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In Griekenland, dot volledig voor steun u it 
de structuurfondsen uit hoofde van doelstel-
ling 1 en uit het Cohesiefonds in oonmer-
king komt, zijn voor het merendeel von de  
gefinoncierde projecten ook communautaire  
subsidies verleend op grond von de doelstel-
lingen van het tweede communautaire be-
stek (1994-1999). Zo kunnen met een grote 
kaderlening van de EIB (210 miljoen) klein-
schalige infrastructuurprojecten op het ge-
bied von vervoer, de drinkwatervoorziening 
en rioolstelsels, alsmede stodsvernieuwings-
projecten en de modernisering van infra-
structuren voor het toerisme worden gefi-
noncierd. Met deze lening wordt de octie 
vonuit twee globale kredieten die reeds eer-
der zijn toegekend voortgezet en een actie 
met begrotingsmiddelen van de structuur
fondsen oongevuld. 

In 1995 hebben de afzonderlijke leningen 
voor vervoersprojecten (181 miljoen) be-
trekking op de uitbreiding von de metro von 
Athene, de outosnelwegen Athene - Ko 
rinthe en Katerini - Klidi * (hoofdverbinding 
Patras - Athene - Thessaloniki) en de uitbrei
ding von een terminal voor containersche-
pen in de haven van Athene - Piraeus. In de 

teiecommunicotie (53 miljoen) heeft de EIB 
wederom middelen ter beschikking gesteld 
voor de totstandbrenging von mobilofoon-
netten. 

Voorts is voor zo'n 1 300 zeer kleine  
wegen-, riolerings- en andere infrastructuur-
voorzieningen 40 miljoen verstrekt. 

Op het gebied van de energie zijn leningen 
toegekend (36 miljoen) voor de bouw von 
een kleine woterkrachtcentrole in Epiros en 
de versterking von het elektriciteitstronsport-
en -distributienet, inclusief kobels voor de  
oonsluiting von de eilenden in de Egeïsche  
Zee. 

Ten slotte hebben 20 kleine en middelgrote  
industriële en dienstverlenende bedrijven 
toewijzingen uit globale kredieten ontvan-
gen voor een bedrog von 26 miljoen. 

In het leader van het financiële mechanisme 
van de EER z ijn er subsidies verstrekt voor 
een aantal projecten : de haven von Piraeus,  
medegefinoncierd door de EIB, de restouro-
tie von vier kloosters op de berg Athos en de 
woterkrochtcentrole von Tsivios. 

GRIEKENLAND 

Ondertekende leningovereenkomsten :  
525,2 miljoen 
1994 : 535 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 269,4 miljoen 
Globale leningen : 255,8 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten :  
66,4 miljoen 

Evenals voorgaande jaren zijn de in 
Spanje gefinancierde projecten grotendeels 
geconcentreerd in de regie's die ook voor 
steun uit de structuurfondsen in oonmerking 
komen, voorol in de doelstelling 1 -regie's  
(woarvoor communautaire subsidies en met 
name middelen uit het Cohesiefonds ter be
schikking worden gesteld), wear 1 377 mil
joen is toegekend; in de regie's die vollen  
onder de doelStellingen 2 en 5b is 759 mil
joen verstrekt. 

Naor de infrostructuren is 86% von de EIB-
leningen gegoon : 1 221 miljoen voor het 
vervoer, 539 miljoen voor de telecommuni-
catie, 390 miljoen voor woterprojecten, 
314 miljoen voor de energievoorziening en 
166 miljoen voor de bosbouw en diverse 
andere infrostructuren. 

In de vervoersector zijn in de eerste plaats 

leningen toegekend voor autosnelwegnetten 
(821 miljoen) in het hele land, moor met 
name de hoofdverbinding Lissobon-
Vollodolid *, en in Boskenlond, Golicië en 
Catalonië. De modernisering von het 
stadsspoornet von de negen grootste Steden  
van het land en de uitbreiding van de 
metro's van Valencia en Bilbao zijn voor 
een bedrag von 372 miljoen gefinoncierd. 
Met 28 miljoen kon de modernisering von 
de luchthavens von Palma de Mallorca, Bar 
celona en Malaga worden voortgezet. 

De EIB heeft de medefinonciering von het 
project tot verbetering von het telefoonnet 
voortgezet (539 miljoen). 

Er is meer oondocht besteed ααη projecten 
voor de verwerking von vast stedelijk afvoi 
met de bouw van verbrandingsovens op 
Mallorca en in Madrid en voor de uitbrei-

SPANJE 

Ondertekende leningovereenkomsten :  
2 818 miljoen 
1994 :3 011 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 2 652 miljoen 
Globale leningen : 166 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten :  
241 miljoen 
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SPANJE (vervolg) ding van rioolstelsels en zuiveringsinstalla-
ties in Cctolonië, Andolusië en in de provin 
cia Valencia (294 miljoen). 

Andere gefinancierde projecten betreffen de 
inricfiting van industrieterreinen, straat-
netten, rioolstelsels in Aragon, fierbebossing 
en voorzieningen ter bestrijding van bos-
branden in Andalusië en 68 kleinscfialige 
projecten (59 miljoen uit globale leningen). 

Vòor infrastructuurprojecten in Galicië en  
Estremadura, de herbebossing in Andalusië,  
globale leningen ten behoeve van  
milieubeschermingsprojecten en spoorweg-
voorzieningen zijn rentesubsidies verstrekf, 
ferwijl voor sfadsrenovafie in Gandia en  
Vigo en een milieubewakingssysfeem voor 
de kust subsidies zijn toegekend. 

In de energiesector is een lening van  
224 miljoen verstrekt voor het Spoonse deal, 
Torifa-Cordobo-Portugese grens, van de 
gasleiding Maghreb-Europa ' die Spanje en  
Portugal van Algerijns gas moet voorzien. 
Deze lening vormt een aanvulling op de le
ning voor de leiding door Marokko (zie biz. 
49). Bovendien heeft de EIB de voortzetting 
von het programma voor de stroomdistributie 
in Catolonië en Navarro gesteund, evenais 
de koppeling van het elektriciteitstransportnet 
op dot van Portugal. * 

In de industrie heeft de EIB ontzwavelingsin-
stallaties in raffinaderijen op Tenerife, in Ca 
diz en Huelva gefinancierd, en zijn er 1 136  
toewijzingen (181 miljoen) uit globale lenin
gen verricht voor het midden- en kleinbe-
drijf. 

SPANJE : 
10 JAAR EIB-LENIN GEN 

Sectorale verdeiing ;  
1986-1995 

^ Energie 

ΐ?··| Water en diversen 

^ Vervoer 

^ Telecommunicotie 

m Industrie 

• MKB 

Sedert de toetreding von Spanje in 1986 zijn 3 000 miljard peseta's, ongeveer 20 miljard 
ecu, ter beschikking gesteld voor investeringen van in totaal ongeveer 8 500 miljard peseta's  
(60 miljard ecu). Vier vijfde van de financieringen heeft betrekking op projecten in de regio's 
die subsidies uit de communautaire structuurfondsen, het Cohesiefonds en het Financiële Me-
chanisme van de Europese Economische Ruimte (EER) ontvangen. 

De steun in de sectoren industrie en dienstverlening betreft grote projecten in de vliegtuig-
bouw en voorol de autoindustrie, die meestal in samenwerking met ondernemingen uit an 
dere lidstaten werden uitgevoerd. Voorts zijn de modernisering en omschakeling van talrijke 
raffinaderi en op lichte aordolieprodukten en hun aanpassing ααη de milieunormen bevor-
derd; ten s otte zijn er ααη kleinere ondernemingen rechtstreeks middeien toegekend (fabrie-
ken voor telecommunicatiemateriolen, huishoudelijke apporotuur, farmaceutische produkten 
en papier), dan wel via globale leningen. Bijna 5 000 kleine en middelgrote bedrijven in de 
sectoren levensmiddeien, metaalworen, mechonico, toerisme en zokelijke dienstverlening 
hebben middeien uit globale kredieten ontvangen. 

Deze grote investeringen in de produktieve sectoren worden geschroagd door de moderni
sering von de basisinfrastructuren, voornomelijk op het gebied von het vervoer, zools de 
HST-verbinding Madrid-Sevilla, verbetering van het openbaar vervoer in Madrid, Barce
lona, Valencia en Bilbao , haveninstollaties en vernieuwing von de luchtvioot. De EIB heeft 
ook deelgenomen ααη de financiering van de modernisering en uitbreiding von de telecom
municotie, ook per satelliet, de aanleg van gasnetten en het transport en de distributie von  
elektriciteit. Ten slotte zi η er leningen verstrekt voor de drinkwatervoorziening, rioolstelsels  
en zuiveringsstations in het hele land en op de eilenden. 
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De kredietverlening in Frankrijk heeft voor 
ruim twee derde plaatsgevonden in de 
regionale-ontwikkelingsgebieden(l 440mil-
joen), vcxsrnamelijk de regie's die vollen on-
der de doelstellingen 2 en 5b von de 
structuurfondsen. Het goot vooral cm het 
vervoer, teneinde bepooide regio's beter 
toegonkeiijk te moken, moor ook om grote 
Europese verbindingen : 833 miljoen, 
woorvon 160 miljoen uit globale leningen. 

De EIB he eft de verlenging von de HST-lijn 
Parijs - Lyon - Valence naar enerzijds Mar
seille en anderzijds Nîmes, en op den duur 
naar Spanje, medegefinancierd (149 mil
joen). 

Zij heeft wederom steun verleend voor di
verse Europese outosnelwegen. Sommige 
worden in het Alpengebied aongelegd :  
verdubbeling van de Chamoisetunnel (A40), 
de snelweg door de Mourienne (A43) die de 
tunnel von Fréjus oonsluit op het nationale 
autosnelwegnet en een nieuw deel von de 
A51 tussen Grenoble en Aix-en-Provence. 
Ook zijn er weer kredieten verleend voor de 
aonleg von de A39 tussen Dôle en Bourg-
en-Bresse en in het noorden von het land de 
trajecten l'isie Adam - Amiens - Boulogne 
von de Al 6 en Le Havre - Yvetot - St Saens 
van de A29. 

Voorts heeft de EIB le ningen verstrekt voor 
de verbetering von het wegennet op Guade
loupe en de verbinding tussen de Höge Py-
reneeën en Spanje, terwiji voor zo'n 150  
kleine wegenvoorzieningen middelen uit 
globale kredieten zijn toegekend. Ook is de 
uitbreiding von de luchthaven van Bordeaux 
en de gedeeltelijke vernieuwing van de bin-
nenlandse luchtvioot gefinancierd. 

De EIB heeft haar steun ααη de bescherming 
von het milieu en von het leefklimaal (335 

miljoen) voortgezet. Zo heeft zij bijgedrogen 
tot een betere verkeersdoorstroming en por-
keergelegenheden in de agglomerale van 
Lyon, de zuivering von het rioolwoter von 
Belfort en de verwerking von het stedelijk of-
val van Nantes en Cergy-Pontoise, en heeft 
zij meer dan 1 000 kleine investeringen in 
drinkwaternetten, rioolstelsels of zuiverings-
stations gefinancierd. 

In de sectoren industrie en dienstverlening 
(346 miljoen) zijn leningen verstrekt voor in
vesteringen in de autoindustrie, nomelijk de 
gezomenlijke produktie door twee onderne-
mingen von motoren en ontwikkeling von 
een nieuwe automatische versnellingsbak in 
fabrieken in Pas-de-Calais, in de vliegtuig-
bouw de modernisering van de bouw van 
motoren, en voorts de modernisering von fa
brieken voor formoceutische specialiteiten. 
Een belangrijk deel van de steun is bestemd 
voor instollaties ter bescherming von het mi
lieu. Bovendien is voor 6 183 investeringen 
von bescheiden omvong, woorvon de helft  
in de dienstensector, ongeveer 581 miljoen 
uit globale leningen ter beschikking gesteld. 

In de afgelopen vijf joar is ruim 5 miljard 
ecu naar vervoersinfrastructuren gegaan. 
Soms goot het om grote Europese projecten 
ois de Kanooltunnel en het outosnelwegen-
net dot hierop oonsluit, de outosnelwegen in 
de Alpen en de HST-lijnen Noord en Mid-
dellondse Zee. Andere projecten zijn von re-
gionool of zelfs lokool belong zools de ααη- 
leg von tromlijnen in de Steden Nantes, 
Saint-Etienne of Strootsburg en om tolrijke 
specifieke voorzieningen. Zo zijn ruim 
1 100 kleinscholige investeringen von lokale  
overheden gefinancierd. Het goot hier om 
wegenwerken, strotennetten moor ook om 
kleine haven- en luchthoveninstallaties. 

FRANKRUK 

Ondertekende leningovereenkomsten ;  
2 206,7 miljoen 
1994 : 2 477,4 miljœn 
Afzonderliike leningen : 1 177,8 miljoen 
Globale leningen : 1 028,9 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten :  
920,6 miljoen 

Frankrijk : vervoersector 
1991 -1995 5 138 miljoen 

J Spoorlijnen 

I Wegen en outosnelwegen 

Luchtvoort 

β Stodsvoorzieningen 
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KREDIETVERLENING IN DE EUROPESE UNIE  
1991 - 1995 

Regionale verdeling von de finoncieringen en grafische voorsielling van de 
sectoren in iedere lidstaat (tabe! H op biz. 110) 

8000 8000-

3000- 3θοσ 3000- 3000-

I ill· 
Verenigd Koninkrijk : lerland : Nederlond : België : 

Mm -.ΒΙ,,ΙΙΜΙ 
Denemarken ; Duitsland : 

10 802 miljoen 1 338 miljoen 1 466 miljoen 2 272 miljoen 3 832 nniljoen 9 704 miljc 

) V — ~ 

Ig Vervoer 
j Telecommunicotie 

H Milieu en diversen  
H Energie 
H Industrie, landbouw, 

diensten 

π 
/-

Luxemburg : 
1 52 miljoen 

8000- 8000-

3000- • 
Portugol : 
5 96 1 milioen 

Spanje : 
15 113 miljoen 

. I 
Fronkrljk : 
9 810 miljoen 

Itolië : 
16 715 milioen 

500 

Griekenlond : 
2 012 miljoen 

Oostenrijk ; 
362 miljoen 
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De steun in lerland, dat volledig in ααη- 
merking komt voor acties uit de structuur-
fondsen op grond van doelstelling 1, heeft 
grotendeels betrekking op de verbetering 
von de vervoersinfrostructuren (83 miljoen). 

De EIB hee ft hacr steun voortgezet con het 
nationale wegennet, de modernisering van 
het rollend moterieel op de lijn Dublin-
Belfast *, die de twee belangrijkste Steden in 
het zuiden en het noorden met elkaar ver-
bindt, en de modernisering van de luchtha-
ven van Dublin. Voorts gaat het om een 
nieuwe fase in het herbebossings-

programma (31 miljoen), evenals de mo
dernisering en uitbreiding von een oantal 
technische hogescholen (20 miljoen). Ten  
slotte hebben 141 kleine en middelgrote on- 
dernemingen 32 miljoen uit globale kredie- 
ten ontvangen. 

Deze actie ten behoeve van het MKB kan in 
de körnende jaren worden voortgezet donk-
zij de ondertekening von globool-
kredietovereenkomsten in 1995 voor een 
bijzonder hoog bedrog ; 194 miljoen. Zij 
zijn bestemd voor kleine industriële en toe-
ristische ondernemingen. 

lERLAND 

Ondertekende leningovereenkomsten :  
327,3 miljoen 
1994 : 29ì,ì miljoen 
Afzonderilike leningen : 133,4 miljoen 
Globale leningen : 193,9 miljoen 
Toewijzingen uil globale kredieten ;  
32,1 miljoen 

In Italië is voor de regionale ontwikkeling 
2 459 miljoen toegekend, dat is 76% van de 
totale activiteit. In de doelstelling 1 -regio's 
van de structuurfondsen is 1 060 miljoen 
verstrekt, waorvon 959 miljoen ααη afzon-
derlijke leningen. In de regio's die vollen on-
der de doelstellingen 2 en 5b gaat het om 
een bedrag van 1 127 miljoen. Hierbij ko-
men projecten van met name telecom-
municatienetten die het hele land dekken. 

Leningen ten behoeve von infrastructuren be-
lopen 1 887 miljoen en maken vier vijfde 
van het totaal ααη afzonderlijke leningen uit. 

Het grootste deel is naar de verbindingen 
gegaan, namelijk 1 187 miljoen : 940 mil
joen voor het vervoer en 247 miljoen voor 
interstedelijke telecommunicotienetten en  
een verhoging von de schokelcopociteit. 

De Sterke o pleving von de kredieten in de 
vervoersector betreft in de eerste ploats prio 
ritaire netwerken of rechtstreekse aansluitin-
gen hierop, zoals de modernisering van de 
Brenner-spoorlijn * en de autosnelweg rond  
de meren die de toegang tot de internationale 
luchthaven van Malpensa * verbetert. Ook is  
de modernisering van de spoorwegen in 
Campanië en de Abruzzen gesteund, evenals 
de uitbreiding van het intermodale centrum  
van Bologna. 

In de energiesector bestrijken de leningen 
(568 miljoen) een breed scola ααη investe-
ringen : exploitatie van aardolie- en - 
gasbronnen, aardgastransport- en -distribu-
tienetten, in het bijzonder de tweede 
gasleiding die het Algerijnse gas aanvoert, 
ontwikkeling van het potentieel ααη water-
kracht in Piëmonte en Lombardije en  
stadsverwarmingsprojecten. Voor zo'n 40  
kleine werken, voornomelijk betreffende de 
aardgasdistributie is 56 miljoen uit lopende 
globale kredieten toegewezen. 

Voorts zijn stodsvoorzieningen in Ferrara  
en rioolstelsels en woterzuiverings-
installaties in Campanië en Lombardije gefi-
nancierd evenals projecten tot behoud von 
het ortistiek en cultureel erfgoed. De verbe-
teringen ααη het spoornet in Campanië zul-
len vooral zorgen voor een betere toeganke-
lijkheid van de Napolitaanse agglomerale. 

De afzonderlijke leningen in de industrie en  
dienstensector (457 miljoen) betreffen in-
vesteringen in de sectoren chemie, petroche-
mie, optische vezels, huishoudelijke oppora-
tuur, papier, hout, glas en textiel en ten slotte  
ook levensmiddelen met de herbouw van 
een suikerwarenfabriek in Alba die door de 
overstromingen in Piëmonte in 1994 zwoor 
was beschadigd. 

ITALIE 

Ondertekende leningovereenkomsten :  
3 434,9 miljoen 
1994:3 099,5 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 2 271,0 miljoen 
Globale leningen : 1 163,9 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten :  
978,1 miljoen 

Italië: 1991 -1995 
16 714 miljoen 

::'J Vervoer 

I Teiecommunicotie 

J Woter en diversen 

m Energie 

^ Industrie, diensten 

• MKB 
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ITALIE (vervolg) Bovendien zijn met 906 miljoen ααη toewij-
zingen uit globale kredieten 1 169 kleine en 
middelgrote ondernemingen gesteund. 

Von 1991 tot en met 1995 heeft de EIB on-
geveer 17 miljord ααη leningen in Italië toe-

gekend. Ongeveer 40% hiervan is bestemd 
voor talrijke investeringen in de verschil-
lende industriële en dienstv erlenende secto-
ren. Naar vervoers- en vooral 
telecommunicatieprojecten is 32% van het 
totaai gegaan en naar de energie 28%. 

LUXEMBURG 

Onderlekende leningovereenkomsten :  
78,8 mlljoen 

1994 : 5 mil/oen 
Afzonderlijke lening : 78,8 miljoen 

Toewijzingen uil globale kredieten : 2,1 miljoen 

Er is een leningovereenkomst van 79  
miljoen ondertekend voor de bouw in het 
staalcomplex van Esch-Belval van een 
vlamboogoven waarmee van schroot lang-
staalprodukten kunnen worden gemookt met 

minder energie en een geringere uitstoot 
van rookgassen. Voorts is er uit een globale 
lening 2 miljoen ter beschikking ges teld van 
kleine werkscheppende ondernemingen in 
de sectoren mechanica en auto-onderdelen. 

NEDERLAND 

Onderfekende leningovereenkomsten :  
318,9 miljoen 

1994 ; 399,5 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 318,9 miljoen 

Toewijzingen uit globale kredieten :  
136,8 miljoen 

De ondertekende overeenkomsten voor af
zonderlijke leningen hebben vrijwel alle-
maal betrekking op de financiering van be-
langrijke Europese vervoersinfrastructuren 
(312 miljoen). 

Voor de bouw van een nieuwe container-
terminal in de haven van Rotterdam en de 
aankoop van zeer grote ro-rovrachtschepen 
(roll on roll off) voor de verbinding Hull- 
Rotterdam *, element van de route lerland - 
Verenigd Koninkrijk - Benelux, is 192 mil
joen toegekend. 

De overige leningen zijn bestemd voor de 
uitbreiding van de controle-installaties op de 

luchthaven Schiphol voor een beter en veili-
ger luchtverkeer dat hier bijzonder druk is,  
en voor een nieuwe autosnelwegtu nnel on-
der het N oordzeekanaal voor een grotere 
verkeersdoorstroming in en rond Amster
dam en een betere wegverbinding tussen 
Noord-Nederland en het Europese 
autosnelwegennet. 

Ook heeft de EIB de bouw van een 
verbrandingsoven voor huishoudelijk afvol 
bij Nijmegen gefinancierd. 

Ten slotte hebben 276 kleine en middelgrote 
industriële ondernemingen 137 miljoen uit 
globale kredieten ontvangen. 

OOSTENRIJK 

Ondertekende leningovereenkomsten :  
241,9 mlljoen 

1994 : 89,5 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 199,2 mlljoen 

Globale kredieten : 42,7 mlljoen 
Toewijzingen ult globale kredieten :  

16,2 mlljoen 

In 1995 is de EIB voor het eerst in Oosten-
rijk, als nieuwe lidstaat van de Europese 
Unie, opgetreden. De financier ingen betref  
fen de hoofdspoorlijn Wenen - Tarvisio ααη  
de Italiaanse grens (107 miljoen) en werken  
ααη het rioolstelsel van de Weense agglo-
meratie (39 miljoen) om de lozing van riool-
water in de Donau te verminderen. 

In de industriële sector wordt met een lening 
van 53 miljoen de bouw van een nieuwe 
automotor in een autofabriek in Steyr, 
regionaai-ontwikkelingsgebied, gesteund. 

Bovendien is voor 33 investeringen van be 
scheiden omvang in de industrie en de dien-
stensector 16 miljoen uit globale leningen 
verstrekt. 
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In Portugal, dot geheel in aonmerking komt 
voor steun uit de communautaire structuur-
fondsen op grond van doelstelling 1 en op 
subsidies uit het Cohesiefonds, zijn de lenin-
gen von de Bank vrijwel uitsluitend bestemd 
voor een versterking von de infrostructuren, 
in de eerste pioots op het gebied van het 
vervoer: 993 miljoen, ofwel 81% van het 
totaal. Zij dragen niet alleen bij tot de regio 
nale ontwikkeling, maar bevorderen ook het 
verkeer noar en von de overige lidstoten von 
de Europese Unie. Zo heeft de EIB de verbe-
tering von tolrijke delen von nationale of re 
gionale wegen gefinancierd, waarvan een 
aantal op de hoofdverbinding Vollodolid -
Lissabon. * 

Verscheidene leningen zijn gegoon naor de  
ogglomeratie van Lissabon : oanleg von een 
stadsspoorlijn tussen de noord- en zuid-
oever von de monding von de Taag, een 
tweede brug over de Taag meer stroomop-
waarts, stedelijke voorzieningen met het 
oog op de Wereldtentoonstelling van 1998 
en verdere verlenging van de metro. De  
nieuwe lijn noar het tentoonstellingsterrein 
omvot tevens de bouw von een station in 
Cais do Sodré waor de reizigers gemakke-
lijkvon het ene vervoersmiddel (trein, metro, 
bus) op het andere kunnen overstappen. 
Voor de modernisering van de Douro-
spoorlijn en het stratennet van Porto zijn 
eveneens middelen ter beschikking gesteld. 

PORTUGAL 

Ondertekende leningovereenkomsten ; 
1 231,6 miljoe n 
1994:1 109,7 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 1 193,3 mlljo en 
Globale kredieten : 38,3 miljoen 
Toewijzingen uil globale kredieten : 
59,6 mlljoen 

De leningen die in Portugal sedert diens toetreding zijn verstrekt bedragen in totaal 
1 6 00 miljard escudo's (9 miljard ecu). Zij hebben bijgedragen tot de uitvoering van inves-
teringen van in totaal 4 000 miljard escudo's (22 miljard ecu), wat ongeveer 20% van de  
totale kapitaalinvesteringen in de afgelopen vijf jaar in het land uitmaakt. Van de sinds 1989 
gefinancierde projecten heeft de helft ook subsidies uit de communautaire structuurfondsen 
gekregen en in de afgelopen jaren eveneens uit het Cohesiefonds en het Financiële Mecha-
nisme van de Europese Economische Ruimte. 

Ongeveer drie vierde van de steun betreft een versterking van de voor de ontwikkeling von 
het land noodzakelijke basisinfrastructuren. In de eerste plaats de financiering van de  
(autosnel)wegennetten, zowel de hoofdverbindingen van en naar Lissabon en Porto, Spanje 
en Fronkrijk, als het hele nationale of secundoire wegennet. Ook voor de belangrijkste 
spoorverbindingen zijn herhaoldelijk middelen ter beschikking gesteld. 

Bijna een derde von de steun is gericht op de agglomerotie von Lissabon vanwege hoar 
snelle economische en stadsontwikkeling. De EIB financiert door de uitbreiding van de metro, 
de bouw von een tweede brug over de Taag, rondwegen voor het autosnelverkeer rond de  
stad en een belangrijk programmo voor de ordening en inrichting von het gebied stroomop-
waarts woor in 1998 de Wereldtentoonstelling zol worden gehouden. 

Bovendien is bijgedragen tot een verbetering von de voorzieningen in havens en op luchtho-
vens die met name zorgen voor de verbindingen met de Azoren en Madeira, en van de  
telecommunicatienetten. 

Op energiegebied zijn er leningen verstrekt voor de produktie, het transport en de distributie 
von elektriciteit, olsmede voor de introductie van aardgas in een aantal regie's. 

In de sectoren industrie en dienstverlening heeft de EIB meegewerkt ααη grote projecten in de 
autoindustrie en de volorisotie von een kopermijn en heeft zij talrijke kleine en middelgrote 
bedrijven geholpen. Vaak houden de projecten verband met de bosbouw, namelijk de pro
duktie van bout, kurk of papier, met consumptiegoederen of zij beogen het land van de no-
dige hotelaccommodatie te voorzien in de hoofdstad, longs de kust van de Algarve of longs 
de autosnelwegen. Het merendeel van de 2 260 gefinancierde ondernemingen maakt deel 
uit van het MKB. 

PORTUGAL : 
1G JAAR EIB-LENINGEN 

Sectorale verdeling :  
1986-1995 

m Energie 

J Water en diversen 

J Vervoer 

J Telecommunicotie 

1^ Industrie 

• MKB 
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PORTUGAL (vervolg) De EIB heeft vender meegewerkt ααη de we-
deropbouw op het eilend Madeira van de 
infrastructuren en woningen die door de cy-
cloon van oktober 1993 zijn beschadigd, en 
wel met een lening van 21 miljoen waarbij 
rentesubsidies uit de communautaire begro-
ting zijn verstrekt. 

In de energiesector (121 miljoen) zijn in sa  
menhang met de gasieiding Maghreb - Eu
rope aardgostransport- en -distributie-

netten * in het westen, midden en zuiden 
von het land gefinancierd. Near kleine  
energieprojecten is 13 miljoen uit globale 
leningen gegaan. 

In de sec toren industrie en die nstverlening 
wordt met 7 miljoen de bouw van motels 
longs het outosnelwegennet mogelijk ge-
maakt en 123 kleinere ondernemingen heb-
ben 46 miljoen uit globale kredieten ontvon-
gen. 

FINLAND 

Ondertekende leningovereenkomsten :  
179,1 millions 

1994 ; 00,2 miljœn 
Afzonderlijke leningen : 163,5 miljoen 

Prêts globaux : 15,7 millions 
Toewijzingen uit globale kredieten :  

10,5 milijoen 

In het eerste jear van het lidm aotschap van 
Finland zijn middelen verstrekt voor twee  
infrcstructuurprojecten (149 miljoen) die 
deel uitmoken von de noordelijke driehoek :  
de verbetering van delen van de outosnel-
weg El8 die Stavanger in Noorwegen via 
Oslo, Stockholm en Helsi nki met St . Peters  
burg in Rusiand verbindt * en de modernise-
ring van trajecten van de zuidelijke spoorlijn 
Turku - Helsinki - Russische grens. * 

In de industrie zijn leningen verstrekt 
(25 miljoen) voor milieu- en energiebespa-
ringsprojecten in een stoalfobriek in Imetre, 
in het zuidoosten van het land, evenals toe
wijzingen uit globale kredieten voor 46  
kleinschalige projecten. 

ZWEDEN 

Ondertekende leningovereenkomsten :  
273,1 miljoen 

1994 : 15,3 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 225,4 miljoen 

Globale kredieten : 47,7 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten :  

14,8 miljoen 

Aile projecten die in de nieuwe lidstaat 
Zweden zijn gefinancierd, betreffen infra
structuren. 

In de energiesector (111 miljoen) heeft de 
EIB de voortzetting van de aanieg door de 
Oostzee van een hoogspanningskabel naar 
Duitsiand en de valorisatie van het 
woterkrochtpotentieel door de bouw van 
een nieuwe centrale en de modernisering 
van vijf bestaande centrales in het noorden 
van het land gefinancierd. 

Op het gebied van het vervoer (76 miljoen) 
is voor het Zweeds e deel van de vaste ve r-

binding over de Sont tussen Zweden en De-
nemarken * een lening van 69 miljoen ver
strekt. De Bank heeft ook bijgedragen tot de 
modernisering van een deel van de spoorlijn 
longs de oostkust. 

Ten slotte is 39 miljoen toegekend voor de 
ofvalwaterzuiveringsstations van Stock
holm en Göteborg. 

Uit de in 1995 ondertekende globaal-
kredietovereenkomsten zijn 48 initiatieven 
van bescheiden omvang gefinancierd 
(15 miljoen). 
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Vrijwel alle ofzonderlijke leningen in het 
Verenigd Koninkrijk zijn near energie-,  
water- en vervoersinfrastructuren gegaan 
(1 589 miljoen). 

In de energiesector (63ó miljoen) zijn er le
ningen toegekend voor de valorisatie van 
aardolie- en -gasbronnen in de Britse sector 
von de Noordzee, en voor de produktie, het 
transport en de distributie von elektriciteit. In 
het koder von mootregelen ter beperking 
von de uitstoot von vervuilende gössen heeft 
de EIB ook ontzwavelingsinstallaties in de  
grootste steenkoolgestookte elektriciteits-
centrale van Europa, de centrale van Drax, 
gefinancierd. 

Met een bedrag van 564 miljoen worden de  
drinkwotervoorziening, rioolstelsels en zui-
veringsinstallaties in North-Eost, North-
West, East Anglia, Essex en Wales gesteund. 

In totaal is in de afgelopen vijf jaar onge-
veer 2,4 miljard ecu verstrekt voor tolrijke 
investeringsprojecten, zoals drinkwoter-
leiding- en rioolstelsels, ofvolwaterzuive-

ringsinstalloties, kustbescherming en verbe-
tering van de kwaliteit van het zwemwater. 

In de vervoersector (389 miljoen) goat het 
om de aonleg von een smolspoor tussen 
Wolverhampton en Birmingham, de voort-
zetting van de bouw van de Iweede brug 
voor het outosnelverkeer over de monding 
von de Severn, de verbetering von het 
wegen- en spoornet in North-West en de  
modernisering von delen von het spoornet in 
West-Yorkshire. Ook zijn opnieuw middelen 
toegekend voor de modernisering von de  
luchtvloot, olsmede voor de oonschof von 
grote ro-rovrochtschepen voor de verbin-
ding Hull - Rotterdam. * 

De steun ααη de industrie (330 miljoen) be-
stond enerzijds uit ofzonderlijke leningen 
voor vliegtuigonderhoudsoteliers op de  
luchthaven von Cardiff, produktie-eenheden 
voor geovonceerde optische Systemen en de  
produktie von elektronische Systemen in  
Schotland, en anderzijds uit toewijzingen uit  
globale kredieten voor 794 investerings 
projecten in kleinere ondernemingen. 

• • • 

Buiten het grondgebied von de lidstoten 
van de Europese Unie heeft de EIB uit 
hoofde van artikel 18 leningen verstrekt in 
twee EVA-Ianden. 

In Noorwegen is 289 miljoen toegekend 
voor het herstel en de uitbreiding von het 
aardolie- en -goscomplex Ekofisk, woorvon 
de ingebruikstelling vonof 1974 ook al door  
de Bank was gefinancierd vanwege het 
belang ervan voor de energievoorziening 
von de Europese Unie, en voor de vervon-
ging van gietijzeren buizen in woterkrocht-
centroles. 

VERENIGD KONINKRIJK 

Ondertekende ieningovereenkomsten :  
2 243,9 miljoen 
Ì 994 : 2 454,7 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 1 670,4 miljoen 
Globale leningen : 573,5 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten :  
248,8 miljoen 

In IJslond is voor de verbetering von de 
wegeninfrostructuur, vooral rond de stod 
Reykjavik en haar luchthaven, waarmee het 
land met de Europese Unie in verbinding 
stoat, een lening van 40 miljoen toegekend. 

Voorts heeft de EIB de financiering voortge-
zet von de gcsleiding Maghreb - Europa *,  
waarmee Algerijns aardgas via Marokko en  
de Stroot von Gibraltar naar Spanje wordt 
gebracht (190 miljoen). Voor de financie 
ring van het Spaanse gedeelte van dit pro 
ject zijn ook middelen ter beschikking ge-
steld. 
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OOSTZEEGEBIED : 

GECOÖRDINEERDE MILIEU-

ACriE... 

."î' 

... EN DE COMMUNAUTAIRE  

INFRASTRUCTUREN 

Het Oostzeegebied heeft voor de Europese Unie en haar partnerlanden een steeds grotere 
betekenis. Met uitzondering van Rusland zijn alle kuststaten lid van de Unie (Duitsland, De-
nemarken, Zweden en Finland) of hebben Europa-akkoorden onderteken d (Polen, Estland,  
Letland en Litouwen). De door de Bank in deze regio gefinancierde investeringen beantwoor-
den voornomelijk ααη de volgende prioriteiten : 
- de degradotie van het moriene mi ieu en van de geïndustrialiseerde omiiggende gebieden 
stoppen en bij voorkeur keren, 
- in deze landen - eve nals in alle Midden- en Oosteuropese landen - de inachtneming van 
communautaire milieunormen bevorderen, met name met het oog op een toekomstige toetre-
ding tot de Unie, 
- de verbindingen tussen de betrokken oeverstaten en met de rest van de Unie verbeteren. 

Gezien de omvang van de milieuproblematiek moet deze op regionoal niveau worden ααη- 
gepokt. Doorom neemt de EIB sinds 1992 actief deel ααη het "Baltic Sea Joint Comprehen
sive Action Programme" : zij heeft de waterzuiveringsinstallaties gefinancierd van Warschau  
en Stockho lm en von talrijke Steden en regie's in het noorden von Duitsland, met name 
Greifswald, Schwerin, Kiel en Lübeck. Daarvóór had de EIB in samenwerking met de Euro
pese Commissie het toezicht op de uitvoering von onderzoek noor investeringsprogromma's 
voor het stroomgebied van de Elbe en de Oder, dat bijna een derde van Polen beslaat, en 
van bepaalde regie's in Duitsland en de Republiek Tsjechië. 

Veerts zijn er globale leningen toegekend die specifiek zi jn bestemd voor de financiering 
van milieubeschermingsprojecten in Zweden, Finland, Polen en Letland. Da arbij komt het 
herstel van het stadsverwarmingsnet van Pörnu in Estland en milieu-investeringen in het ijzer-
en staalconcern van Imotra in Zuidoost-Finland. 

Een belangrijk deel van de acties uit hoofde van de grensoverschrijdende samenwerking tus
sen de Baltische staten en de kustregio van Polen, waormee in 1994 von start is gegaan, 
betreft milieubeschermingsprojecten in synergie met het LIFE ll-programmo ( 1996-1999) dot 
beoogt de milieubeschermingsstructuren te versterken en de diverse vormen von vervuiling 
tegen te gaan. In de gebieden rond de Dostzee die in oanmerking komen voor steun uit de  
structuurfondsen, z ijn subsidies ter waarde van in totaal 5 300 miljoen voor de période  
1994-1999 geplond. 

De grote projecten die momenteel door de autoriteiten in de regio worden uitgewerkt betref
fen de ontwikkeling van de havens, de telecommunicatie, het elektriciteitsnet, de grote hoofd-
wegen zoals de Via Baltica en de Via Hanseatica, evenals delen van spoorwegen en auto-
snel wegen. 

De Bank heeft al projecten gesteund die onder deze richtsnoeren vollen, zoals in Litouwen de 
uitbreiding en modernisering von de luchthoven van Vilnius en de haven van Kleipeda, en in 
Estland de terminal in de haven van Muga. Voorts kunnen diverse projecten wo rden ge-
noemd die de elektriciteitsvoorziening vergemakkelijken, zoals de hoogspanningskabel door  
de Oostzee of die de veiligheid von het luchtverkeer in de regio bevorderen. Ook zijn voor-
zieningen voor diverse delen van het (spoor)wegennet in Polen en in Finland longs de kust ter  
verlenging van de "Noordelijke Driehoek" gefinancierd. 
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KREDIETVERLENING BUITEN 
DE EUROPESE UNIE 

V2 W 94 95 

De krediefverlening buifen de Europese Unie, in totaal 2 805 miljoen, is 
voor 2 557 miljoen uit eigen middelen verriebt en voor 248 milljoen met 
risicokapitaal uit begrotingsmiddelen van de Unie of van de lidsta-
ten. • In Afrika, bet Caribiscb gebied en de Stille Oceaan is 43 0 mil
joen toegekend (462 miljoen in 1994), waarvan 225 miljoen aan risico
kapitaal uit bet Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). • De EIB beeft in 

1995 de eerste leningen in Z uid-Afrika toegekend (45 miljoen). • In de landen rond de  
Middellandse Zee bedraagt de steun J 038 miljoen (607 milljoen in 1994) waarvan 23 mil 
joen aan risicokapitaal. • In de landen in Midden- en Oost-Europa beeft de EIB in totaal  
1 005 miljoen ter bescbikking gesteld. • Ten slotte is er in Latijns-Amerika en Azië  
288 miljoen verstrekt. • Bij bet merendeel van de investeringsprojecten is er sprake van  
cofinancieringen met bilaterale financieringsinstellingen in de lidstaten, de Europese Com- 
missie, de Wereldbank en andere ontwikkelingsbulpinstellingen; de nauwe samenwerking  
met de EBWO is nog intensiever geworden om de financieringsactiviteiten in de Midden- en  
Oosteuropese landen optimaal te coördineren. 

In 1995 is de EIB voor hat eerst in Zuid-
Afrika opgetreden om de overgang near de 
démocratie gemakkelijker te maken en bij te  
dragen in de financiering van hat pro 
gramma van wederopbouw an ontwikke-
ling. Er zijn g lobale leningen uit eigen mid

delen toegek end voor in totaal 45 miljoen 
voor de financiering van kleinschalige 
infrastructuurprojecten, vooral op hat ge
bied van waterbeheer (30 miljoen), an voor 
investeringen van bescheiden omvang in de 
produktieve sectoren (15 miljoen). 

I η de ACS-londen en de LGO heeft de EIB in 
1995 haar activiteit nagenoeg op hetzelfde 
niveau gehandhaafd. Er zij n financierings-
overeenkomsten in 29 ACS-landen onderte-
kend an voor hat eerst in Haiti an in een 
overzees gebiedsdeel in hat kader van de 
Vierde Overeenkomst van Lomé (205 mil
joen ααη leningen uit eigen middelen met  
rentesubsidie an 194 miljoen ααη risico
kapitaal) an ook nog von de derde Overeen
komst (31 miljoen risicokapitaal). 

In de meeste landen is voor projecten risico
kapitaal verstrekt, en wel uitsluitend risico-
dragende middelen in 19 landen (178 mil
joen), ofwel in combinatie met leningen uit 
eigen middelen in vijf landen (138 miljoen). 
In zes landen zij n voor de financiering van 
de projecten uitsluitend eigen middelen ge-
bruikt (114 miljoen). 

Naar de economische basisinfrastructuren is  
ruim een derde von de financieringen ge-
gaan (291 miljoen). Steun in de energie-
sector betraft de produktie en hat transport  
von elektriciteit an de exploitatie van 
aardolie- an -gasbronnen (108 miljoen). 
Voor drinkwatervoorziening an rioolst elsels 
is in totaal 105 miljoen verstrekt an voor de 
verbindingsinfrastructuren 78 miljoen. 

De steun ααη de industrie, landbouw, visse-
rij en dienstensector bestaat voor 68 miljoen 
ααη afzonderlijke leningen an 71 miljoen 
ααη middelen uit globale leningen. Deze 
worden uitgevoerd in samenwerking met  
nationale of regionale ontwikkelingsbanken 
an zijn bestemd voor de financiering van hat 
midden- en kleinbedrijf. In 1995 is hieruit 
voor 38 projecten 23 miljoen verstrekt. 

AFRIKA, CARIBISCH GEBIED 
EN DE ST ILLE OCEAAN 
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Tabel 12 : Per 27 maart 1996 geldende of nog te bekrachtigen overeenkomsten, finonciëie protocollen en besluiten 
|in miijoenen ecu) 

Dit begrotingsmiddelen 

Kredieten uit 
eigen 

middelen Nlet-terug-
Geldigheids- van de Risico- vorderbore 

Rechtsgrondsiag duur EIB kapitaal steun Totaoi 

ACS-landen en LGO 
-1 ste financiële protocol 

ACS 4e Overeenkomst von Lomé 1996 1 2 00 825 9 975 ''' 12 000 
LGO Besluit van de Raad 1996 25 25 115 165 

-2e financiële protocol 
ACS 4e Overeenkomst von Lomé 2000 1 658 1 000 11 967 14 625 
LGO Besluit van de Raad 2000 35 30 135 200 

Zuid-Afrika Besluit van de Raad 1997 300 — — 300 

Middellandse-Zeegebied 
Turkije Speciale Actie u.h.v. 2000 750 — Turkije 

financiële 
samenwerking 
nog niet van kracht 

Algerije 4e financiële protocol 1996 280 18 52 350 
Marokko " " 220 25 193 438 
Tunesië " " 168 15 101 284 

Egypte " n 310 16 242 568 
Jordanie " " 80 2 44 126 
Libanon 4e financiële protocol 1996 45 2 22 69 
Syrië 3e financiële protocol 1996 110 2 34 146 
" 4e financiële protocol 1996 115 2 41 158 

Israël 4e financiële protocol 1996 82 — — 82 
Gazastrook en WestoeveH" Besluit van de Raad 1998 250 250 500 

Malta 4e financiële protocol 1998 30 2 13 45 
Cyprus 4e financiële protocol 1998 50 2 22 74 

Buitenprotocollair horizontaal hoofdstuk Besluit van de Raad 1996 1 800 25 205 "1 2 030 

Midden- en Oost-Europo 
Hongarije, Polen, Slowakije, Besluit van de Raad 1996 3 000 = — 3 000 
Tsjechië, Bulgarije, Roemenië, Estland 
Letland, Litouwen, Albanië 
Slovenië Financieel protocol 1997 150 — 20 170 

Latijns-Amerika en Azië Besluit van de Raad 1996 750 — — 750 

(1) Kredieten met rentesubsidies uit de middelen van het Europees Onfwikkelings-
fonds voor projecten in de ACS-londen en de LGO en uit de olgemene begroting von 
de Gemeenschoppen voor projecten in sommlge Middellondse-Zeelonden; de rente-
subsidies worden in mindering gebracht op de niet-terugvorderbare steun. 
(2) Toe te kennen door de EIB. 
(3) Toe te kennen door de Europese Commissie. 
(4) Met inbegrip van de bedragen voor rentesubsidies bij leningen von de EIB. 
(5) De saldi van de vorige financiële protocollen kunnen ook nog worden aonge-
wend, of het nu goat om het totaol voorziene bedrag of om het restant. 

(6) Het bedrag van de kredieten uit eigen middelen zoi in mindering worden ge
bracht op de buitenprotocollaire horizontale kredietverlening. 
(7) Waarvan ongeveer 100 miljoen ααη rentesubsidies bij kredieten van de EIB in de 
milieusector. 
(8) Uitsluitend voor rentesubsidies bij kredieten van de EIB vo or vervoersprojecten 
van gemeenschappelijk belang. 
(9) Over de vernieuwing van het besluit wordt momenteel onderhandeld. 
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In de perioda 1991 - 1995 is een greet dee!  
von hat in hat aarsta pretecel bij da viarda 
Ovareenkemst von Lomé garasarvaarda ba-
drog teagakand : 878 miljean von da 1 225  
miljean con eigen middalan an 686 miljean 
von da 850 miljean eon risicekopitool. 

Da laningan zijn bastamd veer da bosis-
infrostructuren die needzokaiijk zijn veer da 
ecenemischa entwikkaling : drinkwotarveer-
ziening, rieeistajsals an wotarzuivarings-
stotiens (184 miljean), preduktia, transport  
an distri butia van alaktriciteit an axpleitatia 

van da aardeliabrennen (505 miljean), els-
mada veer varbindingsinfrestructuran, 
veerel speerlijnan an luch thevans (178 mil
jean). 

Aen da industriëla sector is greta staun var-
laand : 306 miljean aen efzendarlijka lanin
gan veer de mijnbeuw, bawarking van la-
vansmiddalan an laarleeiarijen maar eek da 
beuw van hotels. Via globale laningan die 
ααη lokale financiëla installingan zijn teaga
kand habben 430 kleine bedrijven 14 mil
jean entvengan. 

In AFRIKA zijn in echttian landen kradiatan 
varstrekt veer in teteel 312 miljean 
(138 miljean uit eigen middalan an 174 mil
jean ααη risicekapitaal). 

In 1995 is da activitait in da landen die de 
Ovareenkemst van Lomé habban endarta-
kand, in zuidalijk Afrika greet gablavan, in 
West-Afrika teegeneman an in Cantraal-
Afrika, waar da EIB al ankala jaran nia t was 
epgatreden, hervat. 

Da financiaringan in zuidelijk Afrika badra-
gan in tetaal 125 miljean, waerven 31 mil
jean risicekapitaal. Hat gaat em watar-
prejactan in Botswana an ep Mauritius, hat 
harstal van ean waterkrachtcantrala in Zim 
babwe, da medarnisaring van hat talafeen -
net in Namibië an havenveerzieningan in 
Pert-Leuis (Mauritius). Oek veer diversa pre-
jacten in de preduktiave secteren zijn 
middalan varstrekt : varwarking van cashew-
netan in Mozambique an aan garnalan-
kwakerij ep Madagaskar, een laarleeiarij in 
Namibië an aan kateenspinnarij in Zambia,  
waar avenals in Swaziland eek globale la
ningan zijn teagakand. 

In West-Afrika is 114 miljean teagakand, 
waerven 78 miljean risicekapitaal. De EIB 
varlaant staun ααη twaa ragionala prejactan 
waarbij twaa buurlandan batrekkan zijn : 

hat harstal van da speerlijn tussan Abidjan,  
in Ivoorkust, an Kaya, in Burkina Faso, 
avanals de keppaling van da alaktricitaitsnat-
tan tus san beide landen (26 miljean in te
teel). Veerts zijn in Iveerkust laningan var
strekt voer da entwikkaling van da 
aardeliabrennen an da medarnisaring van 
cacaofabriaken an da preduktia van 
kunststefmatarialan. Veer watarkrechtinstel-
letias in Guinea, da medarnisaring van hat 
drinkweternat van Dakar an van aan aantal 
luchthavans in Senegal an de verstarking 
van da talacem municatie in Burkina Fase is  
avanaans stau n varlaand. in Ghana is aan 
glebeel kradiat teagakand. 

In Oost-Afrika is da EIB ellaan mat risice
kapitaal actief gawaast (46 miljean). Zij 
haaft da medarnisaring van da luchthaven-
infrastructuran in Ethiopië (21 miljean) ga-
staund an da ranevetia van hotels in Wild
parken in Tanzania. In Uganda an in 
Tanzania zijn eek globale laningan var
strekt. 

In Centraal Afrika (27 miljean uit eigen mid
dalan an risicekapitaal) is staun varlaand 
ααη da uitbraiding van hat elektriciteitsnat 
van Deuala, in Kamaroan, an ααη aan lijm-
fabriek. Da EIB is eek epgetradan in Saö 
Tomé an Principe veer hat harstal van da 
preduktia an distributia van alaktriciteit. 

ACS:1991-1995 
1 763 miljoen 

1^ Energie 

J Verbindingen 

Waterprojecten 

jj^ Industrie 

1^ Globale leningen 
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In het CARIBISCH GEBIED (61 miljoen, 
waarvan 28 miljoen ααη risicokapitaal) is 
de steun vooral beslemd voor het water- en 
ofvclbeheer op de Bahama's, op Antigua, 
Grenada en in Guyana, evencis voor het 
vervoer, met de uitbreiding van een luchtha-
ven op St. Kitts-Nevis en de uitbreiding van 
het havengebied van Montego Bay op Ja
maica. Er zijn globaal-kredietovereen-
komsten getekend in Guyana, in de Domini-
caanse Republiek en in Haiti. Ten slotte  
heeft een viskwekerij in Suriname een lening 
ontvangen. 

In de STILLE OCEAAN (54 miljoen waarvan 
21 miljoen risicokapitaal) is voor de inge-
bruikstelling von een goudmijn op het eiland 
Lihir in Papoea-Nieuw-Guinea een lening 
van 46 miljoen, waarvan 25 miljoen uit ei 
gen middelen, ter beschikking gesteld. Op 
de Fiji-eilanden heeft de EIB de modernise- 
ring van het telefoonnet en een haa lbaar-
heidsstudie naar een haveninstallatie gefi-
nancierd. 

Ten slotte zijn in de LGO twee globale lenin-
gen (2,5 miljoen) verstrekt voor de financie
ring van h et mid den- en kle inbedrijf op de  
Nederlandse Antillen. 

Tobel 13 : Kredietverlening buiten de Europese Unie (1995) 
(in mlljoenen ecu) 

Afzonderlijke leningen 

Industrie, 

Globale  
kredieten 

ΤοΙααΙ 
Eigen  

middelen 
Risico

kapitaal Energie 
Vervaer 

Telecammunicatie 
Water-
beheer 

landbouw, 
diensfen 

Afrika, Caribisch geb., Slille Oceaan 430 205 225 108 78 105 68 71 
Afrika 312 138 174 108 68 71 21 44 
Caribisch gebied 61 33 28 — 2 34 1 25 
Stille Oceaan 54 33 21 — 8 — 46 — 
LGO 3 1 2 — — — — 3 

Zuid-Afrika 45 45 — — — — 45 

Middellandse-Zeegebied 1 038 1 015 23 149 210 258 296 125 
waarvan nief-prolocollair ; 718 

Marokko 
220 296 290 6 — — — 296 — 

Marokko 165 245 245 — — 165 40 — 40 
Alaerije 100 100 100 — 100 — — — — 
TuHcije 94 94 94 — 14 — 80 — — 
Tunesië 55 73 65 8 15 35 — — 23 
Libanon 10 73 70 3 — 10 60 — 3 
Israël 10 68 68 — — — 35 — 33 
Jordanië 13 38 38 — 20 — 18 — — 
Gazastrook 26 26 20 6 — — — — 26 
Malta 15 15 15 — — — 15 — — 
Cyprus 10 10 10 — — — 10 •—• — 
Midden- en Oost-Europa 1 OOS 1 005 290 400 — — 315 
Republiek Tsjechië 260 260 — 200 60 — — — 
Hongarije 200 200 — — 50 — — 150 
Roemenië 175 175 — 60 115 — — — 
Polen 140 140 — 40 — — 100 
Republiek Slowakije 80 80 — 30 — — — 50 
Bulgarije 
Albanië 

60 60 — — 60 — — — Bulgarije 
Albanië 34 34 — — 29 — — 5 
Slovenië 32 32 — — 32 — — — 
Litouwen 19 19 — — 14 — — 5 
Estland 5 5 — — — — — 5 

Latiins-Amerika, Azië 288 288 — 143 52 93 — — 
Argentinië 
China 

76 
55 

76 
55 

— 
55 Ζ 76 Ζ Ζ 

Indonesië 46 46 — 46 — — — — 
Peru 27 27 — — 27 — — 
Filippijnen 25 25 — — 25 — — — 
Pakistan 24 24 — 24 — — — 
Thailand 18 18 — 18 — — — 
Paraguay 17 17 — — 17 — — 

Totool 2 805 2 557 248 689 740 456 364 556 
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In de niet-lidstaten rond de Middellandse 
Zee is in totaal 1 038 miljoen toegekend, 
waarvan 23 milioen uit begrctingsmid-
delen. Ruim twee derde van de leningen valt 
onder het buitenprotocoiiaire horizontale  
hoofdstuk (718 miljoen) ten behoeve van re 
gionale samenwerkings- en milieuprojecten, 
en 320 miljoen is toegekend onder de hui-
dige protocollen. Er hebben finoncieringen 
in elf landen plaatsgevonden. Het betreff  
voor 617 miljoen de verbetering van de in-
frastructuren : vervoer (210 miljoen), be-
heer von de waterreserves, drinkwotervoor-
ziening, rioolstelsels en irrigotiewerken 
(258 miljoen), evenals produktie, transport 
en distributie van energie (149 miljoen). 
Ook zijn er middelen gegoon noar drie pro-
jecten in de produktieve sectoren (296 mil
joen) en via globale leningen van in totaal 
125 miljoen naar kleinschalige investerin-
gen van lokale overheden en particulière  
ondernemingen. 

Gevoegd bij de krediettoekenningen in 
voorgaande jaren zijn de bedragen van de  
Vierde generatie financiële protocollen 
(1 380 miljoen) voor de période 1992 tot  
1996 met de Maghreb- en de Machrak- 
landen en Israël (zie tabel 12 op biz. 46) 
globaal voor drie vierde besteed; de finan

ciële pakketten uit hoofde van de financiële 
protocollen met Marokko, Tunesië, Libanon,  
Jordonië en Israël zijn vrijwel geheel aange-
wend. Von de middelen uit hoofde van de 
zogenaamde horizontale financiële samen-
werking (182,5 miljoen) was eind 1995 on-
geveer 79% toegekend. 

Met 570 miljoen ααη leningen in de afgelo-
pen vijf joar heeft de EIB actief meegewerkt 
ααη de industriële opieving in het 
Middellandse-Zeegebied. Een van de priori-
teiten van de EIB is de ontwikkeling van de 
particulière sector, met nome door  
partnerschappen tussen lokale en Europese 
ondernemingen, waardoor kopitaol en 
voorol kennis en technologie kunnen wor 
den overgedrogen. Het ging in de eerste 
plaots om omvongrijke investeringen - fi 
nanciering van fabrieken voor koelkast-
compressoren, een drukkerij, aluminium- of  
staaifabrieken en een roffinoderij - en om de 
inrichting von moderne industrieterreinen. 
Bovendien zijn in vrijwel aile landen in deze 
regio globale leningen verstrekt ααη han-
delsbanken of lokale ontwikkelingsbanken 
ter ondersteuning van honderden kleine  
produktieve investeringen van het MKB in de 
sectoren industrie en toerisme. 

MIDDELLANDSE-ZEELANDEN 

OKTOBER 1996  

2' EIB-FORUM : 

DE MIDDELIANDSE ZEE 

EEN RUIMTE VOOR 

PARTNERSCHAP 

« • • 

Marokko 
In Marokko is 245 miljoen toegekend, gro-
tendeels voor de oanleg von delen van auto-
snelwegen tussen de hoofdstad Rabat en Fès 
en Rabat - Tanger, wat het verkeer tussen 
Marokko en de Europese Unie aonzienlijk 
zol verbeteren. Ook de aonleg van een 
nieuw irrigatienet op de vlokte von Marra
kech is gefinancierd. Met twee globale le
ningen kunnen kleinere wegenwerken door  
lokale overheden worden uitgevoerd en kan  
het produktieve midden- en kleinbedrijf wor 
den geholpen. In 1995 is 8 miljoen uit glo 
bale leningen verstrekt ααη zo'n veertig be- 
drijven. 

Algerije 
Er is een lening van 100 miljoen onder het 
niet-protocollaire hoofdstuk toegekend voor 
de uitbreiding van het gascomplex van 
Rhourde Nouss, ten zuiden van Hassi 
Messaoud, om het rendement van de be-
staande installaties nog te verbogen. Het 
hier gewonnen gas gaat via de Maghreb-
gasleiding naar Spanje, een prioritair 
energienetwerk waarvoor 414 miljoen in 
1995 is verstrekt. 

Tunesië 
De kredieten in Tunesië (73 miljoen) betref
fen voornomelijk de ontwikkeling van de ag-
glomeratie van Tunis : verbetering van het 
wegennet van de hoofdstad, herstel van de 

Mlddellandse-Zeegebled :  
1991 -1995  

2 887 miljoen 

^ Energie 

J Verbindingen 

I Waterbeheer 

Industrie 

Globale leningen 
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handelshavens Goulette-Radès en Bizerte en 
aardgasvoorziening van de stcd en de cen
trale van Radès via de transmediterrane  
gasieiding Maghreb - Italië. Voorts is er een 
globaal krediet toegekend vocr milieu-
investeringen in industriële ondernemingen. 

Egypte 
In 1995 hebben aile financieringen in 
Egypte (296 miljoen, waarvan 6 miljoen 
ααη risicokapitaal) betrekking op industriële 
investeringen. De grootste lening (220 mil
joen uit het buitenprotocollaire hoofdstuk) 
betreft de bou w van een raffinaderij in het 
havengebied van Alexandrië. Deze raffina 
derij ζαΙ met Egyptische aardolie hoog-
waardige distillaten levere n ααη de Egypti
sche en Israëlische markten en in het Nabije 
Oosten. De steun ααη dit project, een 
Egyptisch-Israëlische joint venture, is ken  
merkend voor de vastberodenheid het hui- 
dige vredesproces in het Midden-Oosten te 
consolideren. Twee andere leningen zijn be- 
stemd voor de modern isering van een  
aluminiumfabriek in Boven-Egypte en de  
voltooiing van de installaties van een fabriek  
voor koelkastcompressoren bij Cairo. 

Libanon 
De EIB heeft haar steun ααη de wederop-
bouw van Libanon voortgezet door leningen 
toe te kennen voor het herstel van de 
drinkwaterleidingen, rioolstelsels en water-
zuiveringsinstallaties in het noorden van het 
land (60 miljoen), moor ook voor de her-
bouw en modernisering van de luchtver-
keerscontrolevoorzieningen (10 miljoen). 
Met een gl obaal krediet van 3 miljoen ααη  
risicokapitaal kunnen kleine en middelgrote 
ondernemingen in de secto ren industrie en  
dienstverlening worden geholpen. 

Israël 
In Israël (68 miljoen) is 35 miljoen toege
kend voor de bouw in West-Jeruzalem von 
een biologisch-woterzuiveringsstotion en de 
aansluiting ervan o p het rioolnet, alsmede 
een globaal krediet van 33 miljoen voor de 

financiering van kleinschalige investeringen 
in de industrie, het toerisme en de zakelijke 
dienstverlening. 

Jordanlë 
De steun i n Jordanië (38 miljoen) is ener-
zijds gegaan naar de modernisering van 
waterleidingstelsels en de opvang en zuive-
ring van het rioolwater in het noorden v on 
het land en anderzijds naar de versterking 
en uitbreiding van het stroomdistributienet in 
de agglomeratie van Amman. Uit de lo-
pende globale kredieten zijn 36 leningen 
verstrekt voor kleine bedrijven (10 miljoen). 

Gazastrook/Westoever van de Jordaan 
In het kader von een initiatief van de Euro- 
pese Unie ter ondersteuning van het vredes
proces en de economische ontwikkeling in 
het Midden-Oosten hebben de EIB en de Pa-
lestijnse Autoriteit in oktober 1995 een 
steunkaderovereenkomst getekend. De Bank 
heeft eind 1995 twee globale leningen van 
in totaal 26 miljoen verstrekt (waarvan 
6 miljoen risicokapitaal) voor de financie 
ring van nieuwe investeringen in de sectoren 
industrie, agroindustrie, toerisme en dienst
verlening. De financieringen vallen onder 
het besluit van de Raad van Gouverneurs 
van november 1994 om leningen uit eigen 
middelen te verstrekken voor in totaal 
250 miljoen ecu. 

Malta 
Een buitenprotocollaire lening van 15 mil
joen maokt het mogelijk dot de Maltezer ar 
chipel kan voldoen ααη de communautaire  
richtlijnen betreffende het rioolwater en de 
lozing ervan in de Middellandse Zee. Er zul-
len twee zuiveringsstations op de eilenden 
Malta en Gozo worden gebouwd. 

Cyprus 
Een lening van 10 miljoen is bestemd voor 
de uitbreiding van het rioolstelsel van de 
stad Limassol. Voorts zijn er 16 kredieten uit 
globale leningen verstrekt voor in totaal 
4 miljoen. 
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Turkije 
In Turkije zijn de leningen (94 miljoen), die 
in het kader van de horizontale samenwer-
king in het vernieuwde Middellandse-
Zeebeleid zijn toegekend, bestemd voor re 
gionale en milieuprojecten : waterbeheer 
(80 miljoen), met de verbetering von het 
rioolstelsel en de afvalwaterzuivering van de  
Steden Ankara en Antalya , en de koppeling 

van de elektriciteitsnetten van Turkije en Sy-
rië met behulp van een transmissieleiding 
tussen de stuwdam Atatürk in Zuid-Turkije 
en Alep in Noord-Syrië (14 miljoen). Dit  
project maakt deel uit von een groter pro-
gramma voor de koppeling van alle  
elektriciteitsnetten rond de Middellandse 
Zee. 

De kredietverlening in Midden- en Oost-
Europo, in totaal 1 005 miljoen, heeft in tien  
landen plaatsgevonden, waaronder voor 
het eerst in Albanië. 

Hiervon volt 973 miljoen onder het besluit 
van de Road van Gouverneurs von mei  
1994, de EIB toestemming te verlenen in 
deze landen leningen te verstrekken voor 
moximaal 3 miljard, met garantie uit de Eu-
ropese begroting, terwiji 32 miljoen in Slo-
venië is toegekend uit hoofde van het in 
1993 in werking getreden financiële proto
col. 

lets meer dan twee derde (690 miljoen) is 
bedoeld voor de versterking von de basis-
infrastructuren, wot noodzakelijk is voor de 

economische ontwikkeling von deze Ian-
den : vervoer (270 miljoen), telecommuni-
catie (130 miljoen) en energie (290 mil
joen). 

Verscheidene investeringen houden een 
rechtstreekse verlenging von de trans-
europese netwerken in. Met name het Poolse 
traject van de spoorlijn Berlijn - Warschau -
Minsk - Moskou, wegen in Albanië en de  
gasleiding in Slowakije die Russisch gas 
aanvoert naar het Europese gasnet. 

Voorts zijn globale leningen in zes landen  
toegekend (315 miljoen) voor de financie
ring van het openbare en particulière be-
drijfsleven en voor milieu- en energiebe-
sparingsprojecten. 

MIDDEN- EN 
OOST-EUROPA 

• • • 

Republlek Tsjechië 
In de Tsjechische Republiek zijn leningen 
toegekend (260 miljoen) in de sectoren 
energie (200 miljoen) en vervoer (60 mil
joen). De EIB steunt een groot programma  
dat is gericht op het aanbrengen van voor-
zieningen ter bestrijding van de luchtvervui-
ling in zes grote bruinkoolgestookte centra
les dichtbij de bruinkoolmijnen in Noord-
Bohemen. In de vervoersector is de  
verbetering van het hoofdwegennet een 
prioriteit voor de ontwikkeling van de eco 
nomie. 

Midden- en Oost-Europa : 
1991 - 1995 
3 449 mlljoen 

Hongarije 
De kredieten in Hongarije (200 miljoen) be 
treffen de voortzetting van de modernisering 
en uitbreiding van het telefoonnet en een 
grote globale lening (150 miljoen). De le-
ning is toegekend ααη een groep financiële  
instellingen en is bestemd voor de financie
ring in produktieve bedrijven van voorzie-
ningen ter bescherming van het milieu, voor 
energiebesporingsprojecten en infrastructu-
ren die door de openbare en particulière  
sector worden oangelegd. Zij zol het 
concurrentievermogen van het Hongaarse 
bedrijfsleven vergroten en de kwaliteit van 
de infrastructuren verbeteren. Bovendien 
zijn er elf toewijzingen (24 miljoen) verricht 
in de sectoren toerisme en levensmiddelen. 

HH Energie  

I Verbindingen 

I Waterbeheer 

j Industrie 

Globale leningen 
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Roemenië 
In Roemenië is 175 miljoen verslrekh De le-
ningen dragen bij tot de modernisering von 
de telecommunicatienetten (80 miljoen), het 
transport en de distributie von elektriciteit en 
het Herste! van de gecombineerde wärmte-/  
elektriciteitscentrale van Boekarest-Zuid. 
Ook wordt de haven van Constanfa, die ge-
deeltelijk door een storm is vernield, hersteld 
en uitgebreid. 

Polen 
De EIB heeft in Polen leningen toegekend 
voor in totaal 140 miljoen. Het betreft ener-
zijds de modernisering van de spoorlijn 
Warschau - Terespol (40 miljoen), die dee! 
uitmaakt van de transeuropese verbinding 
Berlijn - Warschau - Minsk - Moskou. 
Voorts is een globaal-kredietovereenkomst 
getekend met een groep geselecteerde fi-
nanciële instellingen voor de financiering in 
produktieve bedrijven van milieu- en ener-
giebesparingsprojecten of voor infrastruc-
tuurprojecten die door openbare en particu 
lière ondernemingen worden uitgevoerd. 
Ten slotte is 15 miljoen uit lopende globale  
leningen toegewezen. 

KREDIETVERLENING BUITEN DE EUROPESE UNIE 1991 - 199 5 
Actieradius van de EIB en grafisch overzicht van de sectorale verdeling van de financieringen 

Β Energie 

I Vervoer, félecómmunicatie 

Milieu en overige projecten,. 

Industrie, londbouw, dlensten 

Globale kredieten 

100. 

I Nil • .Èli 
Afrika : 
1 472 miljoen 

100. 100. 1000. 2000. 

Coribisch Gebied : Stille Oceoon 
204 miljoen 88 miljoen 

LGO :  
43 miljoen 

1000. 

Middellondse Zee ; Midden- en Oost-Europ a : Azië, Lotiins-Ameriko  
2 887 miljoen 3 449 miljoen Ó07 miljoen 
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Republiek Slowakije 
Naast een lening voor de moderni seri ng en  
uitbreiding van het gosleidingstelsel voor de 
doorvoer von Russisch gas naar West-
Europa (30 miljoen), heeft de EIB ee n glo-
baal krediet (50 miljoen) toegekend voor in-
dustriële en dienstverlenende bedrijven 
alsmede voor milieu- en energiebesparings-
projecten. In 1995 is 8 miljoen toegewezen 
uit de lopende globale leningen. 

Bulgarije 
In Bulgarije heeft de EI B haar steun ααη de 
Verbetering van de voor de economische 
ontwikkeling onmisbare vervoersnetten 
voortgezet. Zo is in 1995 het herste l en de 
reconstructie van 900 km hoofdwegen met  
een lening van 60 miljoen gefinancierd. 

Albanië 
De EIB is in 1995 voor het eerst in Albanië  
opgetreden. De financieringen betreffen de 
vervoersector (29 miljoen) met de inrichting 
van weggedeelten die deel uitmaken van de 
Europese doorgangsroute tussen de haven  
van Durrès, ααη de Adriatische kust, en de 
haven van Varna ααη de Zwarte Zee, en de 
bouw van een veerbootterminal in de haven  
van Durrès. Bovendien za i een globale le
ning van 5 miljoen bijdragen tot de finan 
ciering van projecten in de industrie en de 
dienstensector en van milieu- en energie-
besparingsprojecten. 

Slovenië 
In Slovenië, waar de versterking van de ver-
voersinfrostructuren in het geldende finan-
ciële protocol als prioriteit is aangeduid, is  
opnieuw een lening van 32 miljoen toege
kend voor de aanleg van de autosnelweg 
tussen Ljubljana en Celje, ter verbetering 
van de verbinding oost-west. 

Litouwen 
Voor de bouw van een Containerterminal in 
de haven van Klaipeda, ααη de Oostzee, is  
een lening van 14 miljoen toegekend. Bo
vendien is er een globaal krediet van 5 mil
joen verstrekt voor kleinere ondernemingen 
en voor voorzieningen di e gericht zijn op 
energiebesporing en de bescherming van 
het milieu. 

Estland 
In Estland zaI een globale lening (5 miljoen) 
bijdragen tot de financiering van industriële  
en dienstverlenende bedrijven en van 
milieu- en energiebesparingsprojecten. Uit 
de lopende globale leningen hebben twee  
ondernemingen 2 miljoen ontvangen. 
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LATUNS-AMERIKA EN  
AZIË 

Voor projecten in acht Latijnsamerikoanse  
en Aziotische landen die samenwerkings-
akkoorden met de Europese Unie hebben 
getekend, zijn leningen toegekend voor in 
totaal 288 miljoen. De steun heeft plaatsge-
vonden op basis van de toestemming van de 
Raad van Gouverneurs van februari 1993, 

investeringen te financieren die van weder-
zijds belang zijn voor het desbetreffende 
land en de Unie of waarbij Europese part
ners betrokken zijn, tot een plafond van 
750 miljoen voor een période van drie jaar. 
Eind 1995 was 607 miljoen toegekend. 

• • • 

LATIJNS-AMERIKA Drie Latijnsamerikoonse landen hebben le
ningen van de EIB (120 miljoen) ontvongen 
voor de zuivering von rioolwater en het 
afvalbeheer (93 miljoen) en voor wegen-
infrostructuren (27 miljoen). 

Argentinlë 
Hier heeft de EIB in totaal 76 miljoen ααη le
ningen verstrekt voor de verbetering van het 
milieu in de agglomeratie van Buenos Ai
res : nieuwe rioolstelsels en installaties voor 
de zuivering van het rioolwater en van ge-
vaarlijke afvalstoffen. 

Peru 
In Peru kan met 27 miljoen het noordelijke 
deel van de Panamerikaanse weg, een voor 
de economie van het land zeer belangrijke 
route, worden hersteld. 

Paraguay 
In Paraguay is voor de uitbreiding van het 
rioolstelsel van Asuncion, de hoofdstad van 
het land, een lening van 17 miljoen toege
kend. 

AZIE 

"-V; mm...JH. , 

In Azië heeft de EIB in vijf landen steun ver-
leend (168 miljoen) in de sectoren energie  
(143 miljoen) en vervoer (25 miljoen). 

China 
In het met China ondertekende akkoord van 
6 december 1995 wordt met name het be
lang van de samenwerking op het gebied 
van de energievoorziening en het milieu on-
derstreept. Het werd gevolgd door de on-
dertekening van een financierings-
overeenkomst van 55 miljoen voor de 
exploitatie van de onderzeese aardolie- en  
gasbron van Ping-Hu, het transport von de 
olie en het gas naar de kust en de aardgas-
distributie in Pudong, een satellietstad van 
Shanghai. 

Indoneslë^ 
In Indonesië is voor de aanleg von een 
gasleiding tussen de eilenden Sumatra en  
Baton en tussen Midden- en Zuid-Sumatra  
een lening van 46 miljoen verstrekt. 

FIlippljnen 
Hier heeft de EIB met een lening van 25 mil
joen bijgedrogen tot de modernisering en 
uitbreiding van de luchthaven van Davao op 
het eiland Mindanao. 

Pakistan 
In Pakistan is een lening van 24 miljoen toe
gekend voor het onderzoek, de bouw en de 
ingebruikstelling van een waterkrachtcen-
trale ααη de rivier de Indus in het noordoos-
ten van het land. Dit project past in het pro
gramma voor de uitbreiding von de 
elektriciteitsproduktie. 

Thailand 
In Thailand heeft de EIB o pnieuw, met een 
lening van 18 miljoen, bijgedrogen tot de 
bouw van de gasleiding van een gasbron in 
de Golf van Thailand naar het bestaonde 
gasnet. 
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OPGENOMEN MIDDELEN 

In fofaal is op de kapitaalmarkten 12 429 miijoen op lange en middel-
lange termijn opgenomen tegen over 14 156 miljoen in 1994. • De  
EIB heeft can de vraag near uitbetalingen op kredieten voldaan door ac-
tief op de verschillende markten op te treden en een groter beroep te  
doen op variabelrentende emissies en swa ptransacties. • No swaps 
bedraagt de middelenopname 12 395 miljoen, waarvan 7 058 miljoen 

fegen vaste rente en 5 337 miljoen fegen variabele rente. • De communautaire valuta's 
maken ruim vier vijfde van het totaal aangetrokken bedrag uit. 

De kapitaolmarkfen bleken vo or de EIB in 
1995 relatief gunstig. Door een vertroging 
in de economische groei, een geringe  
infiotiedruk en de stijging van de koers von 
de USD op de wisseimorkt waren de finan-
ciële markten in het tweede halfjaar gunstig.  
Voorts waren de EIB-emissies bijzonder wel-
kom omdat de vraag naar beleggingsmoge-
lijkheden groter was dan het aanbod, in het 
bijzonder van eersteklas emittenten met een 
Triple A-kwalificatie, die vooral vanaf het 
derde kwartaal bijzonder gezocht waren.  
Met name de internationale markt, waarop 
de EIB het merendeel van haar middelen op-
neemt, heeft het totaa lbedrag ααη emissies 
aanzienlijk zien stijgen. 

In totaal heeft de EIB 12 429 miljoen opge
nomen, woormee zij onder de grote interna 
tionale emittenten op de eerste plaots b lijft 
stoon. loch is dit bedrag 12,2% lager dan in 
1994 (14 156 miljoen). Deze doling is te  
verklaren uit het financiële surplus en uit ver-
vroegde terugbetalingen van verstrekte le-
ningen die niet geheel konden worden ge-
compenseerd doo r vervroegde oflossingen 
op door de Bonk opgenomen middelen. 

Teneinde te beschikken over de middelen 
woaroon behoefte was, heeft de EIB sw ap-
operaties verricht (zie tabel 15 op biz. 59), 
zodat uiteindelijk het door hoar opgenomen 
bedrag 12 395 miljoen bedraagt, tegen
over 14 148 miljoen in 1994. Het meren
deel is evenols voorheen tegen vaste rente 
aangetrokken (7 058 miljoen, tegenover 
10 636 miljoen in 1994). Het percentage 
variabelrentende middelen is sterk gestegen 
ten opzichte van het voorgaande jaar en be-
loopt ruim 40% van het totaal (5 337 mil
joen tegenover 3 512 miljoen in 1994); een 

aanzienlijk deel is in vier valuta's opgeno
men (ITL, ESP, PTE en GRD). 

Vrijwel het gehe le bedrag is beste md voor 
uitbetalingen op kredieten. Het emissie-
bedrag dot is bestemd voor vervroegde af-
lossing von leningen is sterk gedaald verge-
leken met het voorgaande jaar : 
478 miljoen tegenover 1 99 7 miljoen in 
1994; door oanzienlijke geldstromen in be-
paalde valuta's heeft de EIB voorts interne li-
quiditeiten kunnen oanwenden (615 mil
lions). 

Evenols voorgaande jaren domineren ook in 
het afgelopen jaar de communautaire  
valuta's (9 712 miljoen in 1995 tegenover 
10 107 miljoen in 1994), dot wil zeggen 
ruim 86% von het totaal - na swaps. Een 
aanzienlijk deel van de leningen in niet-
communautaire valuta's is omgezet in 
valuta's van de Unie. De EIB heeft geëmit- 
teerd i n de ecu en in elf communautaire  
munten. De opname in ITL en DEM was het 
grootst : 27% en 19,3%. De emissieactiviteit 
in FRF is sterk afgenomen. Bij de niet-
communautaire valuta's is het aandeel van 
de JPY toe genomen en dat van de USD ge
daald. 

In 1995 heeft de Bank 68 transacties ver
richt : 60 openbare emissies en 8 onder-
handse leningen (73 transacties in 1994, 
waarvan 59 openbare emissies en 14 on-
derhandse transacties). 

De gemiddelde looptijd van de opgenomen 
middelen bedraagt zeven jaar, maar er zijn 
aanzienlijke verschillen tussen de valuta's : 
vier jaar voor USD, maar achttien jaar voor 
GBP. 

MIDDELENOPNAME 
OP DE FINANCIËLE  
MARKTEN 

Verdelrng van de opgenomen 
middelen 

von 1991 tot en met 1995 
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EIB 1995 - OPGENOM^,ii 55 



DE ONTWIKKELING VAN DE  
KAPITAALMARKTEN 

Officiële rentetarieven 
van de belongrijkste valuta's 
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DEM — FRF — GBP 

•JPY —USD 

Over het algemeen was 1995 voor de obligatiemorkten von de belangrijkste OESG-londen 
een bijzonder gunstig jaor, ondonks de morktschommelingen in het eerste halfjaar. Het ren 
dement op obiigoties is conzienlijk gedooid, terwiji de omvong von de emissies op de pri 
maire markten bleef toenemen. 

De gunstige tendens van de obligatiemarkten is voornamelijk het resultaat van de vertraging 
in de economische activiteit, ee n vermindering van de inflatiedruk en de vastberadenheid 
van tal van landen om hun begrotingssituatie te verbeteren. De centrale banken hebben der-
halve hun monétaire politiek kunnen versoepelen, wat heeft geleid tot een behoorlijke doling 
van de korte rente en een steilere rendementscurve op de belangrijkste markten. In de loop 
van 1995 zijn de obligatierendementen met meer dan 150 basispunten gedaald en stege n 
over het algemeen de koersen op de aandelenmarkten. 

Να de Strubbelingen van het begin van het jaar hebben de doling van de rente en de ver-
lichting van de spanningen op de wisselmarkten in het tweede halfjaar talrijke beleggers er-
toe bewogen hun posit ies op de zogenaamde perifere (of hogerendements)markten uit te  
breiden, wot heeft geleid tot e en aanzienlijke verkleining van de rendementsverschillen tus-
sen de centrale en de perifere markten. 

Ondanks een gunstig klimaat is het totale volume van de op de internationale markten uitge-
geven obligaties siechts met 5% gestegen ten opzichte van 1 994 tot de tegenwaarde van on-
geveer 470 miljard USD. Dit is deels toe te schrijven ααη de verkleining van de marge op 
swaptransacties, wat de arbitragemogelijkheden aanzienlijk heeft beperkt. De obligatie-
markt kreeg bovendien te maken met een ster ke concurrentie van bancaire kredieten. De 
marges op de internationale markt voor bankkredieten zijn in 1995 vanwege de zeer grote 
liquiditeit van het bankwez en tot een historisch laagtepunt gedaald en het volume ααη via 
internationale bancaire leningen opgenomen middelen is in 1995 met ruim 30% gestegen. 

De USD (met 35%), JPY en DE M maakten 75% van het marktvolume uit, woormee zij hun 
overwicht op de internationale obligatiemarkten bevestigden . Het volume ααη in DEM en 
CHF luidende emissies is toegenomen, terwiji de emissies in GBP zijn gedaald. 

De categorieën geidnemers op de internationale obligatiem arkten bleven vrijwel onveran-
derd. De banken en financiële instellingen vormen nog altijd de belangrijkste groep emitten-
ten met een derde van het totaaibedrag, op de voet gevolgd door de industriële en handels-
bedrijven. Supranationale organen vertegenwoordigen 8% van het emissiebedrag en 
soevereine en lokale geidnemers de rest. De scherpe daling van de obligatierendementen 
heeft de belangstelling van de beleggers weer doen uitgaan naar "hogerendements-
produkten" als euro-obligaties van minder gegoede geidnemers of euro-obligaties die zijn 
uitgegeven in opkomende marktsegmenten van valuta's met een hoog rendement (SAR, CZK 
en de Taiwan-dollar). 

Het aantal "we reldwijde" obligatie-emissies is van 80 in 1994 gestegen tot 124 in 1995,  
voornamelijk luidend in USD. De aldus aangetrokken bedragen maken ruim 10% uit von het 
totaaibedrag dat op de internationale obligatiemarkt is opgenomen. Sommige emissies zijn 
echter niet echt "wereldwijd", dat wil zeggen gemakkelijk overal ter wereld 24 uur per dag  
verhandelbaar. De gemiddelde omvang van dergelijke emissies is sedert de lancering van 
de eerste wereldwijde leningen gestaag gedaald. Het volume ααη emissies tegen variabele 
rente is ten opzichte van 1994 gedaald, terwiji men een opieving van door activa gedekte 
effecten en "dual currenc/'-emissies heeft kunnen woarnemen. 
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Teneinde over adequate middelen te kunnen 
beschikken heeft de EIB haar beleid voortge-
zet waarbij zij voldoende liquiditeiten heeft 
en tevens de kosten van lening zo laag mo-
gelijk houdt. 

In de eerste plaats beschikte zij over de be-
longrijkste valuta's voor de uitbetalingen op 
hoar kredieten door grote emissies en door 
een voortdurende aanwezigheid op de  
kapitoalmarkten. Dankzij dit beleid heeft zij 
over de hele rentecurve belongrijke 
referentie-emissies tot stand kunnen brengen 
die voor beleggers een alternatief vormen 
voor de staatsleningen. Als voorbeeld kan 
de DEM worden genoemd, waarvoor de EIB 
zieh met referentie-emissies met een looptijd 
van vijf, zeven en tien jaar heeft kunnen 
doen gelden als een van de grootste geldne-
mers. Dat is ook het geval met het GBP, 
waar ααη de middellange en korte looptij-
den een lange looptijd van 22 jaar is toege-
voegd, die bij Britse beleggers bijzonder in 
de smaak bleek te vallen. In PTE werd door 
de toevoeging van fungibele tranches ααη  
een bestaande lening een belangrijke emis-
sie gevormd met een liquiditeit die vergelijk-
baar is met die van de Portugese stoat. 

Om de kosten te beperken heeft de EIB ge-
tracht hoar middelenopname te diversifië- 
ren. Met behulp von diverse technieken heeft 
zij de renterisico's kunnen beperken; zo 
heeft zij zieh flexibeler kunnen opstellen bij 
de afstemming van het aanbod op de finan-
ciële markten op de vraag naar uitbetalin 
gen op verstrekte kredieten. 

De diversificatie geschiedde in de eerste 
plaats op het niveau van de valuta's en de 
plaatsingsgebieden. De EIB heeft ernaar ge-
streefd op de markten van de nieuwe lidsta-
ten van de Europese Unie actief te zijn, zo-
als de FIM, met een eerste onderhandse 
lening bij Finse beleggers. Voorts heeft de 
EIB ααη de voor haar gebruikelijke niet-
communautaire valuta's (USD, JPY en CHF) 
de AUD toegevoegd die de EIB lange tijd 
niet had aangetrokken. Ten slotte kan zij na 
de toestemming die haar in november 1995  
door de Road van Bewind is gegeven, lenin-
gen aangaan in valuta's van landen die 
geen lid van de OESO zijn en dus middelen 

opnemen in bijvoorbeeld de Hongkong
dollar of de Zuidafrikaanse rand. 

De diversificatie betreft voorts de instrumen 
tée. Steeds wanneer de markt het toeliet zijn 
er gestructureerde emissies geplaatst. Dat 
was het geval bij leningen met oplopende 
couponrente ("step-up coupons") in FRF en  
ESP, de lening met nulcoupons in PTE of de 
dual currency-leningen in JPY, die aflosbaar 
zijn in USD, AUD of DEM. De EIB heeft 
eveneens medium term notes uitgegeven 
waarmee zij in het kader van een gestan-
daardiseerde documentatie kleinere bedra-
gen kon plaatsen tegen gunstigere voor-
waarden dan de meer traditionele emissies; 
in 1995 werden dergelijke programme's tot 
stand gebracht of voorbereid in ITL, BEF en  
ESP. 

Ook is gezocht naar nieuwe methoden van 
syndicering, in het bijzonder het "price  
discovery system", waarbij beleggers tevo-
ren worden gepolst teneinde omvangrijke 
emissies die een intensievere betrokkenheid 
van de financiële wereld vergen, goed te la- 
ten verlopen. Hiermee kunnen interessante 
voorwaarden worden verkregen, zelfs wan
neer de markten enigszins verzadigd zijn. 

Deze methode is twee maal gehanteerd 
voor de lancering van emissies in DEM en  
ζαΙ voor olle valuta's worden gebruikt, wan
neer de marktsituatie daartoe aanleiding 
gee ft. 

Omdat de EIB steeds grotere volumes moet  
oantrekken, voorol in valuta's waarbij zij al  
een substantieel marktaandeel heeft, heeft  
zij een beroep gedaan op rente- en/of ναΐυ- 
taswaps. Het totale nominale bedrag van 
dergelijke transacties beloopt 3,5 miljard te-
genover 4,3 miljard in 1994. Een vrij groot 
deel hiervan heeft als uitgangspunt een be
roep van de EIB o p de markten en is be-
doeld om voriabelrentende middelen te ver-
krijgen (3 156 miljoen tegenover 3 498 
miljoen in 1994). 

Brutorendement 
op tienjarige stoatsobligaties 

Ter wille van de vergelijkboarheid 
zijn alle rendementen 
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De EIB is echter niet afgeweken van hoar be-
hoedzome politiek en heeft de contrôle op 
de risico's met derivote n verscherpt. Voorts 
heeft zij hoar beleid op het gebied von 
swoptronsacties versoepeld, in die zin dot 
deze voortoon ook betrekking kunne n heb-
ben op tronsocties tussen valuta's van de  
Unie onderling. Kredietlimieten zijn ver-
hoogd en specifieke swapentiteiten ("special 
purpose vehicles") zullen als tegenpartij 
worden geaccepteerd. 

De EIB heeft haar beleid van indekking tegen 
renterisico's voo rtgezet. In totaal is in 1995 
met indekkingstransacties een nomina al be-
drag gemoeid van 3 121 miljoen, o fwel 47% 
van de middelenopname tege n vaste rente. 
Evenals voorheen werden op het moment van 
de emissie met de syndicaatsleider contracten 
afgesloten voor uitgestelde rentevaststelling, 
of er werd een intern indekkingsinstrument 
gebruikt via de verwerving van een obligatie-
portefeuille die weer werd verkocht naar ge  
lang de behoeften ααη uitbetalingen; indek

king met behulp van renteswaps vond slechts 
in zeer geringe mate plaats. Teneinde het 
indekkingsbeleid efficiënter te maken wordt 
een activa-/passivabehee r gevoerd om het 
procès tezijnertijd op geaggregeerde basis te  
verrichten. 

Ook heeft de EIB haar in 1994 ingevoerd 
beleid voortgezet, waarbij het moment van 
de middelenopname enigermate wordt los-
gekoppeld van dot van de uitbetalingen. In 
het kader van doelstellingen in termen van 
kosten onder Libor en ruim onder de kosten  
van klassieke emissies, alsmede verschillend 
naar gelang de looptijd en de valuta's, heeft 
de EIB leningen geplaatst telken s wanneer 
de kosten ervan overeenkwamen met haar  
streefniveau, ook wanneer zij het netto-
resultaat soms moest omzetten in een 
variabelrentende opbrengst. Deze transac-
ties, voor 1 50 0 miljoen in 1995 met kosten  
onder het gestelde streefniveau, zijn voorna-
melijk verricht door middel van de reeds 
eerder genoemde gestructureerde operaties. 

COMMUNAUTAIRE VALUTA'S Overzicht van de opgenomen valuta's, na 
swaps 

ilaiiaanse lire : 3 343 miljoen ecu 
7 200 miljard in 

Het volume in de belangrijkste com  
munautaire valuta die door de EIB is aange-
trokken, de ITL, is ten opzichte van 1994 met 
47% toegenomen. De EIB blijft de grootste 
geldnemer op de markt van de eurolire. 

hoewel ook een a anzienlijk deel van de le
ningen is geplaatst bij Italiaanse particulière  
en institutionele beleggers, voor wie de EIB-
emissies een aanvulling op en diversificatie 
ten opzichte van de Italiaanse staatslen in-
gen betekenen. Er zijn veertien emissies uit-
geschreven, openbare of onderhandse, dan 
wel in het kader van een programma ("debt 
issuance programme") voor een totaalbe-
drag van 3 000 miljard ITL, succ esvol ge-
spreid over het jaar. 

label 14 : Opgenomen middelen 
(in miljoenen ecu) 

1991 1992 1993 1994 1995 TOTAAL 
Leningen op longe en middellonge termijn (no swops) 12 540 12 862 14 224 14 148 12 395 66 169 
Openbare emissies 11 615 12 103 14 080 12 728 11 251 61 778 
Onderhandse leningen 576 536 144 1 36 9 315 2 940 
Medium term notes 349 222 — 50 829 1 451 

Leningen op korte termijn 1 133 112 1 245 
- Commercial paper 1 13 3 112 — — 1 24 5 

Totool 13 672 12 974 14 224 14 148 12 395 67 413 
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Duìfse mark ; 2 397 miljoen ecu  
4 500 miljoen DEM 

Evenais vorig jaar is de DEM de op een no 
meest gebruikte uitbetolingsvaluto, voorno-
melijk voor vastrentende leningen. Het me-

rendeel von de opname is geschied in drie  
referentie-emissies met looptijden von vijf, ze- 
ven en tien joor. Het "price discovery system" 
is twee moal gehonteerd, woormee de EIB 
betere voorwoorden heeft kunnen krijgen 
don andere grote internationale geldnemers. 

Tabel 15 : In 1995 opgenomen mlddelen 
(in miljoenen ecu) 

Vóór swaps Swapbedrag Να swaps 

Bedrag % 
Swapbedrag 

Bedrag % 

LENINGEN OP LANGE/MIDDELIANGE TERMIJN 

Vastrentende leningen 9 102,6 73,2 - 2 873,7 6 228,9 50,3 
Europese Unie 6 425,5 51,7 - 1 534,7 4 890,8 39,5 
DEM 2 396,6 19,3 — 2 396,6 19,3 
GBP 876,3 7,1 - 120,5 755,8 6,1 
ESP 820,2 6,6 - 450,6 369,6 3,0 
PTE 152,4 1,2 153,0 305,4 2,5 
ITL 951,7 7,7 - 654,5 297,2 2,4 
FRF 342,2 2,8 - 114,1 228,1 1,8 
ECU 400,0 3,2 - 200,0 200,0 1,6 
LUF 323,6 2,6 - 130,2 193,3 1,6 
NLG 144,8 1,2 — 144,8 1,2 
FIM 17,8 0,1 - 17,8 — — 
Elders 2 677, J 21,5 - I 339,0 I 338,1 10,8 
JPY 1 53 4,0 12,3 -763,1 770,9 6,2 
CHF 598,2 4,8 - 274,8 323,3 2,6 
USD 406,5 3,3 - 162,6 243,9 2,0 
CAD 81,1 0,7 -81,1 — — 
AUD 57,3 0,5 -57,3 — — 
Variabelrentende leningen 2 497,0 20,1 2 840,5 5 337,5 43,1 
Europese Unie 2 457,6 19,8 2 596,2 5 053,8 40,8 
ITL 1 697 ,1 13,7 654,5 2 351,7 19,0 
ESP — — 1 2 04,5 1 20 4,5 9,7 
PTE 611,0 4,9 87,9 698,9 5,6 
GBP — — 240,4 240,4 1,9 
ECU — — 200,0 200,0 1,6 
GRD 149,4 1,2 — 149,4 1,2 
FRF — — 114,1 114,1 0,9 
SEK — — 77,1 77,1 0,6 
FIM — — 17,8 17,8 0,1 

Elders 39,4 0,3 244,3 283,7 2,3 
USD 39,4 0,3 244,3 283,7 2,3 

Medium term notes 829,0 6,7 —. 829,0 6,7 
ITL 694,4 5,6 — 694,4 5,6 
IEP 134,7 1,1 134,7 1,1 

TOTAAL 12 428,6 100,0 33,2 "1 12 395,4 100,0 

(1 ) WisselkoersaanpQSsIng 
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Koersontwikkeling van 
de dollar en van 

100 yen ten apzichte van de ecu 

1,75 

1,25 
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1991 1992 1993 1994 1995 

USD • JPY 

Spaanse peseta ; 1 574 miljoen ecu 
258 miljard ESP, waarvan 1 23 miljard ESP 
via swaps is verk regen (754 miljoen ecu) 

Vanwege de grote vraag naar uitbetalingen 
in ESP moes t de EIB zeer actief optreden, 
wat zij heeft gedaan op de "matador"-nnarkt 
voor leningen van buifenlond se emittenten, 
en met valuta- en rentesw aps. Naast deze 
duidelijke aanwezigheid op de "motador"-
markt, met mee r don de helft van de totaal  
geplaatste emissies heeft de EIB haar op-
name gespreid door de looptijd van de le
ningen te verlengen en gestructureerde 
transacties te sluiten. Ondanks het feit dat zij 
een groot volume m oest aontrekken op een 
krappe markt, is de EIB erin geslaagd de  
marges van haar leningen ten opzichte van 
het rendement op Spaanse staatsfondsen te  
verkleinen. 

Portugese escudo ; 1 004 miljoen ecu 
J 97 miljard PTE, waarvan 47 miljard PTE 
via swaps is verkregen (241 miljoen ecu) 

De opnome in PTE vertoo nt nog oltijd een 
stijgende l ijn, en vindt voornomelijk plaats 
tegen variabele rente om te beantwoorden 
ααη de vraog van de beleggers en van de  
cliënten van de EIB. Omd at er bij ledere  
transactie slechts voor een relotief gering  
bedrag kan worden uitgegeven, heeft de EIB 
referentie-emissies gevormd door toevoe-
ging van fungibele tranches ααη een be-
staande lening; zo kwam er een emissie van 
60 miljard PTE to t stand, een van de groot-
ste leningen na die van de Portugese rege  
ring. Op de "caravela"-markt heeft de EIB 
de tot op heden grootste emissie geplaotst, 
met voorafgoand een presentotie ααη de  
beleggers in Lissabon. 

Pond sterling ; 996 miljoen ecu 
800 miljoen GBP, waarvan 100 miljoen 
GBP via swaps is verkregen ( 120 miljoen ecu) 

De strategie van de EIB voor het GBP be- 
stond uit het bieden von een alternotief voor  
de beleggingen in zogenaomde "Gilts" door  
leningen te plaatsen met dezelfde looptijd,  
waormee zij zowel op de primaire als de se-
cundaire markt gunstigere marges ten op
zichte von de staatsleningen heeft kunnen 
bereiken dan andere emittenten met de
zelfde kwalificatie. In tegenstelling tot an
dere emittenten heeft de EIB een emissie ge-
plaatst met een zeer lange looptijd van 
22 jaar; zij is goed door de Britse beleggers 
ontvangen. 

Ecu ; 400 miljoen 

De opnome in ecu is lets groter don het voor-
gaande jaar (300 miljoen) en heeft in één  
enkele transactie pla atsgevonden. Vanwege 
omvangrijke positieve interne geldstromen in 
deze valuta heeft de EIB geen verder beroep 
op de markt behoeven te doen. 

Franse frank : 342 miljoen ecu  
2 250 miljoen FRF 

Een geringere vraag naar uitbetalingen dan  
vorig jaar en aanzienlijke vervroegde aflos-
singen op verstrekte kredieten verklaren de af-
name van de middelenopname in FRF; er von-
den slechts Iwee openbare emissies plaats op 
de markt van de eurofrank, waarvan één in de 
vorm von een gestructureerde transactie. 

Gulden: 145 miljoen ecu  
300 miljoen NLG 

Op de Nederlandse markt is slechts één  
emissie geplaatst. 

Tabel 16 : Verdeling van de opgenomen middelen near valuto (in miljoenen ecu) 

ITL DEM ESP PTE GBP ECU FRF LUF GRD NLG IEP SEK FIM BEF DKK ATS JPY USD CHF Totaal 
1995 
bedrag 3 343 2 397 1 574 1 004 996 400 342 193 149 145 135 77 18 — — — 771 528 323 12 395 
% 27,0 19,3 12,7 8,1 8,0 3,2 2,8 1,6 1,2 1,2 1,1 0,6 0,1 — — — 6,2 4,3 2,6 100,0 
1994 
bedrag 2 560 2 051 948 584 1 518 300 1 153 201 36 661 177 — — 752 53 59 580 1 659 856 14 148 
% 18,1 14,5 6,7 4,1 10,7 2,1 8,1 1,4 0,3 4,7 1,2 — — 5,3 0,4 0,4 4,1 11,7 6,0 100,0 
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Îuxemburgse frank ; 193 miljoen ecu 
7500 miljoen LUF 

Op de Luxemburgse markt is 7 500 miljoen 
LUF opgenomen ten behoeve von uitbetoiin-
gen en 5 000 miljoen LUF d ie werden ge-
swopt tegen SEK en ESP. 

Drachme : 149 miljoen ecu 
45 miljard GRD 

Er is in het eerste kwartool op de  
"marathon"-markt een eerste emissie ge-
plcatst voor een bedrog van 20 miljard 
GRD met variabele rente en een rente-
plafond; deze is later verhoogd tot 45 mil
jard GRD. 

iers pond : 135 miljoen ecu 
/10 milljoen IEP 

Er hebben vijf tronsocties ploatsgevonden in 
het kader von een emissieprogrammo, 
waarmee de EIB kleinere bedragen heeft 
kunnen opnemen, wat hoar de nodige flexi-
biliteit gof bij de uitbetolingen op verstrekte 
leningen. 

Finse mark ; 18 miljoen ecu 
100 miljoen FIM 

Να haar presentatie ααη de Finse financiële  
wereld ααη het einde van het eerste halfjaar, 
heeft de EIB ααη het einde van het jaar een 
onderhandse plaatsing verricht bij institutio-
nele beleggers. 

Yen : 771 miljoen ecu  
93 miljard JPY 

De EIB heeft een beroep op de kapitoal-
markten in JPY ge daan toen de voorwaar-
den daar bijzonder gunstig waren. Uit de 
eerste emissie, bestemd voor de Japonse in-
stitutionele beleggers, zijn opgenomen le
ningen vervroegd ofgelost. De resultaten 
von vier onderhandse plaatsingen zijn ge-
bruikt voor valutoswaps of worden in JPY 
aangehouden ten behoeve van het activa-/  
passivabeheer. Voorts is de Bank voor het 
eerst sinds negen jaar in oktober op de 
"samurai"-markt actief geweest met een 
dual currency-emissie (100 miljard JPY) in 
twee tranches, bestemd voor de Japonse 
particulière beleggers. De opbrengst hier 
von is volledig omgezet in andere valuta's. 

Amerikaanse dollar : 528 miljoen ecu 
660 miljoen USD, waarvan 108 miljoen 
USD via swaps is verkregen (82 miljoen ecu) 

Omdat de vraag noor uitbetalingen in USD 
beperkt was en de arbitragemogelijkheden 
moor matig waren, was er een veel gerin

gere activiteit in USD dan voorgaande ja-
ren. De opname vond plaats in twee open-
bare emissies e n in onderhandse leningen. 
Flet soldo is via swaps verkregen. 

Zwilserse frank ; 323 miljoen ecu 
500 miljoen CHF, waarvan 425 miljoen 
CHF via swaps is verkregen (265 miljoen 
ecu 

Er zijn vier tronsocties verricht ten behoeve 
von uitbetalingen op kredieten, de financie
ring van vervroegde aflossingen en voor het 
afsluiten von swopcontrocten. 

Canadese dollar, Australische dollar ; 

De opbrengst van de emissies in CAD 
(150 miljoen, 81 miljoen ecu) en in AUD 
(100 miljoen, 57 miljoen ecu) is voor swap-
tronsacties oongewend. 

NIET-COMMUNAUTAIRE VALUTA'S 
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LIQUIDITEITENBEHEER 

^5 Operafionele middelen 

I Beieggingsportefeuille 

^ Indekkingsporfefeuille 

Per 31 decembe r 1995 bedroegen de liqui-
diteiten in totaal 8 292 miljard ecu, ver-
deeld over twintig valuta's, waaronder de  
ecu; zij kunnen als volgt worden onderver-
deeld : 

- De operotionele middelen maken het 
grootste deel von de liquiditeiten uit 
(5 252 miljard). Het betreft voor het meren-
deel kort uitgezette middelen en een opera-
tionele obligatieportefeuille. 

De operationele middelen zijn voor het 
overgrote deel afkomstig van de opgeno-
men leningen en van interne geldstr omen. 
Omdat de toekomstige uitbetalingen hieruit 
moeten worden gedekt, is eind 1995 het to
taal 3,7 maal het gemiddelde maandelijkse 
bedrag van de uitbetalingen. 

De operationele middelen bestaan uit li

quide instrumenten met korte looptijden. 
Eind 1995 was het merendeel belegd in eer-
steklos Produkten en het saldo werd belegd 
in gemokkelijk verhondelboar kortlopend 
papier. 

- De beleggingsportefeuille vormt de  
tweede liquiditeitenbuffer (2 374 miljoen). 
Hij omvat obligaties die door lidstaten van 
de OESO of door vooroonstaonde publiek-
rechtelijke instellingen zijn uitgegeven. 

- De indekkingsportefeuille (665 miljoen) 
dient ter volledige of gedeeltelijke indekking 
von bepoalde obligotie-emissies von de  
Bonk. Zo kon van bijzonder gunstige morkt-
omstandigheden worden geprofiteerd en 
kon de opbrengst van geplaotste emissies in 
de thesaurie worden aangehouden onof-
hankelijk van de uitbetalingsbehoeften. 

RESULTATEN VAN HET 
LIQUIDITEITENBEHEER 

Να de zeer grote schommelingen in 1994 
hebben de obligatie- en geldmarkten in 
1995 te maken gekregen met een gevoelige 
daling van het geboden rendement. 

In dit klimaat heeft men een resultaa t van 
593 miljoen kunnen boeken, dot is een glo 
bale "return" van 7,8% tegenover 200 mil
joen en 2,8% in 1994. 

jin m iljoenen ecu) 

1995 1994 
Totool iiquiditeitenbeheer Totool opbrengst 593 200 

Gemiddeld kopitool 7 593 7 078 
Gemidd. rendement 7,8% 2,8% 

woorvan operationele kortiopende middelen Totool opbrengst 318 259 
Gemiddeld kopitaol 5 243 4 586 
Gemidd. rendement 6,1% 5,6% 
Looptijd 29 dogen 

woorvan beleggingsportefeuille(a) Totool opbrengst 268 -81 
Gemiddeld kopitaol 2 324 2 485 
Gemidd. rendement 11,5% - 3,3% 
Looptijd 3,8 joor 5,4 jaor 

(a) De cijfers van 1994 komen overeen met de vroegere obligatieportefeuille die per 1 jonuari 1995 is omge 
2et in een beleggingsportefeuille. 

Op de beleggingen von de operctioneie 
middelen is 318 miljoen ααη rente verkre-
gen voor een gemiddeld kapitool von 
5 243 miljoen. 

De omzetting per 1 jonuori 1995 von de  
obligatieportefeuille in een vaste beleggings
portefeuille is gevolgd door een herstructu-
rering met een verkorting von de looptijd 
von de effecten en een verbetering von de  
kwoliteit. Meer don 98% von de beleggings
portefeuille bestaot uit woorden die door 
de lidstaten von de Europese Unie of door 
orgonisaties met een Triple A-notering zijn 
uitgegeven of worden gegarandeerd. 

Het rendement van de beleggingsporte
feuille bedroeg in 1995 ongeveer 11,5%, 
waorbij rekening is gehouden met een 
meerwoorde von 90 miljoen die bij de her-
structurering is gereoliseerd. De looptijd 
("duration") is teruggebrocht von 5,4 joar 
eind 1994 tot 3,8 joor op 31 december 
1995. De morktwoorde von de portefeuille  
bedroagt per 31 december 1995 
2 495 miljoen tegen een boekwoarde von 
2 374 miljoen. 
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BESLUITVORMINGSORGANEN 
EN ORGANISATIE VAN DE EIB 

De Raad van Gouverneurs bestaat uit één  
minister per lidstaat, gewoonlijk de minister 
van Financiën. Zij vertegenwoordigen de 
lidstaten als aandeelbouders van de Bank. 
Sinds januari 1995, met de toetreding van 
de Republieken Oostenrijk en Finland en het 
Koninkrijk Zweden, telt d e Raad van Gou
verneurs vijftien leden. 

De Raad van Gouverneurs stelt de algemene 
richtsnoeren voor het kredietbeleid vast,  
keurt de balans, de winst- en verliesrekening 
en bet jaarverslag goed, besluit over  
kapitaalsverbogingen en benoemt de leden 
van de Raad van Bewind, de Directie en bet  
Comité ter contrôle van de boekbouding. 

De hear Gerrit ZALM hee ft het voorzitter-
schap van de Rood von Gouverneurs be-
kleed tot en met de jcorvergadering von juni 
1995. Velgens het jaariijkse toerbeurt-
systeem heeft de hear Andreas S TARIBACHER, 
gouverneur voor Oostenrijk toen de voorzit-
tershamer van hem overgenomen. 

De hear ST ARIBACHER is als gouverneur voor 
Oostenrijk vervongen door de hear Viktor 
KLIMA, die sinds 3 januari 1996 tevens het 
voorzitterschap va n de Raad van Gouver 
neurs waarneemt. 

RAAD VAN 
GOUVERNEURS 

De Raad van Bewind ziet toe op de over-
eenstemming van bet bebeer van de Bank 
met de bepalingen van bet Verdrag en de  
Statuten en met de algemene ricbtsnoeren 
die door de Raad van Gouverneurs zijn 
vastgesteld. Hij is als enige bevoegd beslui-
ten te nemen over leningen, garanties en 
middelenopnamen. De leden warden voor 
een période van vijf jaar op voordracbt van 
de lidstaten benoemd en kunnen worden  
berbenoemd. Zij /eggen uitsluitend verant-
woording af aan de Bank. Sinds 1 januari 

J 995, met de toetreding van de Republieken 
Oostenrijk en Finland en bet Koninkrijk Zwe
den tot de Europese Unie, telt de Raad van 
Bewind kracbtens artikel 11, lid 2 in gewij-
zigde vorm van de Statuten, 25 bewindvoer-
ders en 13 plaatsvervangende leden, van 
wie één lid en één plaatsvervangend lid 
door de Europese Commissie zijn aangewe-
zen en de overigen door de lidstaten. 

De Rood von Gouverneurs heeft de Raad 
van Bewind aangevuld met de benoeming 
van de heren Veikko KANTOLA, Laif  
PAGROTSKY en Thom as N A/lESER tot l id en de  
heer Herbert LuST tot plaatsvervangend lid. 

Sedert de publikatie van het vorige jaarver  
slag zijn de leden Luigi ARGUTI, Richard  
BRANTNER, Mario DRAGHI, Winfried HECK,  
Philippe JURGENSEN en Yves MERSCH vervan- 
gen door respectievelijk de heren Rainer 
MASERA, Gert VOGT, Vittorio GRILLI, Gerd 
SAUFE, Antoine POUILLIEUTE en Gaston  
REINESCH; de heer Gerhardt RAMBOW is de  
opvolger van de heer Rudolf MORAWITZ, die  
op 22 mei 1995 is overladen en ααη wie in 
het jaarverslag 1994 aar is bewezen; het 
plaatsvervangend lid, de heer Francesco 
GIAVAZZI, is vervongen door de heer Vittorio  
GRILLI. Omdat lootstgenoemde inmiddels is  
benoemd tot vast lid van de Raad van Be
wind, is voor hem de heer Giuseppe 
MARESCA in de plaots gekomen. 

Voor de heren Leif PAGROTSKY, bewindvoer- 
der, en Giancarlo DEL BUFALO, plaatsvervan
gend lid, die beiden tot andere functies zijn 
geroepen, waren per 1 aprii 1996 nog  
geen plaatsvervangers benoemd. 

De Raad van Bewind dankt de college's die 
hun functi es hebben neergelegd, voor hun 
collegiale medewerking. 

RAAD 
VAN BEWIND 
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BELGIE 

DENEMARKEN 

DUITSLAND 

GRIEKENLAND 

SPANJE 

FRANKRIJK 

lERLAND 

ITALIE 

LUXEMBURG 

NEDERLAND 

OOSTENRIJK 

PORTUGAL 

FINLAND 

ZWEDEN 

VERENIGD KONINKRIJK 

RAAD VAN GOUVERNEURS 
Situatie op 1 aprii 1996 

Voorzitter 

Viktor KLIMA (Oostenrljk) 

Andreas STARIBACHER (Oostenrljk)  
tot januari / 996 

Gerrit ZALM (Nederiond) 
totjuni 1995 

Philippe MAYSTADT, minister von Finonciën 

Mogens LYKKETOR, minister von Finonciën 

Theo WAIGEL, Bondsminister van Finonciën 

Yonnos PAPANTONIOU, minister von Economische Zaken 

Pedro SOLBES MIRA, minister von Economische Zoken en Finonciën 

Jeon ARTHLIIS, minister von Economische Zoken en Finonciën 

Aloin MADELIN, minister von Economische Zoken en Finonciën, tot augustus 1995 

Edmond ALPHANDÉRY, minister von Economische Zoken, tot mei 1995 

Ruoiri QUINN, minister von Finonciën 

Lamberto DiNI, minister-president, minister von Finonciën 

Jean-Claude JUNCKER, minister-president, minister von Stoot, minister von Finonciën  

Jacques SANIER, minister-president, minister von Stoot, minister von Finonciën, tot januari 1995  

Gerrit ZALM, minister von Finonciën  

Viktor KLIMA, Bondsminister von Finonciën 

Andreas STARIBACHER, Bondsminister von Finonciën, tot januari 1996 

Ferdinond LACINA, Bondsminister von Finonciën, tot maart 1995 

Antonio SOUSA FRANCO, minister von Finonciën 

Eduardo CATROGA, minister von Finonciën, tot oktober 1995 

Arjo ALHO, Ministeri, Voltiovoroinministeri 

liro VllNANEN, Voltiovoroinministeri, tot mei 1995 

Erik ÄSBRINK, minister von Finonciën 

Göron PERSSON, minister von Finonciën, tot maart 1996 

Kenneth CLARKE, minister von Finonciën 

COMITE TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING 
Situatie op 1 aprii 1996  

Voorzitter 

Juon Corlos PÉREZ LOZANO, Interventor delegodo, Agencio Espofiola de Cooperoción Internocio-
nol (AECI), Ministerie von Buitenlondse Zoken, Modrid 

Albert HANSEN, Secretoris-generool von de Conseil du gouvernement, Luxemburg, tot juni 1995  

Leden 
Cirioco de ViCENTE MARTIN, Presidente de lo Sección de Fiscolizoción del Tribunol de Cuentos, 
Modrid, tot juni 1995 

Michoel J. SOMERS, Chief Executive, Notional Treasury Monogement Agency, Dublin 

Albert HANSEN, Secretoris-generool von de Conseil du gouvernement, Luxemburg 
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RAAD VAN BEWIND 

lsabel CORREIA BARATA  
Sinbod COLERIDGE  
Geoffrey DART 
Jos DE VRIES 

Federico FERRER DELSO 

Vittorio GRILLI  
Veikko KANTOLA 
Rainer MASERA 
Francis AAAYER 
Paul MCINTYRE 
Miguel MuNiz DE LAS CUEVAS 
Noel Thomas O'GORMAN 
Petros P. PAPAGEORGIOU 
Vincenzo PONTOLILLO 
Antoine POUILLIEUTE 
Gerhardt RAMBOW 
Giovanni RAVASIO 
Gaston REINESCH 
Emmanuel RODOCANACEII 
Gerd SAUPE 
Lars TYBJERG 
Jan M.G. VANORMELINGEN 
Gert VOGT 
Thomas WiESER 

Situafieop 1 aprii 1996 

Voorzitter 
Sir Brian UNWIN 
Vice-voorzitters : 
Wolfgang ROTH 
Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 
Luis MARTI 
Ariane OBOLENSKY 
Rudolf de KORTE 
Claes de NEERGAARD 

De heer Corneille BRÜCK heeft de functie van vice-voorzitter bekleed tot 1 juli 1995. 
Hij is benoemd tot honorait vice-voorzitter. 

Bewindvoerders 
Subdirectora-Gerol do Tesouro, Direcçâo-Gerol do Tesouro, Ministerie von Financiën, Lissabon 
Chief Executive, Structured Finance Division, Barclays de Zoete Wedd Ltd., Londen 
Head of Regional Development Division, Ministerie van Handel en Industrie, Londen 
Plaotsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Finonciële Betrekkingen, Ministerie van Financiën,  
Den Haag 
Subdirector General de Financiación Exterior, Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, Mi
nisterie van Economische Zaken en Financiën, Madrid 
Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministerie van Financiën, Rome 
Conseiller de Cabinet, Ministerie van Financiën, Helsinki 
Direttore generale dell'Istituto Mobiliare Italiano, Rome 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministerie van Economische Zaken, Porijs 
Under Secretary, Head of European Union Group (CVerseos Finance), HM Treasury, Londen 
Presidente del Institute de Crédito Oficiol, Madrid 
Second Secretary, Finance Division, Ministerie van Financiën, Dublin 
Buitengewoon hoogleraar, faculteit Economie, Universiteit von Piraeus, Piraeus 
Direttore Centrale, Banca d'Italia, Rome 
Directeur Général de Ια Caisse Française de Développement, Porijs 
Ministerialdirektor, Bondsministerie van Economische Zaken, Bonn 
Directeur-generaol Economische Zaken en Financiën, Europese Commissie, Brüssel  
Administrateur général, Ministerie van Financiën, Luxemburg  
Président Directeur-Général, Crédit National, Parijs 
Ministerialdirigent, Bondsministerie van Financiën, Bonn 
Directeur, The Mortgage Bank of Danmark, Kopenhagen 
Ere-Directeur-generaal van de Administratie der Thesaurie, Ministerie van Financiën, Brüssel 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfort 
Gruppenleiter für Wirtschaftspolitik, EU-Angelegenheiten und Internationale Finanzinstitutionen, Bun
desministerium für Finanzen, vVenen 

Jean-Pierre ARNOLDI 
Susan Jane CAMPER 
Pierre DUQUESNE 
Eberhard KURTH 
Eneko lANDABURU ILLARRAMENDI 
Giuseppe MARESCA 
Herbert LUST 
Pedro Antonio MERINO GARCIA 
Per Bremer RA SMUSSEN 
Pierre RICHARD 
Konrad SOMMER 
Philip WYNN OWEN 

Plaatsvervangende leden 
Auditor-generaol, Administratie der Thesaurie, Ministerie van Financiën, Brüssel 
Chief Manager, Reserves Management, Foreign Exchange Division, Bank of England, Londen 
Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Ministerie van Economische Zaken, Parijs 
Ministerialdirektor, Bondsministerie von Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Bonn 
Directeur-generoal Regionaal en Cohesiebeleid, Europese Commissie, Brüssel 
Dirigente superiore. Direzione generale del Tesoro, Ministerie von Financiën, Rome 
Direktor, Abteilung für Internationale Finanzinstitutionen, Bondsministerie van Financiën, Wenen 
Subdirector General del Tesoro y Politica Financiera, Ministerie van Economische Zaken en Financiën, Madrid 
Kontorchef, Ministerie van Financiën, Kopenhagen 
Président-Directeur Général du Crédit Local de France, Parijs 
Ministerialrat, Bondsministerie von Financiën, Bonn 
Head of the Treasury's Transport Policy Division, Londen 
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DIRECTIE De Directie is hef uitvoerend college van de  
Bank; zij zorgf voor he t dagelijks beheer van 
de BIB ander leiding van de president en an 
der taezicbt van de Raad van Bewind. Alle  
belangrijke besluiten warden gezamenlijk ge-
namen; leder lid van de Directie is veran t-
waardelijk voor bet taezicht op bepaalde ac-
tiviteiten (zie anderstaand averzichtj. De  
Directie bereidt de besluiten van de Raad van 
Bewind voor en vaert deze vervalgens uit. Het 
vaarzitterscbap van de Raad van Bewind is in 
banden van de president, af b ij diens afwe -
zigbeid van een van de vice-presidenten. De  
leden van de Directie zijn uitsluitend jegens 
de Bank verantwaarding schuldig. Zij warden 
op vaardracbt van de Raad van Bewind voor 
een période van zes jaar benae md door de  
Raad van Gauverneurs. Να de taetreding van 
de nieuwe lidstaten beeft de Raad van Gau 
verneurs beslaten de Directie met één vice-
president uit te breiden; zij telt nu acbt leden. 

De Raad van Gouverneurs heeft met ingang  
van 1 juli 1995 de heer Rudolf de KORTE,  
voormalig lid van het Nederlandse parle 
ment, en met ingang van 1 Sep tember 1995 
de heer Claes de NEERGAARD, voordien be-
stuurder bij de Europese Bank voor Weder-
opbouw en Ontwikkeling, tot vice-
presidenten benoemd. 

De heer De KORTE heeft de post overgeno- 
men van de heer Corneille BRÜCK, ααη wie 
de Raad van Gouverneurs de titel honorair 
vice-president heeft toegekend als dank 
voor de uitstekende diensten die hij de Bank 
heeft bewezen. De heer Claes de NEER-
GAARD bekleedt de nieuwe post van vice- 
president die is ingesteld na de toetreding 
van de nieuwe lidstaten. 

- Informatieen 
communicatie 

- Vice-gouverneur 
van de EßWO 

- Kredietverlening in 
Duitslond en in Midden-
en Oost-Europa 

Wolfgang ROTH, vice-president 

Massimo PONZEI 

De Directie van de Bank en de 
verantwoordelijkheden van haar leden 

Sir Brian UNWIN 
President van de Bank en voor-
zitter van de Raad van Bewind 

îiifts® 

• Middelenopnamen en  
thesaurie 

• Kapitaalmarkten 
- Kredietverlening in Fronkrijk, 

de Maghreb- en  
Machrcklanden, Israël,  
Gazastrook en de 
Westoever van 
de Jordaan 

vice-president 
- Economisch en financieel 

onderzoek 
- Kredietbeheer 
• Europees Investeringsfonds 
- Acfiviteiten t.b.v. het MKB 
• Kredietverlening in Italie 

me OBOLENSKY, vice-president 

• Organisatie en beheer 
• Toezicht op en evaluatie 

van de transacties 
• Gouverneur van de EBWO 
• Voorzitter van de Raad van 

Toezicht van het EIF 
• Kredietverlening in het 

Verenigd Koninkrijk 

Claes de NEERGAARD, 
vice-president  

Transeuropese netwerken 
Financiële contrôle,  
boekhouding 
Contacten met de NIB en de 
African Development Bank 
Kredietverlening in Oostenrijk, 
Zweden, Finland, 
Ijsland, Noorwegen en in de 
ACS-landen 

Panogiotis-Loukas GENNIMATAS, vice-president 
- Regionale ontwikkeling 
- Projectevaluotie 
- Kredietverlening in 

Denemarken, Griekenland, 
lerland, Albanië, op  
Cyprus en Malta, in Turkije  
en in het voormalige  
Joegoslavië 

• Begroting, interne en externe  
contrôle 

• Informatietechnologie 
• Contacten met de  

Interomerican 
Development Bank 

• Kredietverlening in Spanje, 
Portugal en 
Latijns-Amerika 

Rudolf de KORTE, vice-president 

iRTÎ, vice-president 

iilieubescherming 
Juridische zaken 

- Contacten met de Asian 
Development Bonk 

- Kred ieWerlening in Nederland 
België, Luxemburg 
Azië en Zuid-Afrika 
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De drie laden van bet Comité ter centrale  
van de boekbouding worden door de Road  
van Gouverneurs voor een période van drie 
jaar benoemd en kennen worden berbe-
noemd. Als onafbankelijk orgaan dot recbt-
streeks verantwoording afiegt aan de Raad 
van Gouverneurs, controleert bet Comité de 
regelmatigbeid van de verricbtingen en de 
boeken van de Bank. De Raad van Gouver
neurs neemt nota van bet verslag van bet  
Comité ter contrôle van de boekbouding en 
van diens conclusies alvorens bet door de 
Raad van Bewind vastgestelde jaarverslag  
goed te keuren. 

Op 19 juni 1995 heeft de Raad van Gou 
verneurs het mandaat van de heer Albert 
HANSEN verlengd met een nieuwe période  
van drie jaar en de heer Juan Carlo s P EREZ 
LOZANO, inspecteur-generaal van het 
Spaanse agentschap voor internationale sa-
menwerking (AECI), benoemd voor de reste-
rende période van het mandaat van de heer 
Ciriaco de VICENTE MARTIN, die zieh heeft te-
ruggetrokken. Volgens het jaarlijkse 
toerbeurtsysteem heeft de heer PEREZ Lo-
ZANO ev eneens in juni 1 995 het voorzitter-
schap von het Comité ter contrôle van de  
boekhouding van de heer HA NSEN overge-
nomen. 

Tijdens zijn jaarvergadering in juni 1995 
heeft de Raad van Gouverneurs unaniem 
besloten de accountants- en controletaak 
van het Comité te versterken en ααη te pas  
sen ααη de recente ontwikkelingen op dit  
terrein. Zo is het Comité voortaan belost met 
de benoeming, ηα overleg met de Directie, 

von de externe accountants van de Bank, 
die rechtstreeks verantwoording afleggen 
ααη het Comité, dot ook hun jaarlijks werk-
programma vaststelt. Het Comité heeft overi-
gens besloten een nieuwe aanbestedings-
srocedure te starten voor de gunning van 
let contract ααη externe accountants. 

In 1995 heeft het Comité zijn gebruikelijk 
onderzoek van de boeken en rekeningen 
van de Bank voortgezet, waarbij het steunde 
op het werk waarmee het de externe ac 
countants, Price Waterhouse, had belast. In 
het kader van zi η analyses heeft het diverse 
rapporten van de interne accountantsdienst 
van de Bank onderzocht. Voorts heeft het 
een aantol bezoeken afgelegd ααη verschil-
lende door de Bank gefinancierde projec-
ten, zowel in de Europese Unie (Denemar-
ken, Griekenland en lerland) als daarbuiten 
(Egypte en Hongarije). Omdat niet alle be-
zochte projecten uitsluitend uit de eigen 
middelen van de Bank zijn gefinancierd, 
maar hiervoor eveneens middelen uit de 
communautaire begroting zijn ontvangen, 
hebben ook vertegenwoordigers van de Eu
ropese Rekenkamer en van de Europese 
Commissie ααη de bezoeken deelgenomen, 
op grond van de modaliteiten van net tripar-
tiete akkoord van 1992 tussen de drie instel-
lingen, dat in november 1995 stilzwijgend 
voor een nieuwe période van drie jaar is  
verlengd. In verband met de versterking van 
zijn rol heeft het Comité ter contrôle van de  
boekhouding de Raad van Gouverneurs een  
verslag voorgelegd over de richting en de 
conclusies van de werkzaamheden die het  
in de loop van het boekjaar heeft verricht. 

COMITE 
TER CONTROLE VAN 
DE BOEKHOUDING 

Sinds de publikatie van het vorige aarver-
slag heeft een grote reorganisatie ρ aatsge-
vonden, waarmee in een aantal gevallen al  
in 1994 is aangevangen. Zij moet de Bank 
in Staat stellen de belangrijke extra taken die 
haar zijn toevertrouwd efficiënt uit te voeren 
en te beantwoorden ααη haar steeds grotere 
verantwoordelijkheden in een steeds com-
plexereomgevinq. De structurele oanpassin-
jen zijn soepel doorgevoerd; bij de interne 
lerstructurerinq is het doel, rekening te hou-
den met de individuele kennis en bekwaam-
heden, niet uit het oog verloren. Onder-
stoond volgt een toelichting op de  
veranderingen die het hogere kader van de  
Bank betreffen. 

De secretaris-generaal, Thomas O URSIN, zai 
op 31 juli 1996 zijn schitterende carrière  
beëindigen en met pensioen goan; in zijn 
plaots komt Francis CARPENTER, directeur  
"Kredietbeheer" von de directoroten "Krediet-
verlening in de Europese Unie". Joachim 
MÜLLER-BORLE, directeur van het vertegenwoor-
digend bureau in Brüssel gaat op 30 juni 1996 
met pensioen. De autonome hoordafdeling 
"Human Resource" wordt geleid door Ger-
lando GE NUARDI ter vervanging van Ronald 
STURGES, die eveneens is gepensioneerd. 

DE ORGANISATIE VAN DE E IB 
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ORGANISATIESTRUCTUUR 
(Sifuatie per 1 aprii Ì 996) 

Secretar! s-generaal 
Thomas OURSIN 

Directeuren : 
Algemene Zaken 
Martin CURWEN 

Joachim MÜLLER-BORLE 

Zelfstondlge hoofdofdelingen 
Human Resource 
Gerlando GENUARDI 

Informalielechnoiagie 
Rémy JACOB 

Administrafie 
Alessandro MORBILLI 

Coördinatie 

Secrelariaat 
Plannirìg, begroting en management-informatiesysteem 
Contactbureau in Brüssel 

Personeelsadministratie 
Personeelsbeleid 
Werving 

Onderzoek en ontwikkeling 
Systemen en exploilatie 

Interne dienst  
Vertalingen 

Ferdinand SASSEN  
Jenny QUILLIEN 
Hugo WOESTMANN 
Theoharry GRAAMAATIKOS 

Zacharias ZACHARIADIS  

jörg-Alexander UEBBING 

Albert BRANDT 
Ernest FOUSSE 

Adriaan ZILVOLD 

Interne accountantsdienst JeanGlaude CARREAU 

Directoraten Kredietverlening in de Europese Unie 
Coördinatie 
André DUNAND 

Directoraat 1 
Directeur-generaal 
Pitt TREUMANN 

Directoraat 2  
Directeur-generaal 
Michel DELEAU 

(tolte (Rome) 
Caroline REID 

België, Frankrijk, Luxemburg, 
Nederland 
Alain BELLAVOINE 

Duifslond, Oostenrijk 
Emmanuel MARAVIC 

Spanje, Portugal 
Armin ROSE 

lerland, VK, Noordzee 
Thomas HACKEπ 

Griekenland, Finland, Denemorken, Zweden 
Ernest LAMERS 

Infrastructuur 
Energie en milieu  
Industrie 
Kredietinstellingen 

Frankrijk - infrastructuur 
Frankrijk - industrie 
België, Luxemburg, Nederland 

Duitsland fnoordelijke deelstaten) 
Duitsland (zuidelijke deelstaten), Oostenrijk 

Spanje - openbare sector  
Spanje - particulière sector 

Kantoor te Madrid 
Portugal 

Kantoor te Lissabon 

VK, Noordzee - infrastructuur, industrie, banken 
Kantoor te Landen 

VK, Noordzee • vervoer, energie  
lerland 

Griekenland, Finland  
Kantoor te Athene 

Denemorken, Zweden 

Ralph BAST 

Angelo ΜΚΗΕπί  
Michael O'HALLORAN 
Laurent DE MAUTORT 
Bruno LAGO 

Jacques DIOT 
Isabelle LOPES DIAS 

Henk DELSING 
Joachim LINK 

Francisco DOMINGUEZ 
Jos VAN KAAM 
Fernando DE LA FUEN TE 
Filipe CARTAXO 
lan PACE 

Andreas VERYKIOS 
Guy BAIRD 
Thomas BARRETT 
Richard POWER 

Antonio PUGLIESE  
Arghyro YARMENITOU 
Paul DONNERUP 

Kredielbeheer 
Francis CARPENTER 

Openbare sector (DK, DE, FS, IT, AT, SFj 
Openbare sector (BF, GR, FR, IF, LU, NL PT, Fl, G Bj 
Particulière sector (DK, DE, ES, IT, AT , SFj 
Particulière sector (BF, GR, FR, IF, LU, NL, PT, Fl, GBJ 
Financiele instellingen 

Agostino FONTANA 
Brian FEWKES 
José Manuel MORI  
John Anthony HOLLOWAY 
Dominique de CRAYENCOUR 

Directoraat kredietverlening buiten de Europese Unie  
Directeur-generaal 
Fridolin WEBER-KREBS 

Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan 
Jeon-Louis BIANCARELLI 

Middellandse Zee 
Rex SPELLER 

Midden- en Oost-luropa 
Terence BROWN 

Coördinatie en contrôle 
Manfred KNETSCH 

Azië en Latijns-Amerika 

West-Afrika en Sofie/ 
Ceniraal- en Oost-Afrika 
Zuidelijk Afrika en Indische Oceaan 
Caribisch gebied en Stille Oceaan 

Maghreb, Turkije 
Machrak, Midaen-Oosten, Malta, Cyprus 

Polen, hlpngarije, Estland, Letland, Litouwen, ex-Joego-
slavië, Slovenië 
Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Roemenië, Albanië  

Coördinatie 
Contrôle Middellandse-Zeegebied, Midden- en Oost-Furopa, 
Azië en Latijns-Amerika 
Contrôle ACS-landen en financiële instellingen 

Patrick THOMAS 

Stephen MACCARTHY 
Tassilo HENDUS 
Jacqueline NOEL  
Justin LOASBY 
Claudio CORTESE 

Daniel OTOLENGHI 
Christian CAREAGA 
Alain SEVE 
Patrick WALSH 

Walter CERNOIA  
Guido BRUCH  
Christopher KNOWLES 

Marc BECKER 
Michel HAHERER 

Guy BERMAN 
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Direcloraat Financiën  
Directeur-generaal 
René KARSENTI 

Direrteuren 

Kapilaalmarklen 
Ulrich DAMM  
adiunct-directeur-generaa! 

Jean-Claude BRESSON, 
adjunct-dlrecteur 

Thesaurie 
Luc WINAND 

Prognoses en operotionele ondersteuning 
Eberhard UHLMANN 

Finandële confro/e/boeldiouding 
François ROUSSEL 

Henri-Pierre SAUNIER  
Georg HUBER 

Carlo SARTORELLI 
Jean-Claude BRESSON  
Carlos QUILLE 

Duilsland, Oostenrijk, Zwilserland, M.- en Ο.-Europa Barbara STEUER 
België, Luxemburg, Nederland, Japan, noordelijke /an- Joseph VÖGTEN 
den 

Coördinatie 
Risicobeheer 

Griekenland, Frankrijk, Italië, Portugal 
ECU, Spanje, leriand, VK, VS, Canada,  
ZO-Aztë 

Liquiditeilenbeheer 
Operalioneei beheer acliva/passiva 

Francis ZEGHERS 

Prognoses/geidstromen i.v.m. leningen 
Toezichf bankrekeningen, overdracnten en leietransmissie Erling CRONQVIST 

Algemene boekhouding 
Contrôle boekhoudk. en finandële verwerking 
transacties 

Luis BOTELLA MORALES  
Charles ANIZET 

Projecten 
Directeur-generaal 
Herbert CHRISTIE Infraslructuur I 

Peter BOND 

Infraslructuur II 
Luigi GENAZZINI 

Energie / Mijnbouw 
Günter WESTER^^ANN 

Industrie I 
Hemming J0RGENSEN 

Industrie II 
Horst FEUERSTEIN 

Coördinatie 

Vervoer (m.u.v. luchtvaartj, en diverse infrastructuren 

Waterpro jeden, afvalbeheer, landbouw, 
bosbouw en visserij 

Elektriciteit, mijnbouw, metaalindustrie 

Aardolie, -gas, c/temie, zware industrie 

Luchtvaart. telecommunicatie, lichte 
industrie, levensmiddelen 

Patrice GERAUD 

Andrew ALLEN 
Jean-Pierre DAUBET 
Luis LOPEZ RODRIGUEZ  
Philippe OSTENC 
Mateu TURRO 

Henri ΒΕΠΕΙΗΕΙΜ  
José FRADE 
Peder PEDERSEN 
Barend STOFKOPER 

Juan ALARIO GASULLA 
Angelo BOlOLI 
Heiko GEBHARDT 
Jean-Jacques MERTENS 
René VAN ZONNEVELD 

Constantin CHRISTOFIDIS 
Corillo ROVERE  
Stephen WRIGHT 

Richard DEELEY 
Jacques GIRARD  
Patrick MULHERN 
Pedro OCHOA 

Directoraat Economische studies en communicatie 
Hoofdeconoom 
Alfred STEINHERR 

Communicatie 
Henry MARTY-GAUQUIE 

Coördinatie 

Economische en finandële studies 

Documentatie en bibliolheek 

Betrekkingen met de media 
Communicatiebeleid 

Pier Luigi GILIBERT 

Daphné VENTURAS 

Marie-Odile KLEIBER 

Adam McDONAUGH 

Directoraat Juridische Zaken 
Directeur-generaal 
Bruno EYNARD 

Transacties 
Konstantin ANDREOPOULOS 

Algemeen beleid 
Gionnongelo MARCHEGIANI 

Italië 
leriand, Verenigd Koninkrijk 
Frankrijk 
België, Denemarken, Griekenland, Finland, Zweden, 
Luxemburg, Nederland 
Duitsland, Oostenrijk 
Spanje, Portugal 

Bancaire, finandële en interne zaken 
Institutionele zaken en communautair recht 

Marco PADOVAN 
Patrick Hugh CHAMBERLAIN f.f. 
Marc DUERESNE 
Robert WAGENER 

Hans-Jürgen SEELIGER 
Alfonso QUEREJETA 

Roderick DUNNETT 
Pauline KOSKELO 

Projectevaluatie 
Jean-Jacques SCHUL, bijzonder adviseur van de President Bernard BELIER  

Peter HELGER 
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Binnen de directoraten Kredietverlening in 
de Europese Unie is de geografische verde-
ling aangepast teneinde te beaniwoorden 
ααη de operationele behoeften in verband 
met de toetreding von de nieuwe lidstoten . 
Directeur-generool Pit t TR EUMANN h eeft "di-
rectoroot 1 " onder zieh en Michel DELEAU, 
voordien directeur-generool Kredietverle
ning buiten de Europese Unie, is directeur-
generool von "directoroot 2" geworden. 
Emmonuel MARAVIC is benoemd tot directeur  
Kredietverlening Duitslond/Oostenrijk. 

Bij het directoroot Kredietverlening buiten 
de Europese Unie is Fridolin WEBER-KREBS, 
voormolig directeur Kredietverlening Dene-
morken, Duitslond, Oostenrijk en Zweden, 
von het directoroot Kredietverlening in de 
Europese Unie, benoemd tot directeur-
generool. 

Op het directoroot Financiën zijn tolrijke 
veronderingen doorgevoerd om de token  
evenwichtiger te verdelen, de contrôle en het 
risicobeheer te verbeteren en te komen tot 
een grotere synergie met de overige directo
raten. Dit directoroot omvot nu vier hoofdof-
delingen : "Kopitoolmorkten" onder leiding 
von Ulrich DAMM, die is benoemd tot 
odjunct-directeur-generool, "Prognoses en  
operotionele ondersteuning", oon het hoofd 
woorvon is benoemd Eberhord UHLMANN, 
'Thesourie" onder leiding von Luc WI NAND 
en "Finonciële controle/boekhouding" met  
ααη het hoofd Fronçois ROUSSEL. Deze 
hoofdofdeling is geherstructureerd ten be- 
hoeve von een betere contrôle binnen het di 
rectoroot Finonciën. 

Een ondere belongrijke oonpossing betreft 
de hergroepering in een nieuw directoroot  
Projecten von de projectgebonden economi-
sche en technische diensten von de vroegere 
directoraten Economisch en finoncieel on-
derzoek en de Technisch odviseurs, die 
voortoon nouw somenwerken om de multi-

disciplinoire voordigheden beter tot uiting te  
loten komen. Het nieuwe directoroot werkt  
mee oon het projectonderzoek en o on het 
toezicht erop op technisch, milieu- en eco
nomisch vlok. Herbert CEIRISTIE, voordien 
directeur-generool von het directoroot Eco
nomisch en Finoncieel Onderzoek stoot oon 
het hoofd von dit nieuwe directoroot,  
woorvon de vijf sectorole hoofdofdelinge n 
worden geleid door Peter BOND, Luigi  
GENAZZINI, Günter WESTERMANN, Hemming 
J0RGENSEN en Horst FEUERSTEIN. J.-Gorry 
HAYTER, directeur Verwerkende industrie,  
elektronico en telecommunicotie von de  
Technisch odviseurs is gepensioneerd. 

Er is een directoroot Economische studies en  
communicatie gevormd teneinde strotegisch 
berood en voorlichtingsoctiviteiten nouw op 
elkoor of te stemmen. Aon het hoofd von dit  
directoroot stoot Alfred STEINHERR, hoofd-
econoom en voordien directeur bij het direc
toroot Economisch en Finoncieel Onder
zoek. Henry MARTY-GAUQUIE is benoemd tot 
directeur Communicotie ter vervonging von 
Korl Georg SCHMIDT, die met pensioen is ge-
goon. 

Voorts is er een eenheid Projectevaluatie, 
die rechtstreeks onder de president volt, in-
gevoerd om voor operotionele doeleinden 
het effect von de gefinoncierde investeringen 
te onolyseren en in het koder von de uitvoe-
ring von hoor took de bijdroge von de Bonk 
tot de verwezenlijking von het beleid von de 
Europese Unie te evolueren. Deze eenheid 
stoot onder leiding von Jeon-Jocques SCHUL, 
bijzonder odviseur von de president, en  
voordien directeur-generool von het directo
root Technisch odviseurs. 

De Bank spreekt haar leedwezen u/t over het 
heengaan van Roger AD AMS, directeur van 
deze eenheid, die begin 1996 voortijdig is  
over/eden. 
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Personeel 

Eind 1995 telde de Bank 897 medewerkers. 
Dit joor zijn in de eerste plaots onderdonen 
von de drie nieuwe lidstaten von de Euro- 
pese Unie oongeworven. Zij hebben het de  
Bonk evenols het voorgoande joor mogelijk 
gemcokt zieh con te possen con de behoef-
ten in verband met de intensivering van de  
activiteiten en de uitbreiding van de taken 
van de Bank. Het nieuwe kaderpersoneel 
bestaat voor een derde υ it vrouwen. 

Beheer 

De Bank heeft in 1995 de functies van het 
personeel geëvalueerd ηα de beoordeling 
van de taken van het hogere kader van de  
Bank in het voorgaande jaar. Doe! was het 
niveau van de posten te onderzoeken door 
voor iedere functie de mate van zelfstandig-
heid en verantwoordelijkheid vast te stellen  
in een snel veranderende context met steeds 
meer en complexere taken. De evaluatie is 
met medewerking van een externe adviseur 
verricht, waarbij vanaf het begin de  
personeelsvertegenwoordigers nauw be-
trokken waren. 

De Bank heeft voorts haar beoordelings- en 
beloningssysteem, dat in 1994 met de  
personeelsvertegenwoordigers is bestu-
deerd, aangepast. Tegelijkertijd heeft zij in 
het kader van het actieprogramma voor ge-
lijke kansen van mannen en vrouwen (zie  
navolgende tekst) bepaalde aspecten von 
het règlement gewijzigd teneinde de werktij-
den flexibeler te maken en bovendien heeft 
zij de mogelijkheden voor ouderschapsver-
lof verruimd. 

Personeelsvertegenwoordiging 

Er is in 1995 een nieuwe overeenkomst ge-
tekend tussen de personeels
vertegenwoordigers en de Bank. De over
eenkomst vormt het globale raamwerk voor 
de betrekkingen tussen de Bank en haar per
soneel en de Bonk beschikt hiermee over een 
van de meest geavanceerde Systemen in de  
lidstaten wat de sociale betrekkingen betreft. 

De onderhandelingen hebben in een open 
sfeer en met een grote bereidwilligheid tot 
samenwerking plaatsgevonden. Er kon een 
grotere flexibiliteit en transparontie bij de  
informotieverstrekking worden bereikt, met 
name door de systematische instelling van 
paritaire comités voor activiteiten die geza-
menlijk door de Bank en haar personeel 
worden gefinancierd, en van werkgroepen 
voor de bestudering van de overige dos-

HUMAN RESOURCE 

siers. 

Gelijke kansen 

Het paritair comité voor de gelijke kansen 
van mannen en vrouwen (PCGK), bestaande 
uit vertegenwoordigers van de Bank en van 
het personeel, heeft tot doel toe te zien op de  
uitvoering von het beleid van gelijke kansen 
op het niveau van loopbanen, opieidingen 
en sociale infrastructuren. Het heeft dit jaar 
zijn eerste jaarverslag gepubliceerd, waarin 
voornamelijk de bereikte resultaten worden  
toegelicht en statistische gegevens worden  
verstrekt over zijn actieterrein. 

Het PCGK handelt op basis van een meerja-
rig actieprogramma dat in 1994 is vastge-
steld. Uit het eerste activiteitenverslag blijkt 
dat de aanbevelingen van het PCGK op di
verse terreinen zijn doorgevoerd met de  
goedkeuring van een aantal voorzieningen 
ten behoeve van een werkomgeving en van 
arbeidsvoorwaarden die beantwoorden 
ααη de huidige ontwikkelingen op sociaal 
gebied in de lidstaten. Het PCGK heeft ge-
zorgd voor een grotere bewustwording bij 
de verschillende directoraten van de gelijke-
kansenproblematiek. De Directie heeft overi-
gens haar waardering uitgesproken voor de  
waardevolle steun von het PCGK bij het 
besluitvormingsproces op terreinen die on-
der zijn competentie vollen. Toch bezetten 
nog te weinig vrouwen directieposten en de  
inspanningen voor een beter evenwicht wor 
den dan ook voortgezet. 

Teneinde de voorwaarden voor gelijke kan
sen op het werk concreet te verbeteren heeft 
de Bank in januari 1995 hoar eigen kinder-
dagverblijf geopend, waar ook kinderen 

Personeelsomvang en activifeiten 
van de Bonk (1960 -1995) 
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financieringsbedrogen in prijzen von 1 996 

••• financieringsbedrogen in prijzen von 1995 

Personeelsoantal 

Totcal Stafle- Uilvoerend Totcal den personeel 
1992 785 424 361 
1993 810 445 365 
1994 859 473 386 
1995 897 498 399 
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van ouders die in de overige com
munautaire instellingen v/erken kunnen wor 
den opgenomen. Deze nieuwe fase in het 
sociale beleid van de Bank voldoet ααη een 
werkelijke befioefte en op 1 januari 1996  
speelden reeds 50 kinderen in het kinder-
dagverblijf. 

Opieidingen 

De Bank heeft haar opieidingsbeleid ter ver-
hoging van de individuele kennis en be-
kwaamheden voortgezet. Bijzondere na-
druk is gelegd op de permanente 
beroepsopleiding in verband met de nieuwe 
technieken voor financiële analyses, nieuwe 
technologieën enzovoort, teneinde het hoge 
kennisniveau van haar personeel op peil te 
houden. De insponningen op het gebied von 
tool- en informoticocursussen en beroeps-
opleidingen bleven op hetzelfde niveau. Ge-
middeld heeft ieder personeelsiid zo'n 6,5  
dag ααη opieidingen besteed. 

Anderzijds heeft de Bank de mogelijkheden 
voor voltijds post-ocodemisch onderwijs uit-
gebreid door reeds gediplomeerde mede-
werkers de mogelijkheid te bieden nieuwe 
kennis en voordigheden te verwerven. 

Informane en fransparantie 

In lijn met de doelStellingen van transparan-
tie bij de activiteiten van de instellingen van 
de Unie, zoals deze in het Verdrag van 
Maastricht zijn aangegeven, heeft de EIB het 
bereik van haar communicatiebeleid ver-
groot, met name door de ontwikkeling van 
elektronische medio, en haar samenwerking  
met de overige instellingen von de Unie, in 
het bijzonder de Europese Commissie, nog  
geïntensiveerd om brochures somen te stel 
len die voor een zo groot mogelijk publiek 
zijn bestemd. 

De Bank heeft voorts bijgedragen tot het be-
rood en het débat over Europese thema's 
met hoor eerste "EIB-Forum" (zie biz. 14) en 
meegewerkt ααη de meningsvorming door  
oonwezig te zijn op verscheidene beurzen 
en internationale tentoonstellingen. 

Bovendien heeft de Bank haar "ElB-prijs" in  
1995 toegekend ααη de heren Andreas LÖF-
FLER en Peter NiPPEL voor hun proefschriften  
over respectievelijk 'The Capital Asset Pri 
cing Model as an Equilibrium Model" en  
"Die Struktur von Kreditverträgen aus theo
retischer Sichf. Zoals ieder joor, heeft de 
Bank ook beurzen toegekend ααη post-
doctoraal Studenten van het Europees Insti-
tuut von Florence en ααη Studenten van de 
faculteiten economie en statistiek von de uni-
versiteit van Kopenhagen (de Erling 
Jorgensen-studiebeurs). 

Ten slotte heeft de EIB haar volle medewer-
king verleend ααη de evenementen van het 
Europese Cultuurjaar, waorvoor haar gast-
land, Luxemburg, in 1995 de verantwoor-
delijkheid had. Zo heeft zij een tentoonstel-
ling georganiseerd over het werk van Sir 
Denys Lasdun, de Britse architect van haar 
hoofdkantoor en de uitbreiding ervan, die 
op 10 mei 1995 officieel in gebruik is geno-
men, en het orkest "Les Solistes européens"  
gesponsord. Bovendien heeft de Bank haar 
ruimten ααη een aantal Luxemburgse arties-
ten met internationale reputatie aangebo-
den voor de presentotie van hun werk en  
haar collectie Vlaamse wandtapijten uit de 
XVIe en XVIIe eeuw voor lange tijd uitge-
leend ααη het Kasteel van Vianden, een be-
langrijk centrum in de Luxemburgse geschie-
denis. 

De Raad van Bewind dankt het personeel 
van de Bank voor het belangrijke en kwali-
tatief uitstekende werk dat het met be-
kwaamheid an toewijding in het afgelopen 
jaar heeft verriebt en moedigt het aan op 
deze weg voort te gaan. 

Luxemburg, 26 maart 1996 

De voorzitter van de 
Raad van Bewind 

Sir Brian Unwin 
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RESULTATEN VAN  
MET BOEKJAAR 

Hat resultaat van hat boekjacr 1995 ba-
drcogt 1 216,5 miljoan teganovar 969,7  
miljoen in 1994, dot is aan stijging von 
25%. in dit resultaat is rakaning gehouden 
mat aan toawijzing van 125 miijoan als spa-
cifiaka voorzianing an aan toavoaging van 
50 miljoan ααη de voorzianing voor olga-
mana bonkrisico's. Hieruit blijkt hat voor-
zichtiga belaid van da Bank met name met  
batrakking tot reserveringan. 

Hat bedrog ααη ontvangan rente an provi-
sias op laningan in 1995 is 7 795 miljoan, 
tagen 7 334 miljoen in 1994, tarwijl da 
rente an kosten op opganoman middalan 
6 715 miljoan badroogt (6 293 miljoen in 
1994). 

Da opbrengstan uit rente an provisies op ba-
laggingan stijgan von 421 miljoen in 1994  
tot 480 miljoan in 1995, ofwel +14%. 

In da loop von hat boekjaar haeft aan har-
structuraring von da beleggingsportefeuilla 
ter waarda von 2,4 miljard op 31 dacambar 
1995 galaid tot aan maarwoarda von ruim 

90 miljoan. Da woardavermindaring van 
240 miljoan op da balaggingsportefauilla 
per 31 dacambar 1994 was voornamalijk 
hat nagatieve resultaat dat in de winst- an 
varliasrekaning ondar da rubriak "Resultaat 
uit financiëla transactias" is gaboakt. Zoals 
vorig joar gameld, zol dit bedrag 
galaidalijkaan worden ingelopan. Tot dusvar 
is naast bovenganoamda 90 miljoan circa 
17 miljoan ofkomstig uit da ofschrijving in 
1995 von hat varschil tussan da varkrijgings-
waarda an da oflossingswoarde van da 
obligaties van da niauwa balaggingsporta-
fauille. 

Tan slotte bedrogan da koarsverschillan, of
schrijving op emissiekosten an aflossings-
pramias, onkostan an odministratieve lasten, 
alsmada da ofschrijving op gabouwen an in 
ventons in hat joar 1995 in totaal 248 mil
joen. 

Da Rood von Bawind heeft de Rood von 
Gouverneurs oonbavolan hat résultant von 
hat boekjaar (zijnda 1 216,5 miljoan) toa ta  
voegen ααη da aonvullanda reserve. 

De Ra ad va n Bew ind v an de E IB (zie biz. 
65), Wiens vergaderingen worden voorgeze-
ten door de president (midden), of in diens 
ofweziglieid door een van de vice-
presidenten. Lin ks van de president Ttiomas 
Oursin, secretoris-generaal. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 19 95 
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BALANS PER 31 DECEMBER 1995 
In ecu, zie de toelichting bij de jaarrekening 

ACTIVA 31.12.1995 

1. Kos, tegoeden bij centrale Banken en postcheque- en  
girodiensten 26 807 130 

2. Overheidspapier en ander papier dat bij centrale Banken  
ter herfinanciering kan worden aangeboden (Noot B) 2 257 430 092 

3. Vorderingen op kredietinstellingen 
α) onmiddellijk opeisboor . . . 218 145 514 
b) overige vorderingen (Noot C) 3 792 859 024 
c) kredieten : totooi verstrekt 42190441135 

of : no g niet uitbetoaid : ....... 6 112849242 
36 077 591 893 

40 088 596 431 

4. Vorderingen op cliënten 
kredieten: totooi verstrekt 72446367515 

of : nog niet ultbetooid 12 432 195 744 
60 014 171 771 

Specifleke voorziening (Noot A3) . .... -125000000 
59 889 171 771 

5. Obligoties en andere vastrentende waardepapieren 
(Noot B) 
o) von pubiiekrechteiijke emittenten 1 587 923 120 
b) von andere emittenten 409 072 971 

1 9 96 996 091 

1* 6. Aondelen en andere niet-vostrentende waardepapieren 
(NootD) 90000000 

7. Deelnemingen (Noot D) 80 000 000 

8. Immateriële activa 
Nog niet ofgeschreven emissiekosten en oflossings-
premies 353 697 601 

9. Materiële activa (Noot E ) 87127 162 

10. Overige activa 
o) Vorderingen op iidstoten wegens kopitooiverreke-

ningen (Noo t F] 2 888 806 
b) Vooruitbetooide reserves en voorzieningen (Noot L) . 465 889 494 
c) Vooruitbetooide EMS rentesubsidies (Noot G) . . . 49 721 890 
d) Overige vorderingen (Noot H) 120 441 626 

638941 816 

11. Geplaatst, opgevraagd doch niet gestört kapitaal ... 503 225 006 

12. Overlopende posten 2 687 596 164 

108 699 589 264 

31.12.1994 

37 497 709 

038 722 088 

38 491 533 270 
5 433 688 101 

72 846 206 
4 668 108 879 

33 057 845 169 
37 798 800 254 

67 523 772 600 
9 577 948 246 

1 577 826 247 
429 564 006 

0 
0 

66 669 022 
322 353 544 

57 945 824 354 

2 007 390 253 

72 000 000 

40 000 000 

392 966 694 

87 297 087 

389 022 566 

400 000 000 

2 543 662 198 

102 753 183 203 
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PASSIVA 

1. Schulden ααη kredietinstellingen 
α) direct opelsbaar Ο 
b) op terml|n of met opzegging (Noot I) 36 609 404 

2. In schuldbewijzen bellchaamde schulden 
o) lopende obligatieieningen 83 626 500 656 
b) overige 3 452 264 448 

3. Overige schulden 
o) verschuldigd can lidstoten wegens kapltaoiverreke-

ningen (Noot F) 0 
b) vooruitontvangen rentesubsidies (Noot G) . . . . . 261 558 884 
c) overige crediteuren (Noot H) 638 697 558 
d) overige (Noot H) 106 429 092 

4. Overlopende posten  

5. Voorzieningen voor risico's en verplichtingen 
pensloenfonds personeel (Noot J)  

6. Voorzlening olgemene risico's bonkbedrijf 
(NootK)  

7. Kapitaal 
gepiaotst 62013000000 
of : niet opgevroagd -57 361 014 839 

8. Reserves (Noot L) 
c) reservefonds ............... 6 201 300 000 
b) canvuliende reserve 4 310 100 085 

9. Nettoresuitoat    

31.12.1995 31.12.1994 i 

36 609 404 

87 078 765 104 

44 056 561 
23 639 951 

79 770 795 645 
3 902 329 561 

1 777 408 
292 088 377 
581 191 614 
28 884 555 

1 006 685 534 

3 478 198 527 

269 405 172 

450 000 000 

57 600 000 000 
-53 279 061 724 

4 651 985 161 

10 511 400 085 

1 216 540 277 
108 699 589 264 

5 760 000 000 
3 055 226 679 

67 696 512 

83 673 125 206 

903 941 954 

3 414 234 869 

238 328 790 

350 000 000 

4 320 938 276 

8 815 226 679 1 

969 690 917 
102 753 183 203 1 

POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING 
31.12.1995 31.12.1994 

Garanties 
- met betrekking tot door derden verleende kredleten . . . 331 144 074 
- met betrekking to t port lclpatles von derden In de k redletver-

ienlng door de Bank 59 295 788 

Speciale deposito's voor middelenopnamen (Noot R) 
Swapovereenkomsten (Noot S) : 
- volutoswops 573 781 ODO 
- renteswops 119 999 000 

Effectenportefeuille 
- verkoopverpllchtingen (Noot T)  

390 439 862 

5 131 929918 

693 780 000 

360 738 017 

71 386 579 

400 300 000 
102 500 000 

432 124 596 

5 605 496 680 

502 800 000 

370 835 341 

EI Β 1 9 9 5 · JA A 7i 



SPECIALE SECTIE i" PER 31 DECEMBER 1995 
In ecu — zie de toelichting bij de jaarrekenlng 

ACTIVA 31.12.1995 3I.I2.Ì994 

Lidstaten von de Europese Unie 
Uit middelen van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Verstrekte kredieten 
- uitbetaald'" . 729 480 896 785 767 732 
Uit middelen van de Europese 
Gemeenschap Inieuw communautair leningsinsfrumentj 
Verstrekte kredieten 
- ültbetaald™ 846099719 1213 651936 

Turkije 
Uit middelen van de lidstaten 
Verstrekte kredieten 
- nog uit te betalen 1804 484 15 366 790 
- uitbetaald 148 865 138 157 557 566 

Totool 150 669 622 172 924 356 

Middeiiandse-Zeeionden 
Uit middelen van de Europese Gemeenschap 
Verstrekte kredieten 
- nog uit te betolen 159 286 1292 489 
- uitbetaald 263512 810 269998689 

263 672 096 271291178 

Verrichtingen met risicokopitaa! 
- nog uit te betalen 54 946 917 35 918 034 
-uitbetaald . 48 007 159 45 287 350 

102 954 076 81205 384 

Totaal «I 366 626 172 352 496 562 

Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan 
en overzeese lands- en gebiedsdelen 
Uit middelen van de Europe se Gemeenschap 

Overeenkomsten van Yaoundé 
Uitbetaald 61962093 66810937 
Bijdrage ter financiering van risicokapitaal 
Uitbetaald 659 959 646 310 

ΤοΙααΙ "I 62 622 052 67 457 247 

Overeenkomsten van Lomé 
Verrichtingen met risicokapitaal 
- nog uit te betalen 531 984 626 435 953 804 
- uitbetaald 804 606 812 754 327 041 

Totaal 1 336 591 438 1 19 0 280 845 

Totaal generaci 3 492 089 899 3 782 578 678 

Pro memorie : 
Door de Europese Commissie verstrekte len ingen tegen bijzondere voorwoarden ten b ehoeve waorvon de Bank een EG-mandoot heeft oanvoord om o f-
lossing von de hoofdsom en re nte te vorderen ; 
α) krochtens de Overeenkomsten von Lomé I, II en III : op 31.12.1995 : 1 492 793 8 86; op 31.12.1994 : 1 447 891 1 67 
b) kra chtens de protocollen ofgesloten met de Middellcndse-Zeelonden : op 31.12.1995 : 172 394 1 18; op 31.12.1994 : 160 182 792 

(1) De Speciale Sectie is o p 27 mei 1963 ingesteld door de Road 15 moart 1982 (82/170/Euratom) en 5 december 1985 
van Gouverneurs; sinds zijn besluit van 4 augustus 1977 is het doel (85/537/Euratom) betreffende een bijdrage tot de financiering van 
ervan uitgebreid tot het vastleggen van transacties welke de Bank kerncentrales in de Gemeenschap tot een bedrag von in totaal 3 mil-
voor rekening en onder mandaat van derden verricht. jard : 2 773 167 139 
n\ , , , . , bij : koersaanpassingen + 179 657 351 
(2) O orspronkey bedrag van de voor rekenmg en nsico en onder . „fi^ssingen - 2 223 343 594 
mandoat van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ver-  
strekte kredieten in het koder von de Besluiten von de Road van de 
Europese Gemeenschoppen von 2 9 maort 1977 (77/271/Euratom), 
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PASSIVA 31.12.1995 31.12.1994 

In beheer ontvangen middelen 
Order mandaat van de Europese Gemeenschoppen 
Europese Gemeenschop voor Atoomenergie  
Europese Gemeenschop 
- Nieuw communoutoir leningsinstrument  
- Finonciële protocollen met derde londen rond de Middeilondse Zee 
- Overeenkomsten von Yooundé  
- Overeenkomsten von Lomé , . .   

Onder mondoot von de lidstoten 

Totool 

Nog te ontvangen middelen 
Leningen oon Turkije krochtens het oonvuilende protocol 
Leningen en risicokopitool oon derde londen rond de Middeilondse Zee  
Risicokopitool op grond von de Overeenkomsten von Lomé  

Totool 

Totaal generaal 

729 480 896 

84Ó 099 719 
311 519 969 
62 622 052 
804 606 812 

2 754 329 448 
148 865 138 

2 903 194 586 

1 804 484 
55 106 203 
531 984 626 

588 895 313 

3 492 089 899 

785 767 732 

1 213 651 936 
315 286 039 
67 457 247 
754 327 041 

3 136 489 995 
157 557 566 

3 294 047 561 

15 366 790 
37 210 523 

435 953 804 

488 531 117 

3 782 578 678 

(3) Oorspronkelijk bedrog von de voor rekening en risico en onder 
mondoot von de Europese Gemeens chop verstrebe krediete n in het 
koder von de Besluiten von de Rood von de Europese Gemeenschop
pen von 16 Oktober 1978 (78/870/EEG; nieuw communoutoir 
eningsinstrument), 15 moort 1982 (82/169/EEG, 19 opril 1983  
(83/200/EEG) en 9 moort 1987 (87/182/EEG ter bevordering 
von de investeringen in de Gemeenschop, olsmede het besluit von 
20 jonuori 1981 (81/19/EEG) ten behoeve von de wederopbouw 
von de op 23 november 1980 door een oordbeving getroffen Itoli-
oonse gebieden Componiä en Bosilicoto en het Besluit von 14 de  
comber 1981 (81/1013/EEG) ten behoeve von de wederopbouw 
von de in februori en moort 1981 door oordbevingen getroffe n ge
bieden in Griekenlond : 6 399 144 856 

bij : koersoonpossingen 
of : onnuleringen 

oflossingen 
201 990 536 

5 448 496 801 

+ 97 442 200 

- 5 650 487 337 
846 099 719 

(6) Oorspronkelijk bedrog von de voor rekening en risico en onder 
mondoot von de Europese Gemee nschop verstrebe middelen ter fi-
nonciering von projecten in de geossocieerd e Afrikoonse stolen, Mo-
dogoskor, Mouritius en de londen en gebieden overzee (LG O) : 

- leningen legen speciale 
voorwoorden 139 483 056 

- bijdrogen ter finonciering 
von risicodrogend kop itool 2 502 615 141985 671  

bij : 
- gekopitoliseerde rente 1 178 272 
- koersoonpossingen 10 741881 + 11920 153 
of : 
- onnuleringen 1573 610 
-oflossingen 89 710 162 - 91 283 772 

62 622 052 

(4) Oorspronkelijk bedrog von de voor rekening en risico en onder 
mondoot von de lidstoten verstrebe kredieten ter finonciering von 
projecten in Turkije : 417 215 000 

bij: koersoonpossingen -r 8 383 251 
of: onnuleringen 215 000 

oflossingen 274 713 629 - 274 928 629 
150 669 622 

(5) Oorspronkelijk bedrog von de voor rekening en risico en onder 
mondoot von de Europese Gemeenschop verstrebe krediete n ter fi
nonciering von projecten in de Moghreb- en de Mochroklonden, 
evenols op Molto en Cyprus, in Turkije en in Griekenlond 
(10 000 000 verstreb olvorens lootstgenoemd lond op 1 jonuari 
1981 toetrod tot de EEG ) : 416 689 000 

of : onnuleringen 
oflossingen 
koers
oonpossingen 

7 739 147 
41 684 879 

638 802 50 062 828 
366 626 172 

(7) Oorspronkelijk bedrog von de voor rekening en risico en onder 
mondoot von de Europese Gemee nschop verstrebe middelen ter fi
nonciering von projecten in de londen in Afriko, het Coribisch ge-
bied en de Stille Oceoon, olsmede in de londen en gebieden over
zee (ACS-londen en LGO) : 

- voorwoordelijke en 
ochtergestelde leningen 1 706 037 641 

- deelnemingen 34 215 720  
bij : 
- gekopitoliseerde rente  
of : 
- onnuleringen 202 689 613 
- oflossingen 191 620 990 
- koersoonpossingen 11006 467 - 405 317 070 

1 336 591 438 

1 740 253 361 

1 655 147 
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WINST- EN VERLIESREKENING VAN HET BOEKJAAR DAT IS GEËINDIGD OP 31 DECEMBER 1995 
In ecu — zie de toellchting bij de jaarrekening 

31.12.1995 3Ì.12.Ì994 

1. Ontvangen rentebaten en soortgelijke baten (Noot N) . 8 316 827 738 7 766 558 981 

2. Rente en soortgelijke kosten - 6 754 202 799 - 6 321 762 996 

3. Ontvangen provisie (Noot Ο) 18048975 18364756 

4. Betaaide provisie - 1 501 412 - 11 936 227 

5. Resultaat uit financiële transacties 9 010 507 -207 754 949 

6. Overige bedrijfsopbrengsten 672 003 2 766 068 

7. Algemene beheerskosten (Noot P) - 142 229 173 - 131 907 923 

a) personeelskosten 113 983 316 108 154 206 

b) overige beheerskosten 28 245 857 23 753 717 

8. Waardecorrecties : -105 200 120 - 128 336 166 

a) emissiekosten en afiossingspremies 96 551 267 119 020 349 

b) onroerende goederen en inventoris (Noot E) . , , , 8 648 853 9 315 817 

9. Waardecorrecties op vorderingen (Noot A.3) .... -125000000 — 

10. Waardecorrecties op effecten die tot de financiële vaste  
activa behoren, op deelnemingen en op oondeien in ver-
bonden ondernemingen (Noot Q) 90 399 744 — 

11. Overboeking noor Voorziening Aigemene Risico's Bonk-
bedriif(VARi -50 000 000 

12. Resultoot uit normale bedrijfsuitoefening 1 256 825 463 985 991544 

13. Koersverschil ontstaan door herwoordering von de  
nettooctivo von de Bank, voor zover de waarde daarvan 
niet is aanqepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten 
(Noot A . 1 ) -40 285 186 - 16 300 627 

14. Nettoresultaat (Noot L) 1 216 540 277 969 690 917 
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STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN OVER 1995 
In ecu - zie de toelichting op de jaarrekening 

31.12.1995 31.12.1994 

A. Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten ; 

Nettoresultaat  1 2 16 540 277 969 690 917 

Aanpassingen : 
Toevoeging ααη het Fonds voor Algemene R isico's Bonkbedrijf  
Woardecorrectles  
Niet-gereciiseerde winsten/verliezen op effecten  
Wisseikoersoanposslng, niet voilend onder ortikei 7 
Netto-ontwikkeling von te betoien rente en provisie en voorultontvangen rente . , . 
Ontwikkeling von te ontvongen rente en provisie . . . . 
Resuitoot von overdrochten beleg gingsportefeuille  

50 000 000 
230 200 120 

40 285 186 
63 963 658 

- 143 933 966 
- 90 399 744 

128 336 166 
239 658 629 * 

16 300 627 
- 1 652 663 

-32 591 512 
___ * 

Resuitaot uit bedrijfsactiviteiten : 
Netto-uitbetoiingen op verstrekte kredieten  
Aflossingen  
Verkoop hondelsportefeuilie  
Verwerving hondelsportefeuilie ........... . 
Verkoop indekkingsportefeuille  
Verwerving indekkingsportefeuille  

1 3 66 655 531 
- 16 909 887 002 

10 505 127 397 
567 174 314 

-567 174 314 
851 288 767 

- 1 4 47 573 111 

1 3 19 742 164 

- 15 600 486 687 • 
9 453 949 749 * 

Netto-kasstroom uit bedrijfsactiviteiten -5 634 388 418 -4 826 794 774 

B. Ka sstroom uit investeringsoctiviteiten : 
Verkoop effecten . 
Aonkoop effecten , , , ,   
Resuitoot von overdrochten beleggingsportefeuille  
Netto-ontwikkeling lichomelijke voste o ctivo  
Overige ontwikkelingen octivo  

1 8 44 204 413 
- 2 022 377 630 

90 399 744 
- 8 478 928 

-37 741 270 

9 346 676 430 
- 10 188 534 949 * 

- 46 840 339 
29 036 388 

Netto-kasstroom uit investeringsoctiviteiten -133 993 671 -859 662 470 

C. Kasstroom uit finoncieringsoctiviteiten : 

Emissie-opbrengsten  
Aflossingen  
Netto-ontwikkeling emissiekosten en oflossingspremies 
Ontwikkeling te ontvongen uit volutoswops  
Ontwikkeling te betoien voor volutoswop s  
Netto-ontwikkeling kortlopende leningen . 
Kopitool, reserves en voorzieningen gestört door de lidstoten 
Netto-ontwikkeling schulden oon kredietinstellingen  
Overige ontwikkelingen possivo  

12717 129211 
-6 186 060 817 

-57 282 174 
- 2 953 390 042 

3 243 600 958 
- 1 3 48 607 739 

538 414 874 
-31 087 108 

57 320 560 

14 018 786 784 
-7 379 884 841 
- III 714 044 
-386 217 070 * 

698 049 811 * 
-259 271 396 

100 000 000 
- 2 668 414 
238 726 723 

Netto-kasstroom uit finoncieringsoctiviteiten 5 980 037 723 6 915 807 553 

Somenvotting von de kosstromen 
Saldo liquiditeiten en equivalente middelen oon het begin von het boekjoor .... 5 247 784 128 4 146 922 313 

Netto-kosstromen uit : 

(1) bedrijfsoctiviteiten  
(2) investeringsoctiviteiten  
(3) finoncieringsoctiviteiten  

- 5 634 388 418 
- 133 993 671 
5 980 037 723 

- 4 826 794 774 
- 859 662 470 
6 915 807 553 

Gevolgen von de ontwikkeling von de wisselkoersen voor de liquiditeten en equivolente 
middelen  -206 917 390 - 128 488 494 ' 

Liquiditeiten en equivolente middelen oon het einde von het boekjoor  5 252 522 372 5 247 784128 

Verdeling von de liquide middelen ; 
Kos, tegoeden bij centrole bonken en postcheque- en girodiensten  
Woordepopieren oflosboor binnen drie moonden no uitgifte  
Vorderingen op kredietinstellingen : 
- direct opeisboor  
- termijndeposito's  

26 807 130 
1 214710704 

218 145514 
3 792 859 024 

37 497 709 
757 847 183 

72 846 206 
4 379 593 030 

5 252 522 372 5 247 784128 

Sommige gegevens zijn herbe werkt opdat zij ove reenstemmen met de voor 1995 gekozen presentatie. 
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OVERZICHT VAN KREDIETEN EN GARANTIES PER 31 DECEMBER 1995 
In ecu - zie de toellchting op de jaarrekening 

1 Totaal van de lopende kredieWerplichtingen (*) 

Som von de kredieten vo n de Bonk si nds zij operotionee! Is, op 
basis v on de poriteiten gelde nd op de datum vo n ond ertekening 
von de kredietovereenkomsten .... 180309581951 
Af: 
koersoonpassingen , , 93 346 166 

Overzichi von hel lo lool oon verslrekle kredielen 

Uilbelooid 
Nog uil le belolen 

Tolooi Qon verslre kle kredielen 

beëindigingen/onnuleringen  
oflossingen hoofdsom . . 
deelnemingen von derden 

Tolooi kredielverplichlingen 

Verslrekle kredielen 

2 826 681 051 
62 693 450 296 

59 295 788 
-65 672 773 301 

114 636 808 650 

via 
Intermédiaire rechtstreeks 

kredietinstellingen ααη eindbegunstigde Totaal 

36 077 591 893 60 014 171 771 96 091 763 664 
6 112 849 242 12 432 195 744 18 545 044 986 

42 190 441 135 72 446 367 515 114 636 808 650 
Hel ΙοΙααΙ von de lopende kredielverplichlingen omval zov/el hel uilbeloalde gedeelle van de loegekende kredieten als het nog uit te betalen gedeelte. 

2. Slatutair bepaalde l imiel ααη krediet- en garanfieloekenning 

Velgens ortikel 18, lid 5, von de Statuten, mag het totaal ααη  
krediet- en garantietoekenningen door de Bank maximaal 250 %  
van het gepla atste kapitaal bedragen. 

Gezien het huldige geplaatste kapitaal is de limiet thons 
155,0325 miljard. Het totoal van de toegekende kredi eten en ga
ranties, 115 027 248 512, is als volgi verdeeld : 

ΤοΙααΙ kredietverpiichtingen 
Totoal garanties (niet uit de balans blij-
kende verplichtingen) 
- met betrekking tot door derden ver

slrekle kredieten  
- met betrekking tot deelnemingen von 

derden in de kredietverlening door de 
Bank  

Totoal kredieten en garanties 

114 636 808 650 

331 144 074 

59 295 788 
390 439 862 

115 027 248 512 

3. Verdeling van nog uit te betalen kredieten naar rentesoort Verstrekte kredieten 

via intermédiaire  
kredietinstellingen 

rechtstreeks ααη  
eindbegunstigde Totaal 

Vast rentepercentage en vaste volutasamenstelling zools bepoold 
in de kredietove reenkomst  
Vast rentepercentage, zools bepaold in de krediet-overeenkomsf, 
woarbij de Bank de volutasa menstelling selecteert  
Open rentevoet, woarbij de Bank het rentepercentage en de 
volutasamenstelling selec teert  
Variabel rentepercentage  
Herzienbacr renteperce ntage  

224 660 090 

680 558 142 

5 123 409 868 
15 217921 
69 003 221 

345 780 519 

1 23 9 690 495 

9 852 017 163 
603 519 454 
391 188 113 

570 440 609 

1 9 20 248 637 

14 975 427 031 
618 737 375 
460 191 334 

Totaal nog uit te betalen  6112 849 242 12 432 195 744 18 545 044 986 

4. Vervoltermijnen van uitbetoalde kredieten 

Periode toi oon afiossingsdatum : 
Niet meer dan drie moanden  
Meer dan drie moanden tot een joor . .  
Meer don een joor tot vijf joar . . . .  
Meer don vijf jaar  

Totoal uitbetaaide kredieten  

914 552 395 
3 104 160 368 
19 046 499 180 
13 012 379 950 

36 077 591 893 

700 303 374 
4 240 953 387 
29 319 030 711 
25 753 884 299 

60 014 171 771 

1 614 855 769 
7 345 113 755 
48 365 529 891 
38 766 264 249 

96 091 763 664 

5. Verdeling von uitstaande kredieten naor afiossingsvaluta 

Valuta's van de lidstoten en de ecu 
Overige valuta's 

Totaal uitbetoalde kredieten  

31 014011 220 
5 063 580 673 

36 077 591 893 

45 740 967 395 
14 273 204 376 

60 014 171 771 

76 754 978 615 
19 336 785 049 

96 091 763 664 
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ό. Verdeling van de kredietverlening noor lokalisoHe von de projecten 

Vefstrekte 
Lokalisalie projecten ΑαηΙαΙ kredieten 

6.1. Kredieten voor projecten in de Unie en daormee gelijkgestelde kredieten (a) 
Duitsland 402 11216 326 499 
Frankrijk 436 13 726 803 943 
Itdië 2 186 25 382 584 570 
Verenigd Koninkrijk 372 12 645 429 494 
Spanje 336 17 899 661684 
België 72 2 224926073 
Nedertand 50 1 945 194 853 
Zweden 11 289 648 905 
Denemarkén ........... 166 3 741 276 336 
Oostenrijk 13 481 262 142 
Finland 5 242 440599 
Griekeniond 211 3 522 498 429 
Portugal 245 7456154326 
ierland 210 2949126 682 
Luxemburg 7 138077726 
Gelijkgestelde kredielen (a) 20 1037 232 514 

woarvan 
nog uit le betoien 

waarvan 
uitbetaald 

van 
totaol 

Totoai 

6.2. Kredieten voor projecten buiten de Unie 
6.2.1. ACS-landen/LGO 

Nigeria 
Zimbabwe 
Ivoorkust . 
Kenya 
Botswana 
Ghana 
Jamaica 
Mauritius . 
ACS-landen gezamenlij! 
Papoea-Nieuw-Guinea 
Trinidad en Tobago 
Komeroen 
Mali .... 
Fiji .... 
Bahama's 
Namibië . 
Mozambique 
Guinee  
Barbados 
Nederlandse Antillen  
Mauritanië 
Regionaal - Afrika  
Frans-Polynesië . 
Senegal 
Malawi 
Zaïre .... 
St. Lucia . . 
Nieuw-Caledonië  
Gabon 
Swaziland 
de Caymaneilanden  
Lesotho 
Congo 
Britse Maagdeneilanden 
Aruba . . 
St. Vincent 
West-Afrika . 
Zambia 
Gost-Afrika 
de Falklandeilanden  
Tonga .... 
Togo .... 
Centrool-Afrika . 
de Seychellen  
Belize .... 
Niger .... 
Montserrat  
Liberia . . . 

438 966 650 
1 855 595 589 
2 220 482 928 
2 319410824 
1 788 012 097 
356 956 173 
309 499 547 
128 199 753 
272 008 098 
97 617 575 
15 742 660 

426 842 633 
1 333 970 151 
371 504 681 
80 986 307 
496 351 024 

10 777 359 849 
11 871 208 354 
23 162 101 642 
10 326 018 670 
16 111 649 587 

1 867 969 900 
1 635 695 306 
161 449 152 

3 469 268 238 
383 644 567 
226 697 939 

3 095 655 796 
6 122 184 175 
2 577 622 001 

57 091 419 
540 881 490 

4 742 104 898 644 775 12512 146 690 92 386 498 085 

7 210 344 684 75 000 000 135 344 684 
15 182 768 248 74 476 455 108 291 793 
13 116 591 727 10 491 869 106 099 858 
9 105 949 734 13 000 000 92 949 734 
12 79 309 997 48 264 100 31 045 897 
4 76 854 731 50 000 000 26 854 731 
10 72 811 976 26 878 819 45 933 157 
9 70 202 386 52 000 000 18 202 386 
2 70 102 147 60 000 000 10 102 147 
7 69 698 190 41 000 000 28 698 190 
5 64 896 406 26 055 593 38 840 813 
9 52 379 561 8 000 000 44 379 561 
1 35 153 898 11 752 274 23 401 624 
7 30 493 171 8 000 000 22 493 171 
3 26 861 730 14 000 000 12 861 730 
3 23 746 645 18 592 464 5 154 181 
1 20 000 000 20 000 000 — 
3 17 492 118 7 500 000 9 992 118 
4 16 946 383 10 000 000 6 946 383 
6 14 804 827 5 000 000 9 804 827 
1 14 076 763 _ 14 076 763 
1 13 862 537 3 015 668 10 846 869 
4 12 653 353 3 023 500 9 629 853 
2 12 333 499 — 12 333 499 
5 9 279 531 — 9 279 531 
1 7 756 649 _ 7 756 649 
3 6 920 042 1 060 000 5 860 042 
2 6 354 190 1 325 000 5 029 190 
3 6 036 778 _ 6 036 778 
3 4 477 296 — 4 477 296 
3 4 447 063 _ 4 447 063 
1 4261 018 4261 018 
2 3 725 949 3 725 949 
2 3 480 651 1 300 000 2 180 651 
2 3 085 494 1 600 000 1 485 494 
1 2 705 764 2 705 764 
1 2 648 381 — 2 648 381 
1 2 601 843 — 2 601 843 
1 2 433 108 2 433 108 
1 2 337 945 — 2 337 945 

2 285 216 620 000 1 665 216 
1 2 167 183 2 167 183 
1 1 598 418 - 1 598 418 
1 1 378 438 — 1 378 438 

1 047 141 1 047 141 
1 998 987 — 998 987 
1 302 730 — 302 730 
1 141 829 — 141 829 

180 1 492 806 355 591 955 742 900 850 613 

9,78 
11,97 
22,14 
11,03 
15,61 

1,94 
1,70 
0,25 
3,26 
0,42 
0,21 
3,07 
6,50 
2,57 
0,12 
0,94 

91,51 

SuLr-totaal 1,30 

6.2.2 Zuid-Afrika Sub-totaal 45 000 000 45 000 000 0,04 

(a) Kredieten, verstrekt op grond von ortikel 1 8, lid 1, Iweede alinea, van de Statuten van de Bank ten behoeve van projeclen die builen hel grondgebied van de lidstalen worden  
uitgevoerd, maar die voor de Unie van belang zijn, worden gelijkgesteld ααη binnen de Unie toegekende krediefen. 
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6. Verdeling van de kredietverlening naar lokalisoHe van de projecten (vervolg) 

Verstrekte woorvon waorvon van 
Lokalisafie projecten Aontol kredieten nog uit te betolen uitbetaald totoal 

6.2.3. Middellandse-Zeegebied 
Egypte  25 774 359 483 475 016 182 299 343 301 
Marokko  22 766 756 894 500 063 446 266 693 448 
Algerije 17 717639916 492 518 694 225 121 222 
Tunesië  31 450 032 887 236 858 290 213 174 597 
Voormalig Joegoslovië [b] ...... . 18 420 311 940 — 420 311 940 
Libanon  8 254 878 987 200 047 000 54 831 987 
Jordonië  26 198 109515 111 217 184 86 892 331 
Israël  4 97 000 214 68 000 000 29 000 214 
Turkije  4 94 694 344 93 500 000 1 194 344 
Cyprus 8 74 490 986 34 249 500 40 241 486 
Syrië  5 54 783 349 11 855 200 42 928 149 
Molta  5 46 349 671 26 720 500 19 629 171 
Gozostrook/Westoever Jordoon  2 20 000 000 20 000 000 -

Sub-totool 175 3 969 408 186 2 270 045 996 1 699 362 190 3,46 

6.2.4. Midden- en Oost-europo 
Polen  15 1 005 6 55 609 707 530 284 298 125 325 
Republiek Tsjechië  9 737 871 285 658 482 313 79 388 972 
Hongorije  13 729 174 515 425 235 470 303 939 045 
Roemenië  9 381 549 241 309 010 137 72 539 104 
Bulgorije  7 285 451 998 231 048 434 54 403 564 
Republiek Slowokije . 8 252 378 561 145 128013 107 250 548 
Slovénie  5 120 075 156 96 791 910 23 283 246 
Estland  5 51 823 399 40 500 000 11 323 399 
Albonië  3 34 000 000 34 000 000 
Litouwen  3 28 952 585 23 003 261 5 949 324 
Letlond  1 5 000 000 5 000 000 -

Sub-totool 78 3 631 932 349 2 675 729 822 956 202 527 3,17 

6.2.5. Latijns-Amerika en Azië 
Argentinië  3 11 8 599 982 76 000 000 42 599 982 
Chili  1 71 019591 4 631 261 66 388 330 
Poklston ; , ; 2 60 000 000 60 000 000 
Thailand . 2 57 959 191 51 719 844 6 239 347 
Indio  1 55 000 000 55 000 000 — 
Chino  1 55 000 000 55 000 000 
Filippijnen , , 2 47 811 382 39 173 581 8 637 801 
Indonesië .......... 1 46 000 000 46 000 000 _ 
Costo Rica , , , . 1 44 000 000 44 000 000 
Peru  1 26 626 839 1 642 050 24 984 789 
Poroguay  1 17 000 000 17 000 000 — 

Sub-totool 16 599 016 985 450 166 736 148 850 249 0,52 

Totool 451 9 738 163 875 6 032 898 296 3 705 265 579 8,49 

Totaal generaal 5 193 114636 808 650 18 545 044 986 96 091 763 664 100% 

(b) Krediet en, verstrekf ααη publiekrechtelijke organen van de voormalige Federale Republiek Joegoslovië, worden nog steeds b eschouwd ois kredîeten in niet-lidsfoten rond de  
Middellondse Zee. 
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7. Verdeling van de kredieten naor voornaamste zekerheden (a ) 

7.1. Kredieten voor projecten binnen de Unie 
en doormee gelijkgestelde kredieten (b) 

Kredieten ααη of gegarondeerd door lid-
stoten 44 880 078 422 (c-d) 
Kredieten con of gegarondeerd door 
overfieidsinstellingen von lidstoten . . . 5 181519 725 
Kredieten con of gegarondeerd door finon-
ciële instellingen (bonken, instellingen voor 
kredietverlening op longe termijn, verzeke-
ringsmootscfioppijen) 36 741473 824 (c] 
Kredieten gegorondeerd door overfieids- of 
semi-overheidsinstellingen in de Unie (met 
uitzondering von finonciëie insteilingen) 3 246 712 067 |c) 
Hypotfiecoire kredieten op onroerend 
goed 577 832 730 
Kredieten onder gorontie von niet-boncoire 
porticuliere bedrijven 11 971 855 272 
Andere fiypotfiecoire kredieten; overige ze-
kerfieden 2 299 172 735 

Totooi kredieten binnen de Unie 104 898 644 775 

7.2. Kredieten voor projecten buiten de Europese Unie 

7.2.1. Afrika, Coribiscfi gebied, Stille  
Oceoon, overzeese londs- en gebiedsdelen 

Kredieten oon of gegarondeerd door de  
landen die overeenkomsten voor finonciëie  
somenwerking met de EG hebben gete-
kend : 
Eerste Overeenkomst von Lomé .... 9218497 
Tweede Overeenkomst von Lomé .... 123661267 
Derde Overeenkomst von Lomé .... 426041310 
Vierde Overeenkomst von Lomé .... 683 228 620 

Kredieten met andere zekerfieden ; 
Eerste Overeenkomst von Lomé  
Tweede Overeenkomst von Lomé . 
Derde Overeenkomst von Lomé  
Vierde Overeenkomst von Lomé 

Totooi ACS/LGO 

242 149 694 (e) 

2 354 440 
9537318 
24 783 089 
213 981 814 

250 656 661 (e) 

492 806 355 

7.2.2 Zuid-Afriko 

Kredieten oon of gegarondeerd 
door de Zuidofrikoonse Republiek 45 000 000 (f) 

7.2.3. Niet-lidstoten in fiet Middellondse-Zeegebied op grond 
von de finonciëie somenwerking met de EU 

Finonciëie protocollen : 
Kredieten oon of gegorondeerd of contro-
gegorondeerd door de deelnemende Ion-
den 
Kredieten met ondere goronties .... 
Horizontole somenwerking : 
Kredieten oon of gegorondeerd door de 
deelnemende londen 
Kredieten met ondere goronties .... 

Totool Middellondse-Zeegebied 

2 727 308 940 
6 000 000 

996 099 246 
240 000 000 

3 969 408 186 (c) 

7.2.4. Derde landen in Midden- en Gost-Euro po 

Kredieten toegekend oon of gegorondeerd 
door de londen op grond von finonciële-
somenwerkingsokkoorden 3 225 932 349 (f-c) 
Kredieten met ondere goronties .... 406 000 000 (f) 

Totool Midden- en Gost-Eur opo 3 631 932 349 

7.2.5. Derde londen in Lotijns-Ameriko en Azië 

Kredieten toegekend oon of gegorondeerd 
door de londen op grond von finonciële-
somenwerkingsokkoorden 386 586 030 
Kredieten met andere goronties .... 212430955 

Totool Lotijns -Ameriko en Azië 599 016 985 

Totoai kredietverlening buiten de Unie 9 738 163 875 

TOTAAL KREDIETVERLENING 114 636 808 650 

(a) Sommige kredieten zijn voorzien van verscheidene soorten zekerheden. 

(b) Kredieten op grond van artikel 18, lid 1, tweede alinea van de Statuten van de  
Bonk voor projecten die buiten het grondgebied van de lidsfaten worden uitge-
voerd, moor die voor de Europese Unie van belang zijn, worden gelijkgesteld 
aan binnen de Unie toegekende kredieten. 

(c) De door de EG afgegeven algemene garantie bedroeg 4 658 457 187 op 31  
decomber 1995 tegenover 4 038 085 710 op 31 decomber / 99-4. De garantie 
is afgegeven ter dekking van alle risico's in verband met de financiële verplich- 
tingen in de landen rond de Middellandse Zee met inbegrip van de kredieten 
aan publiekrechtelijke organen van de voormalige Federale Republiek Joegosla-
vië en de kredieten uit hoofde van het eerste financiële protocol met Slovenië, als·  
mede in Griekenland, Spanje en Portugal voor de kredieten die daar zijn toege
kend vóór hun toetreding tot de EG en die per 3 1 decomber 1995 in tofaal 
383 191 414 bedroeg. 

(d) De kredietveriening onder borgstelling van de EG bedraagt op 31 december 
1995 in totaal 1 442 827 ecu. 

(e) De door de lidstaten afgegeven garantie ter d ekking van a ile risico's in verband  
met de oongegone financiële verplichtingen krachtens de overeenkomsten van 
Lomé voor d e ACS-landen, en de parallel hieraan lopende besluiten van de Raad 
voor de LGO, belopen respectievelijk : 
- voor Lomé I: 11 572 937; 
- voor Lomé II: 133 198 585; 
- voor Lomé ill: 417 102 898; 
- voor Lomé IV : 689 162 900. 

(ή De kr edieten die zijn toegekend in Midden- en Oosteuropese landen, aismede in 
Lafijns-Amerika, Azië en Zuid-Afrika, zijn voor het vo lledige bedrag door de EG  
gegarondeerd. 
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OVERZICHT VAN DE IN SCHULDBEWIJZEN BELICHAAMDE SCHULDEN PER 31 DECEMBER 1995 
In ecu — zie de toelichting op de jaarrekening 

Leningen Valuta- swapovereenkomsten 

Bedragen te betalen (-H)  
of te ontvangen (-) 

Nettobedrag 

Uitstaand Uitstaand Gemid Gemid 
op 31 december op 31 december delde Verval delde Uitstaand op Uitstaand op 

Valuta 1994 1995 rente datum 31.12.1994 31.12.1995 rente 31.12.1994 31.12.1995 

ECU 9 908 447 981 8 923 516 164 8,28 1996/2004 341 290 002 + 341 290 002 + 6,44 10 249 737 983 9 264 806 166 
DEM 12 338 552 377 14 069 944 851 6,54 1996/2016 48 521 778 -r 54 645 244 + 5,31 12 387 074 155 14 124 590 095 
FRF 9 312 063 798 9 296 013 845 8,37 1996/2005 506 033 731 + 516 720 506-1· 7,50 9 818 097 529 9 812 734 351 
GBP 8 555 710 908 8 409 809 813 8,62 1996/2017 1 215 934 943 + 1 24 7 613 762 - F 8,16 9 771 645 851 9 657 423 575 
ITL 7 426 864 252 10 095 980 717 10,32 1996/2005 327 928 108 + 314 503 700-r 10,17 7 754 792 360 10410484417 
BEF 1 6 84 377 984 1 3 15 844 012 8,09 1996/2004 122 933 552 + 124 405 976-F 8,25 1 807 311 536 1 4 40 249 988 
NIG 4 044 997 730 3 596 717 385 7,07 1996/2009 12 463 453 + 12 615 185 -F 3,71 4 057 461 183 3 609 332 570 
DKK 90 613 485 58 667 427 7,98 1996/1999 — — — 90 613 485 58 667 427 
IEP 267 778 196 375 269 050 8,14 1996/2015 125 776 513 + 121 880 172 -F 6,89 393 554 709 497 149 222 
LUE 498 605 770 717 708 196 7,31 1996/2005 — 129 205 978 - 6,73 498 605 770 588 502 218 
GRD 33 843 238 176 527 039 15,99 1996/2000 33 843 238 176 527 039 
ESP 3 558 728 944 4 229 708 741 10,59 1996/2009 777 427 709 + 1 606 190 822 + 9,03 4 336 156 653 5 835 89 9 563 
PTE 1 059 300 402 1 6 93 381 339 10,30 1996/2005 331 829 042 + 572 324 877 - F 8,82 1 3 91 129 444 2 265 706 216 
ATS 82 044 244 60 352 762 6,25 1996/1996 — — 82 044 244 60 352 762 
SEK 108 957 031 114 978 740 10,00 1999/1999 108 957 031 - 28 291 094 - 8,51 86 687 646 
FIM — 17 491 844 6,91 2002/2002 — — — 17 491 844 
USD 10 484 641 689 9 577 477 285 7,50 1996/2010 751 166 781 - 728 290 771 - 5,21 9 733 474 908 8 849 186514 
CHF 4 415 924 870 4 841 950 794 5,73 1996/2007 640 156 211 -r 401 700 136 - F 6,05 5 056 081 081 5 243 650 930 
JPY 6 927 742 767 6 668 677 631 4,78 1996/2008 1 1 84 584 906 - 1 749 804 558 - 0,57 5 743 157 861 4 918 873 073 
CAD 2 393 208 915 2 349 984 642 8,20 1996/2008 2 147 113 152 - 2 112 640 661 - 8,35 246 095 763 237 343 981 
AUD 472 974 251 481 512 743 8,84 1998/2001 472 974 251 - 481 512 743 - 8,84 — — 

Totaal 83 665 378 832 87 071 515 020 
Premie 7 746 374 7 250 084 

Totaal 83 673 125 206 87 078 765 104 

Onderstaonde label geeft can welke bedrogen er nodig zijn voor de oflossingen von de leningen 

Obligaties Overige Totaal 
Vervaldata Niet meet dan drie maanden 3 398 245 573 68 963 744 3 467 209 317 

Meer dan drie maanden tot een jaar 4 827 663 840 280 571 706 5 108 23 5 546 
Meer don een joor tot vijf jaar 47 216 106 957 1 80 5 281 021 49 021 387 978 
Meer don vijf jaar 28 184 484 286 1 29 7 447 977 29 481 932 263 

Tataal 83 626 500 656 3 452 264 448 87 078 765 104 

OVERZICHT VAN DE KAPITAALREKENING PER 31 DECEMBER 1995 
In ecu — zie de toelichting op de jaarrekening 

Gestort kapitaal 
Niet 

Geplaatst opgevraagd Gestört 
Lidstaten kapitaal (') kapitaal P) αρ31.12.1995 Nog te störten (') Totaal 

Duitsland 11 017 450 000 10 189 970 950 770 096 498 57 382 552 827 479 050 
Frankrijk 11 017 450 000 10 189 970 950 770 096 498 57 382 552 827 479 050 
Itolië 11 017 450 000 10 189 970 950 770 096 498 57 382 552 827 479 050 
Ver. Koninkrijk 11 017 450 000 10 189 970 950 770 096 498 57 382 552 827 479 050 
Spanje 4 049 856 000 3 747 237 310 281 525 690 21 093 000 302 618 690 
Belgié 3 053 960 000 2 825 758 011 212 295 948 15 906 041 228 201 989 
Nederland 3 053 960 000 2 825 758 011 212 295 948 15 906 041 228 201 989 
Zweden 2 026 000 000 1 8 74 016 998 58 682 784 93 300 218 151 983 002 
Denemarken 1 546 308 000 1 430 762 746 107 491 566 8 053 688 115 545 254 
Gostenrijk 1 516 000 000 1 4 02 275 305 43910711 69 813 984 113 724 695 
Finland 871 000 000 805 660 812 25 228 383 40 110 805 65 339 188 
Griekenlond 828 380 000 766 479 995 57 585 525 4 314 480 61 900 005 
Portugal 533 844 000 493 953 399 37 110 164 2 780 437 39 890 601 
lerland 386 576 000 357 689 755 26 872 829 2 013 416 28 886 245 
Luxemburg 77 316 000 71 538 697 5 374 615 402 688 5 777 303 
Totaal 62 013 000 000 57 361 014 839 4148 760155 503 225 006 4 651 985 161 
(1) Op 1 januori 1995 1$ het geplaatst kapitaal van de Bonk v erhocgd von 57 600 000 000 tot 62 013 000 000 ois gevolg von de bijdroge von de drie nieuwe lidstaten : het 

Koninkrijk Zweden, de Republiek Gostenrijk en de Republiek Finland. Het te störten kapitaal van 503 225 006 zai geschieden in : 
• zes gelijke tranches van 53 830 729,13, door de lidstalen te störten telkens op 30 aprii en 31 Oktober van de jaren 1996 lot en met 1998, als hun aandeel in de kapilaals-

verhoging waartoe op I 1 juni 1990 is beslolen; 
- drie geiijke tranches van 60 080 210,40 te störten door het Koninkrijk Zweden, de Republiek Gostenrijk en de Republiek Finland op 30 aprii van de jaren 1996 en 1997 

en op 31 oktober 1996, als hun aandeel in het door de lidstaten gestorte kapitaal op I januari 1995. 
(2) Storting kan door de Rood van Bewind worden verlangd indien dit noodzakelìjk is om ααπ de verplichtingen van de Bank jegens hoar schuldeisers te voidaen. 
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TOELICHTING BU DE JAARREKENING 
per 31 december 1995 — in ecu 

Noot A - Beiongrijkste waarderingsgrondsiagen 

1. Voiuta-omrekening 
Overeenkomstig artikel 4, lid 1 van hoar Statuten ge bruikt de Bank voor hat bijhou-
den van de kapitaalrekening van de lidstaten en voor het opmaken van haar jaarre-
kening de ecu, die in gebruik is bij de Europese Gemeenschappen. 
De waarde van de ecu is gelijk ααη de som van de volgende bedragen van de na
tionale valuta's van de lidstaten : 

DEM 
GBP 
FRF 
ITL 

0,6242 
0,08784 
1,332 

151,8 

NLG 
BEF 
LUF 
DKK 

0,2198 
3,301 
0,13 
0,1976 

IEP  
GRD 
ESP 
PTE 

0,008552 
1,440 
6,885 
1,393 

De omrekeningskoersen tussen de nationale valuta's van de lidstaten en de ecu, die 
worden bepaald ααη de hand van de marktkoersen, worden dagelijks gepubliceerd 
in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. 
Deze marktkoersen worden eveneens door de Bank toegepast bij de omrekening van 
transacties in andere valuta's. 
De Bank voert transacties uit in de valuta's van de lidstaten en de ecu, alsmede in 
niet-communautaire valuta's. 
De middelen van de Bank z ijn afkomstig van haar kapitaal, de opgenomen leningen 
en gecumuleerde winsten in verschillende valuta's en worden door de Bank in deze 
zellde valuto's in kos gehouden, belegd of gebruikt voor haar kredietverlening. 
Voor het opmaken van de balans per 31 december 1995 en 31 december 1994 zijn 
de volgende wisselkoersen toegepast : 

1 e cu = 

Duitse mark  
Fronse frank  
Italiaanse lire 
Pond Sterling  
Spoonse peseta 
Belgische frank  
Nederlandse gulden 
Zweedse kroon  
Deense kroon  
Oostenrijkse schilling 
Finse mark 
Griekse drachme  
Portugese escudo  
lers pond 
Luxemburgse frank 
VS-dollar 
Zwitserse frank 
Libanees pond 
Japanse yen 
Canadese dollar 
Australische dollar 
CFA-frank 

31.12.1995 

1,88397 
6,43979 

2082,71 
0,847242 

159,549 
38,6979 
2,10857 
8,69726 
7,29536 
13,2554 
5,71695 

311,567 
196,505 
0,820478 

38,6979 
1,31424 
1,51282 

2097,53 
135,590 

1,79065 
1,76527 

643,979 

31.12.1994 

1,90533 
6,57579 

1997,45 
0,787074 

162,070 
39,1614 
2,13424 
9,17793 
7,48233 
13,4074 
5,82915 

295,480 
195,884 
0,795061 
39,1614 
1,23004 
1,61320 

2025,88 
122,659 

1,72697 
1,58571 

657,579 

Activa en passiva van de Bank worden omgerekend in ecu. Winsten en verliezen die 
daarbij ontstaan, worden ten gunste of ten laste geboekt van het netto resultaat. 
Bij de omrekening blijven de activa buiten beschouwing die het gestorte kapitaal van 
de lidstaten in hun nationale valuta vertegenwoordigen. Dit kapitaal wordt periodiek 
oangepast in overeenstemming met artikel 7 von de Statuten van de Bank. 

2. Overheidspapier en andere waardepapieren die bij centrale Banken ter her-
financiering kennen worden aangeboden, en overige vastrentende waardepapie
ren 

Teneinde meer duidelijkheid te scheppen in het beheer van haar liquiditeiten en haar 
solvabiliteit te versterben, heeft de Bank besloten drie soorten portefeuilles te onder-
scheiden : de beleggingsportefeuille, de risicoindekkingsportefeuille en de handels-
portefeuille. 

2.1. Beleggingsportefeuille 
Deze portefeuille is op 1 januari 1995 gevormd door overdrocht von de vastren
tende effecten in de portefeuille op 31 december 1994 legen hun netto boekwoorde. 
Hij omvot waardepapieren die zijn aangeschaft met het doel deze ααη te houden tot 
de eindvervoldolum ter woarborging van de solvabiliteit van de Bank. De effecten 
zijn uitgegeven of gegarandeerd door : 
- regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, von de GIO of door publiek-

recfiteliike Organen van bedoelde landen; 
- supranationale publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip van multinationale ont-

wikkelingsbanken. 
De verwervingskosten van de effecten in bedoelde portefeuille zijn de aanschoffings-
kosten of in enkele uitzonderlijke gevollen de overdrachtskosten (met name in het ge-
val van overdrocht van effecten uit de handelsporlefeuille). Het verschil tussen de 
verwervingswaarde en de aflossingswaarde wordt proportioneel verdeeid over de 
rasierende looptijd von de oongehouden effecten. 

2.2. Risicoindekkingsportefeuille 
Deze portefeuille bestoot uit effecten met vaste vervaldata en maakt deel uit va n het 
actieve renterisicobeheer van de Bank met betrekking tot haar kredietverlening en  
middelenopname. De bestanddelen van deze portefeuille worden in de bolons opge

nomen legen de oonschaffingskosten en gecorriqeerd voor de ofschrijving van de  
agio's of disogio's, indien de oonkoopprijs von Bedoelde waardepapieren verschilt  
van de afiossingsprijs. De ofschrijving wordt berekend op linéaire basis gedurende 
de reslerende looptijd van de waardepapieren. Bij verkoop worden de eventuele 
winsten of verliezen ofgeschreven over de hele reslerende looptijd. 

2.3. fiondelsportefeuille 

De handelsporlefeuille dient ter voorziening in de behoeften ααη liquiditeiten op 
körte termijn. 
Hij omvot de reeds in biovengenoemde beleggingsportefeuille qenoemde cotegorieën  
effecten, a lsmede beursgenoteerde waardepapieren die door rinanciële organisaties 
zijn uitgegeven of gegarandeerd. De elementen van deze portefeuille worden legen 
hun marktwaorde in de balans opgenomen. 

3. Vorderingen op kredietinstellingen en dienten 

De verstrebte kredie ten zijn in de balans opgenomen voor het netto uitbetoolde be-
drag. 
Er is een specifieke voorziening gevormd voor ααη het einde van het b oekiaar uit-
staande leningen of voorschotten waorvoor het risico bestoot dot een deel of het ge-
heel van het bedrag niet kan worden geind. De specifieke voorziening is in de winst
en verliesrekening geboekt onder de post " Waardecorrecties op vorderingen ". 

4. Moteriële activa 

Terreinen en gebouwen worden gewoardeerd legen de aanschafwaorde, onder of-
trek va n een initiële ofschrijving op het hoofdkontoor te luxemburg-Kirchberg en de 
gecumuleerde ofschrijvingen. De gebouwen in Luxemburg-Kirchberg en Lissabon wor
den over een période von dertig, respectievelijk vijfentwintig joar lineair ofgeschre 
ven. Inventaris wordt volledig ofgeschreven in het joar van oonschof. 

5. Immateriële activa 

Emissiekosten en oflossingspremies worden ofgeschreven over de looptijd van de uit
gegeven leningen noor roto van de uitstaonde hoofdsommen. 

6. Pensioenfonds 

Het pensioenfonds von de Bank is een stelsel met vostomschreven uitk eringen, dot  
wordt gevoed door premiebetalingen en dot geldt voor alle medewerkers van de 
Bank. De door de Bank en haar personeel betaalde premies worden geheel belegd 
in de adivo van de Bank. De jaarlijkse bijdragen worden oecumuleerd en opgeno
men in een specifieke post voorzieningen ααη de possiefzijde von de bolons van de 
Bank. Het stelsel w ordt ten minste eenmool in de drie joor vostgesteld. De actuoriële  
overschotten en tekorten worden geomortiseerd noor gelang de reslerende diensttijd 
van de in functie zijnde werknemers. 

7. Voorziening Algemene Risico's bankbedrijf (VARj 

Deze post omvot de bedragen die de Bank besluit te reserveren voor de dekking von 
de risico's bij de kredietverlening, vonwege de bijzondere risico's die verbonden zijn 
ααη deze voor de Bank beiongrijkste octiviteit. 

De storting in deze voorziening is expliciet opgenomen in de winst- en verlies
rekening onder de rubriek " Voorziening Algemene Risico's bankbedrijf ". 

8. Belostingen 

Krachtens het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese 
Gemeenschappen, voortvioeiend uit het verdrag von 8 aprii 1965 tot instelling van 
één Raad en één Commissie voor de Europese G emeenschappen, zijn de bezittin-
gen, inkomsten en andere eigendommen van de Bank vrijgesteld von alle directe be
lostingen. 

9. Rente-en valuto-swopovereenkomsten 

De EIB sluit valutaswops of opdot de opbrenqst van een lening in een bepaalde va 
luta kan worden omgezet in een andere valuta. Zij sluit t egelijkertijd een termijn-
contract of, teneinde de terugbetaling van de leningen in de oorspronkelijke valuta's  
te kunnen uitvoeren. De nettobedragen van dergelijke transacties worden in de bo
lons opgenomen onder de post " Overige activa - overige vorderingen " indien het te  
ontvongen bedrag hoger is dan het te betalen bedrag, ofwel onder de post " Ove
rige schulden - overige " in het tegenovergestelde gevol. Ook sluit de EIB renteswops 
er, waorbij een obligotielening legen vaste rente wordt geconverteerd in een obtiga-
tielening legen variobele rente in dezelfde voluto, of omgekeerd. 

10. Termijntransocties 

Termijntransacties worden door de Bank gebruikt ter indekking van koersrisico's op in 
haar handelsporlefeuille oongehouden obligoties. Termijntronsocties die op de 
bolonsdotum nog niet zijn ofgewikkeld, worden op die datum geherwaardeerd. Win
sten en verliezen op de termijntransacties worden overeenkomstig de winsten en ver
liezen van dit gedeelte van de effectenportefeuille in de winst- en verliesrekening ver
werkt. 

11. Overlopende posten 

actiefzijde : lasten die tijdens het boekjoar worden geboekt moar die betrekking 
hebben op een later boekjoar, evenols de bedragen die betrekking 
hebben op het boekjoar maar die eerst na de sluiting ervan opeisbaar 
zijn (voornamelijk rente op door de Bank verstrekte Kredieten); 

possiefzijde : bedragen die voor de sluitingsdatum von de bolons zijn ontvongen, 
moar die een later boekjoar moeten worden aangerekend, evenals de 
losten in het lopende boekjaor die eerst in de loop von een later boek
joar verschuldigd zijn (voornamelijk rente op leningen von de Bank]. 
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Noot Β -

De verdeling near looptijd is als voigt : 
- tot drie moonden  
- drie moonden tot een joor . , . . 
- een joor tot vijf joor  
- meer don v ijf joor  

Overlieidspopier dot ter fier-
finonciering bij centrole bonken 

kon worden oongeboden 

31.12.1995 

598 966 297 

1 167 590 214 
490 873 581 

2 257 430 092 

31.12.1994 

266 620 482 
250 758 

284 634 278 
487 216 570 

1 038 722 088 

Obligoties en onderevostrentende 
woordepopieren 

31.12.1995 

615 744 407 

448 737 998 
932 513 686 

1 996 996 091 

31.12.1994 

502 714 736 

196 288 461 
1 308 387 056 
2 007 390 253 

Aonscliof-
fings 

woorde 

Beleggingsportefeuille 2 357 367 147 
Hondeisportefeuille — 
Risicoindekkingsportefeuille 670 262 614 
Overig kortlopend popier tegen 
nominale woorde 1214 710 704 

4 242 340 465 

Spreiding 
geboekt 
disogio 
of agio 

Bolons-
woorde 

Te boeken 
disagio 

Woorde 
op 

of ogio vervoldotum Morktwoorde 

16 865 738 2 374 232 885 140 959 177 2 515 192 062 2494924175 

-4 780 020 665 482 594 -18 881440 646 601154 690 305 865 

- 1 214 710704 — 1 214 710 704 1 214 710 704 
12085 718 4254426183 

Noot C - Vorderingen op kredietinstellingen (overige vorderingen) 

31.12.1995 31.12.1994 

Te ontvo ngen middeien op uitge-
schreven leningen 
De verdeling noor looptijd is ois  
Voigt : 

- tot drie moonden — 195 391364 

- drie moonden tot een joor ... — 93 124 485 

- 288 515 849 

Termijndeposito's 

- tot drie moonden 3 423 026 433 4 379 593 030 

Reverse repurcfiase agreements 
- tot drie moonden 369 832 591 — 

3 792 859 024 4 668108 879 

Noot D — Aondelen en andere niet-vastrentende waardepapieren 
en deelnemingen 

Aandeien en andere niet-vastrentende waardepapieren 
Deze post, ten bedroge von 90 000 000, betreft het door de Bonk 
gestorte kopitool uit hoofde von fioor inscfirijving op fiet kopitool von  
de Europese Bonk voor Wederopbouw en Ontwikkeling 
(300 000 000). 

Deelnemingen 
Deze post ten bedroge von 80 000 000 betreft de eerste twee von  
de vier gelijke joorlijkse termijnen (160 000 000 in totool), die de 
Bonk op floor inschrijving (800 000 000) in fiel kopitool von fiet in 
Luxemburg gevestigde Europees Investeringsfonds dient te störten.  
Voor fiet joor 1995 fieeft de Bonk besloten de rekeninge n von het EIE 
niet te consolideren. Dientengevolge z ol in dit verslog geen oonvul-
lende informotie worden verstrekt, oongezien dit von weinig of geen  
belong is om een getrouw beeld te geven von de resultoten zools be-  
oogd in de Richtlijn von de Rood von 8 decomber 1986 betreffende  
de joorrekening en de geconsolideerde joorrekening von bonken en  
ondere finonciële instellingen. 

Noot E — Moteriële activa 

Netto boekwoorde oon het begin von het joor 
Investeringen  
Afschrijvingen  

Netto boekwoorde op 31.12.1995 . . . . 

Terrein 

3 358 412 

3 358 412 

Gebouw 
Kirchberg 

83 716 169 
3 665 075 
3 821 000 

83 560 244 

Gebouw 
Lissobon 

222 506 

14 000 

208 506 

Inventoris Totool 

4 813 853 
4 813 853 

87 297 087 
8 478 928 
8 648 853 

87 127 162 
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Noot F — Vorderingen op lidstoten en bedrogen verschuidigd ααη  
lidstoten wegens kapitaalverrekeningen 

Toepassing van de in noot A bedoelde wisselkoersen leidt overeen-
komstig ortlkel 7 von de stotute n tot oonpossing von de bedrogen die 
de lidstoten in hun eigen voluto hebben gestört uit hoofde von hun 
deelneming in hat ko pitool von de Bonk. 

De door de Bonk te vorderen bedrogen von, of te betolen bedrogen 
oon lidstoten zijn ols volgt : 

Te vorderen van ; 
Duitslond . . .  
Nederlond . .  
Oostenrijk . . . 

Je betolen ααη ; 
Duitslond . . .  
Nederlond . . 

31.12.1995 

1 956 748 
478 388 
453 670 

2 888 806 

31.12.1994 

1 112 583 
Ó64 825 

1 777 408 

Overeenkomstig hat besluit von de Rood von Gouverne urs von 30  
december 1977 geschiedt de betoling von deze bedrogen jaarlijks  
op 31 Oktober, voor zover het verschil tussen de boekhoudkundige 
omrekeningskoers en de koers die geldt voor de oonpossing meer 
don 1,5% bedroogt. Is dit verschil geringer don 1,5% - in positieve 
of negotieve zin - don blijven de oonpossingsbedrogen op niet-
rentedrogende oonpossingsrekeningen. 

Noot G - Vooruitontvongen rentesubsidies 

o) Von de in het koder von het EMS ontv ongen bedrogen is een ge-
deelte beschikboor gesteld ols voorschot op longe termijn. Dit voor-
schot heeft ols tegenpost oon de debetzijde post 10 c : "vooruitbe-
toolde EMS-rentesubsidies ". 

b) De " vooruitontvongen rentesubs idies " (post 3 b) oon de credit-
zijde omvotten : 

- de rentesubsidies bij kredieten voor projecten buiten de Unie op 
grond von de overeenkomsten en protocollen met de ACS-londen en  
de londen rond de Middellondse Zee; 

- de rentesubsidies bij kredieten voor eigen rekening die de Bonk in 
de Unie heeft toegekend in het koder von het Euro pese Monetoire 
Stelsel overeenkomstig Verordening 79/173Ó/EEG von de Rood von 
de Europese Gemeenschoppen von 3 ougustus 1979 en in het koder 
von het finoncieel mechonisme von de EVA-Ionden in overeenstem-
ming met de EVA-Overeenkomst die op 2 mei 1992 is getekend; 

- de bedrogen die zijn ontvongen wegens rente subsidies bij kredie
ten die uit de middelen von de EG zijn verstrekt krochtens de beslui-
ten von de Rood von de Europese Gemeenschoppen von 16 oktober 
1978 (78/870/EEG, nieuw communoutoir leningsinstrument), 
15moort 1982 (82/169/EEG) en 19opril 1983 (83/200/EEG), 
olsmede von Verordening 7 9/1736/EEG von de Rood von de Eur o
pese Gemeenschoppen von 3 ougustus 1979, gewijzigd bij Verorde
ning 82/2790/EEG von 18 oktober 1982. 

Noot H - Overige rekeningen 

Overige debiteuren : 
- leningen voor huisvesting en  

overige voorschotten oon per-
soneel  

- voluto-swopovereenkomsten . 
- overige  

31.12.1995 

67 661 671 

52 779 955 
120 441 626 

31.12.1994 

55 119 854 
213711 514 
53 522 176 
322 353 544 

Overige crediteuren : 
- de rekeningen von de Europese Gemeenschop :  
. voor de verrichtingen in het 

koder von de Speciole S ectie 
en diverse hieroon gerelo-
teerde bedrogen 237 171 573 

. depositorekeningen .... 92 735 066 
- depositorekeningen in het ko

der von het finonciële mecho
nisme von de EV A-Ionden . . 

- overige 

Overige passiva ; 
- voluto-swopovereenkomsten 
- overige  

212 923 519 
95 867 400 

638 697 558 

76 499 402 
29 929 690 

106 429 092 

255 653 075 
79 832 719 

113 665 937 
132 039 883 
581 191 614 

28 884 555 
28 884 555 

Noot I - Schulden ααη kredietinstellingen (op termijn of met opzeg-
ging) 

De verdeling noor lo optijd is ols volgt ; 

- tot drie moonden 

31.12.1995 

36 609 404 

31.12.1994 

23 639 951 

Noot J — Voorzieningen voor risi co's en verplichtingen (pe nsioen-
fonds personeel) 

De kosten von de ouderdomspensioenen zijn voor het botst op 
30 juni 1994 gewoordeerd volgens de geprojecteerde pensioen-
woorderingsmethode, woorbij gebruik is gemookt von de diensten 
von een erkend octuo ris. Onderstoond volgen de belongrijkste hypo 
theses die in de woordering zijn gebruikt : 

- een rekenrente von 7,5% voor de voststelling von de octuoriële  
netto contonte woorde von de toekomst ige uitbetolingen, 

- een gemiddelde pensionerin gsleeftijd von 62 joor, 

- een gecombineer d gemiddeld effect von de stijging von de kosten 
von het levenson derhoud en von de loopboonontwikkeling von noor 
schotting 4,5%. 

Uit de evoluotie blijkt dot de oon de possiefzijde von de bolons ge-
boekte voorziening 103 % von de toekomstige pensioenbetolingen 
bedroogt en dot deze voorziening ook voldoende is in gevol von op-
heffing von het pensioenfonds. 

De totole ko sten von het pensioe nfonds over 1995, met inbegrip von 
de door de Bank gecrediteerde interest, bedrogen 36 679 977  
(1994 : 32 770 600). Het bedro g von de lasten met betrekking tot 
de ouderdomspensioenen dot in 1995 ten loste von de winst- en  
verliesrekening is gebrocht, is 9 443 809 (1994 : 8 351 822). De 
toenome von de voorziening oon de possiefzijde von de bolons be 
droogt 31 076 382 (1994 : 31 885 952). 

EIB 1 995 - JAARV 89'? 



Moot Κ - Voorziening Algemene Risico's bankbedrijf (VAR) 
In 1994 is geen enkele mutatle geboekt. Op 31 december 199 5 kan 
het saldo von 450 000 000 als volgt worden geonolyseerd : 

Voorziening ααη het begin von 
het joor 
Bljdroge van de drie nieuwe lld-
stoten op 1. 1.1995 
Toevoeging von een gedeelte 
von de post "Nog te bestemmen 
bljdrage ααη het resultoot" ''' 
Storting gedurende het joor . . 

31.12.1995 

350 000 000 

26 815 105 

23 184 895 
50 000 000 

450 000 000 

31.12.1994 

350 000 000 

350 000 000 

(1) De Raad van Gouverneurs heeft o p 19 junl 1 995 besloten een 
bedrag van 23 1 84 895 van de post " Nog te bestemmen bljdrage 
ααη het resu ltaat " (drIe nieuwe lldstaten) van In totaal 74 292 465 
op 1.1.1995 ααη de VAR toe te voegen (zie ook Noo t L). 

Moot L - Reserves en bestemming van het bedrljfsresuitaat 
De Rood van Gouverneurs heeft o p 19 junl 1 995 besloten von het 
bedrag van 7 4 292 465 van de post " Nog te bestemmen bljdrage 
ααη het resultaat " (drIe nieuwe lldst aten) 23 184 895 toe te voegen 
ααη de Voorziening Algemene Risico's bankbedrijf en het saldo van 
51 107 570, vermeerderd met het resultaat van het boekjaar van 
969 690 917, In totaal derhalve 1 020 798 487, te störten In de  
oanvullende reserve. 

Overzlchtvan de mutatles In de reserves In 1995 : 

Stand 
per 

31.12.1994 

Deelneming 
van Zweden, 

Oostenrijk 
en Finland in 

de reserves per 
31.12.1994 

Bestemming 
soldo winst-

en verliesrekening 
1994 

en bijdroge 
van de drie 

nieuwe 
iidstoten 

Stand 
per 

31.12.1995 

Reser
vefonds 

ΑσπνυΙ-
lende 
reserve 

5 760 DOG 000 441 300 000 

3 055 226 679 234 074 919 

— 6 201300 000 

I 020 798 487 4 310 100 085 

8815226679 +675374919 + 1 020 798 487 10511 400085 

Als gevolg van hun toetreding zullen he t Konlnkrijk Zweden, de Gos-
tenrljkse Republiek en de Republiek Finland een bedrag van 
776 482 489 störten als hun deelname In de reserves en voorz lenln-
gen (26 81 5 105 - zie noot K) op 31.12.1994 en hun bljdrage ααη  
het saldo van de winst- en verllesrekening over het boekjaar 1994, 
en wel In vljf gelljke delen van 155 296 498 tussen 3 0 aprii 1995 
en 3 0 aprii 1997. Het op 31 december 1995 resterende saldo dot 
nog dient te worden gestört, bedraagt 465 889 494. 

Op voorstel van d e DIrectIe beveelt de Raad van BewInd de Raad 
van Gouverneurs ααη, het resultaat van het boekjaar, te weten 
1 216 540 277 ecu ηα de vorming van een speclfleke voorziening 
van 125 000 000 ecu en de storting von 50 000 000 ecu In de 
Voorziening Algemene Risico's bankbedrijf, toe te voegen ααη de 
aanvullende reserve. 

Noot M - Totoolbedrog von de posten ααη debet- en creditzijde, lui-
dende in vreemde valuta's, omgerekend in ecu 

31.12.1995 31.12.1994 
Activa 92 435 821 079 87 182 204 572 
Passiva 81 922 731 929 77 900 566 210 

Noot Ν - Geogrofische verdeling von de rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten (post 1 van de wInst- en verllesrekenlng) 

31.12.1995 31.12.1994 

Dultsland 720 977 323 605 105 860 
Frankrijk ; . . 1051188 278 999 240 900 
Itallë 2 075 870 564 2 062 142 207 
Verenigd Konlnkrijk . .... 875578964 869520118 
Spanje 1232 782 617 1084 475 203 
Belglë 119535073 97180376 
Nederland 120 012 464 118 453 542 
Zweden 7 257 919 — 
Denemarken ....... 290549279 335176336 
Oostenrijk 17 711 803 — 
Finland 6 314 334 — 
Griekenland 243520587 209455 283 
Portugal 483648779 439514696 
lerland 220671815 224494616 
Luxemburg 7 445 353 9 186 897 

7 473 065 152 7 053 946 034 
Overigelanden 321 690 143 280 542 739 

7 794 755 295 7 334 488 773 
NIet-geanalyseerde baten 522 072 443 432 070 208 

8 316 827 738 7 766 558 981 
(1) NIet-geanalyseerde baten :  
rente en provisles op beleggin
gen 500 309 161 432 070 208 
overige baten ult de effecten-
portefeullle 21763 282 -

522 072 443 432 070 208 

Noot Ο - Geogrofische verdeling van provisies en soortgelijke op
brengsten (post 3 von de wInst- en verllesrekenlng) 

31.12.1995 31.12.1994 

Dultsland ........ 
Frankrijk . 398 161 562 175 
Itallë  459 247 653 860 
Verenigd Konlnkrijk , , , , . 200 229 238 299 
Spanje  16 049 40 610 
Belglë  9 780 17 206 
Nederland  2 702 2 846 
Denemarken ....... 170 181 247 351 
Griekenland  125 297 168 077 
Portugal  12 439 17 634 
lerland  169 467 225 698 

1 563 552 2 173 756 

Communautaire Instellingen . . 16 485 423 16 191 000 

18 048 975 18 364 756 
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Noot Ρ - Algemene beheerskosten 

Personeelskosten 
Salarissen en emolumenten 
Sociale losten  
Overige personeelskosten 

31.12.1995 

Algemene en administratleve 
losten * 

31.12.1994 

85 333 995 78 934 295 
18 453 379 19 656 466 
10 195 942 9 563 445 

113 983 31Ó 108 154 206 

28 245 857 23 753 717 

142 229 173 131 907 923 

* Inbegrepen zijn kosten voor rekening von het E IF die verhoolboor 
zljn overeenkomstig het somenwerklng sokkoord. 

Op 31 december 1995 wos het oontol medewerkers von de Bonk 
897 (859 op 31 december 1 994. 

Noot Q - Waardecorrecties op effecten 
Tenelnde de beleggingsportefeuille te loten beontwoorden oon de  
beheerscrlterlo volgens welomllinde richtsno eren is tot e en herstructu-
rering besloten door effectensubstitutie, wot heeft ge leid tot ee n meer-
woorde von 90,4 miljoen ecu. 

Noot R - Speciale deposito's voor middelenopnomen 
Hieronder is opgenomen het bed rog von vervollen coup ons en obli-
goties die nog niet ter incasso zijn oongeboden. 

Noot 5 - De roming von het risico in verband met swopovereenkom-
sten is berekend in overeen stemming met richtlijn 89/Ó47/EEG von 
de Rood von 18 december 198 9 inzoke de solvobiliteitsrotio von 
kredietinstellingen volgens de methode " roming von het initiële ri 
sico ". 

Noot Τ - Overzicht van de termijntransacties die nog niet op 31 de
cember 1995 zi jn afgewikkeld 
Op 31.12.1995 stonden geen termijnt ronsocties open. 

VERKLARING VAN DE EXTERNE ACCOUNTANT 

De voorzitter van het Comité ter contrôle von de boekhouding 

Europese Investeringsbonk 
Luxemburg 

Wij hebben de bijgccnde, hieronder genoemde joorstukken 
van de Europese Investeringsbonk over het boekjaar dat is  
geëindigd op 31 december 1995 gecontroleerd. Deze joar-
stukken vollen onder de verontwoordelijkheid von het bestuur 
von de Europese Investeringsbonk. Het behoort tot onze ver
ontwoordelijkheid hierover op grond von de door ons ver
richte contrôle een oordeel uit te spreken. 

De contrôle is door ons verriebt in overeenstemming met de 
internotionole normen inzoke de contrôle von joorrekenin-
gen. Volgens die normen dienen wij de contrôle zodonig op 
te zetten en uit te voeren, dot er met redelijke zekerheid kon 
worden vostgesteld of de joorstukken wezenlijk onjuiste op-
goven bevotten. De contrôle omvot het onderzoeken, op bo-
sis v on steekproeven, von de bewijsstukken dienende ter sta 
ving von de bedrogen en von de vermeldingen in de 
joorrekening. Tevens houdt de contrôle in, het beoordelen 
von de door het bestuur gehonteerde grondslogen von odmi-
nistrotieve verontwoording en versloglegging en von door het 
bestuur gemookte belongrijke schottingen, olsmede het be
oordelen von de olgehele opstelling von de joorstukken. Wij 
zijn von mening dot onze contrôle een redelijke grondslog 
vormt voor ons oordeel. 

Wij zijn von oordeel dot de joorstukken een getrouw en dui-
delijk beeld geven von de grootte von het vermögen von de 
Europese Investeringsbonk op 31 december 1995 en von het 
resultoot en de kosstromen over het boekjaar 1995, in over
eenstemming met de terzoke gongbore internationale normen 
en met de grondslogen van de Richtlijn van de Road van de 
Europese Gemeenschappen inzoke joorrekeningen en gecon-
solideerde joorrekeningen von bonken en overige 
finoncieringsinstellingen. 

De door ons gecontroleerde joorstukken omvotten : 

Bolons 

Winst- en verliesrekening 

Opgove von de Speciole Sectie 

Overzicht von de kosstromen 

Beknopt overzicht von leningen en garanties 

Beknopt overzicht von in schuldbewijzen belichaamde schul
den 

Overzicht van de kopitaalrekening 

Toelichting op de joorstukken. 

Luxemburg 7 februori 1996 Price Woterhouse 
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COMITÉ TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING 

Het Comité ter contrôle von de boekhouding bestact uit drie jeden, die voor de duur von drie jocr door de Rood van Gouver
neurs von de Bank zijn benoemd. leder jaar wordt het mandaat van één lid van het Comité vernieuwd of wordt een lid vervan-
gen. Het lid wiens mandoot in de loop von fiet boekjaor eindigt, is in dot jaor voorzitter. Het Comité verzekert zicfi ervan dot de 
octiviteiten von de Bank plaatsvinden met inachtneming van de door de Statuten voorgeschreven procedures en bevestigt dot de 
balans en de financiële overzichten exact de situatie van de Bank weergeven, zowel wat de activa als wat de passiva befreit. 

Teneinde zieh van deze taak te kunnen kwijten baseert het Comité ter contrôle von de boekhouding zieh op de werkzoomheden 
von de interne controledienst von de Bank en op die von een internotionaol bureau van externe accountants, alsmede op de 
controleactiviteiten von de verschillende diensten von de Bank. 

Het Comité ter contrôle von de boekhouding brengt verslag uit ααη de Raad van Gouverneurs die, alvorens het joarverslag en de 
joorrekeningen goed te keuren, de volgende verklaring heeft gehoord : 

VERKLARING VAN HET COMITÉ TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDINg 

Het Comité dot krochtens artikel 14 van de Statuten en artikel 25 van het règlement van orde von de Europese Investeringsbank 
de regelmotigheid von de verrichtingen en van de boeken van de Bank controleert, 

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

— na kennisneming van het rapport von Price Waterhouse d.d. 7 februari 1996, 

gezien het joarverslag over 1995, de bolons en de rekeningen van de Speciale Sectie per 31 december 1995, alsmede de 
winst- en verliesrekening over het op die datum afgesloten boekjaar, zoals die door de Raad van Bewind in zijn vergadering van 
26 maart 1996 zijn vastgesteld, 

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

verklaart bij deze : 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1995 hebben plaatsgevonden met inachtneming van de voorschriften 
van de Statuten en het règlement van orde, 

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

Luxemburg, 28 maart 1996 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding  

J.C. PEREZ LOZANO M.J. SOMERS A. HANSEN 
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De economische context en 
de activiteiten van de EIB 

Wereldwijd is de economische groei in 
1995 licht gestegen tot 3,2%, daarmee de 
lijn voortzettend van de ontwikkelingen in de 
voorgaande jaren. De economische ople-
ving in de vijftien lidstaten van de Unie was  
iefs zwakker (2,5%) en ligt nagenoeg op het 
niveau van 1994, maar is sterker dan in de  
gezamenlijke OESO-ianden (2,3%). 

TerwijI Japan een licht herstel van de groei 
heeft gekend (+0,7% tegenover + 0,5% in 
1994), is de economische activiteit in de  
Verenigde Staten aanzienlijk vertraagd van 
3,5% in 1994 tot 2,1% in 1995. 

De economieën in Azië handhaven hun on-
stuimige groei. In de Oosteuropese landen  
vangt het economisch herstel nu oak in Rus-
land aan. In Latijns-Amerika tekenen zieh de  
perspectieven van een duurzame groei af. 
Ten slotte blijft de produktiviteitsstijging in 
Afrika grater dan de bevolkingstoename. 

De wereldhandel, die in de afgelopen jaren 
bijzonder sterk is toegenomen, is in 1995 
nog bijna 8% gestegen. 

1 995 : CONSOLIDATIE 

VAN DE GROEI 

In de lidstaten van de Europese Unie heeft  
het krachtige economische herstel von 1994  
no zes jaren recessie zieh dit jeer geconso- 
lideerd op 2,5% (2,8% in 1994). Deze stobi- 
iisotie vindt hoar verkicring in een conjunc- 
turele pouze, die met name is toe te 
schrijven ααη voorroodoonpassingen in de  
industrie en de weinig energieke particulière 
consumptie. De monétaire turbulenties ααη  
het begin van het jaar hebben geleid tot een 
duidelijkere vertroging in de activiteit van de 
landen wier munt is opgewaardeerd en een 
grotere inflatoire druk in de landen die te 
maken hadden met depreciatie. 

De afwachtende houding van sommige 
marktpartijen in de eerste helft van het jaar 
houdt voornamelijk verband met de verlate 
effecten van de stijging van de lange rente. 
De prijsstabiliteit en de inspanningen om de 
begrotingstekorten te verminderen hebben 
een versoepeling van de monétaire condities 

(1) Bron voor de in dit hoofdstuk opgenome n macro-
economische cijfers is de Europese Commissie (econo
mische budgetten 1995 - 1997, gepubliceerd begin  
1996). De cijfers hebben nog een voorlopig karakier 
De groeicijfers zijn uilgedrukt in volumeprocenlen. De 
inflatie wordt gemeten can de hand van de indexcijfers 
voor het particulière consumpliep riispeil. 
De gegevens hebben belrekking op de vijflien lidstaten. 
In de gegevens over Duitsiand zijn sederi 1992 die van 
de nieuwe deelstaten verwerkt en sinds 1991 de gege
vens met belrekking lot de handeisbalans. 

vergemakkelijkt. Gevolg was een doorbre-
king van de gestage stijging van de lange 
rente. In de tweede helft van 1995 is de rente 
geleidelijkaan gaan dalen en heeft zo steun 
geboden ααη een economische opieving. 

Over het algemeen zijn de economische 
vooruitzichten vrij gunstig gebleven en heeft 
het herstel de weg geopend noar een groei 
op middellonge termijn zonder inflatiedruk. 
De economische groei bleek echter niet vol-
doende om de werkioosheid aanzienlijk te 
verminderen; deze daaide siechts in geringe  
mate tot 10,9% (11,3% in 1994). 

De macro-economische ontwikkeling en de 
coördinotie von het economisch beleid von 
de verschillende lidstaten betekenden een 
ondersteuning van het overgangsproces 
naar de laatste fase van de Economische en 
Monétaire Unie. 

De situatie wat de inflatie betreft is verbeterd 
met in de meeste lidstaten een geringere  
prijsstijging dan in 1994 (3% tegenover 
3,2% op het niveau van de Unie). Deze af-
name - ondanks een toenemende benutting 
van de produktiecapaciteit - weerspiegeit 
ook dit jaar weer de praktijk van gematigde 
salariseisen en de inspanningen van de lid
staten om hun begroting te saneren. 

BBP, inflatie, kopitaalinvesteringen, 
werkgelegenheid 

(jaarlijkse ontwikkeling) 

— BBP 
werkgele 
genheid 

BBP/BNP 
(jaarlijkse ontwikkeling) 
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BBP:1993-1995 
[groeipercentage] 

Over het algemeen is de begrotingssituatie 
in de lidstaten verbeterd; hun financierings-
behoeften maken nog slechts 4 ,7% von het 
BBP uit tegenover 5,5% in 1994. 

De ontwikkeling van de overheidsschuld is 
minder gunstig. Al is er in de meeste lidsta
ten sprake van een evenwichtigere begro-
ting, toch had de geringere financierings-
omvang geen vermindering tot gevolg van 
de overheidsschuld als percentage van het 
BBP, dat opiiep tot ongeveer 71 %, tegenover 
68% in 1994. 

De ontwikkeling noor een grotere conver-
BE DK DE GR ES F R I E IT LU NL AT PI F l SE GB UE .· J | i · · I I 

gentle von de longe rente is in de loop von 

_J 1993 1994 1995 1995 enigszins afgezwakt. 

Lopende rekening : 1993 - 1995 
(In % van het BBP) 

BE DK DE GR ES F R IE IT N L AT P T Fl SE GB UE 

M 1993 1994 1995 

Να vijf jaar onafgebroken sterke achteruit-
gang (1989 - 1993), heeft het herstel van 
het investeringsklimaat, gemeten naar 
brutoinvesteringen in vaste activa (biva) zieh 
doorgezet met een stijging van 3,5% ten op-
zichte van 1994. 

De over het algemeen dynamische investe-
ringen vormen de belangrijkste motor von 
de groei. De particulière consumptie bleef 
aarzelend. Het relatieve belang van de uit-
voer als factor voor de groei wordt steeds  
minder. 

De investeringen in produktiemiddelen zijn 
blijven toenemen en zijn ditmoal in olle lid
staten positief, met 6,5% op het niveau van  
de Unie (2,7% in 1994 en -10,2% in 
1993). De resultaten verschillen echter per 
land. In 

In Zweden, Finland en Denemarken was de 
toename zeer sterk, respectievelijk 28,5%,  
21,4% en 11,8%. Dit gold eveneens voor 
vier landen die met ontwikkelings-
achterstanden te maken hebben (lerland, 
Spanje, Griekenland en Italië) waar sprake 
was van een groei von 10% tot 13%. 

Het herstel in de bouw is vertroogd ( 1,4% te
genover 2,8%), wot voorol duidelijk merk-
boor is in Duitslond, het Verenigd Koninkrijk 
en Oostenrijk. 

De ontwikkelingslonden tonen nog oltijd 
zeer grote verschillen. 

In de dynamische Aziatische economieën  
blijft de groei evenals in 1994 oonzienlijk 
(bijno 8%). De in 1994 in Afrika ingezette 
opleving met een groei von meer dan 3%  
heeft zieh in 1995 voortgezet met bijna 
3,5%. In de landen ten zuiden van de Mid-
dellandse Zee gold de reeds in 1994 woar-
genomen vertroging ook in 1995. Να een 
duidelijke stagnatie halverwege 1995 in 
verband met de crisis van de Mexicaanse 
peso en het strokkere economische beleid, is  
er in Lati j η s-Ameri ko toch weer sprake van 
economische groei. 

De landen in Midden- en Oost-Europa con-
stateren na de ineenstorting van de produk-
tie in de eerste overgangsjaren een bemoe-
digende vooruitgang. De toename van het 
BBP i n deze landen gezamenlijk bedraagt 
ruim 4,2% waarbij de resultaten voor de 
meeste von deze landen weinig verschillen. 
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Kredietverlening in de Europese Unie in 1995 ni 

Het totaalbedrag van de kredieten voor investeringen in de Europese Unie bedroagt 18 603 milioen. Met betreff in alle gevallen financieringen uit eigen  
middelen die onder de verantwoordelijkheid vollen van de EIB en als zodanig in hoar balans worden opgenomen. 

De Bank werkt nauw somen met steeds meer financiële instellingen en Handelsbanken. Zij sluit met hen gioboal-kredietovereenkomsten of ten behoeve von de  
financiering von kleinschalige investeringen in de sectoren industrie, dienstverlening en infrastructuren. Zij verstrekt ook o fzonderlijke leningen via bemidde-
lende instellingen en bonken. 

De communautaire doelstellingen wooroan de ofzonderlijke leningen beontwoorden worden in de marge oongegeven. Indien niet specifiek oongeduid, zijn 
de globale kredieten von multisectorole aord en kunnen zij meerdere doelstellingen tegelijk dienen (zie koder op biz, 20). 

De Symbolen von de verschillende doelstellingen zijn als volgt : 

• regionale ontwikkeling 
• concurrentievermogen en Europese integrotie van het bedrijfsleven 
• communautaire infrastructuren 
• energiedoelstellingen 
A milieubescherming en stodsvernieuwing 

TEN : projecten die deel uitmoken von de prioritaire tronseuropese netwerken die door de Europese Rood von Essen in december 1994 zijn vostgesteld. 

BELGIË 

25 669,2 miljoen Belgische franken 

Afzonderlijke leningen 

Bouw von twee aordgosgestookte stegcentroles 
(stoom- en gosturbines) in Drogenbos (Brussels  
gewest) en Seraing (bij Luik) 
Tractebel 

Uitbreiding von de rioolstelsels en  
afvolwoterzuiveringsstations in het V laoms Gewest 
Aquafin 

Aonleg von het eerste deel (Eronse grens - Brüssel] 
van de HST-lijn 
SNCB - Société Nationale des Chemins de fer 
Belges 

Troject Ghislenghien - Hacquenies von de snelweg 
AB, Brüssel - Lille 
SOFICO - Société régionale wallonne de financement 
complémentaire des infrastructures 

Aonleg in Luik v an de oonsluiting van de snelweg 
E25 (Maastricht - Luik- Luxemburg) op de E40 (Aken 
- Luik - Brüssel) 
SOFICO 

Ontwikkeling en hormonisatie von Europese 
luchtverkeerscontrolesystemen 
Eurocontrol 

Uitbreiding en hergroepering von de octiviteiten von 
Eurocontrol in Haren (Brussels Gewest) 
Eurocontrol 

Globale leningen 

Financiering von kleinschalige openbare 
infrastructuren : 
Cemeentekrediet van België 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang : 
- Kredietbank NV 
- Nationale Kredietmaatschappij voor de Nijverheid 
- CERA Floofdkantoor CV 
- Generale Bank NV 
- Caisse Nationale de Crédit Professionnel S.A. 

miljoenen 
ecu 

665,3 

(506,2) 

33,8·. 

77,7 M 

TEN 230,4 · 

52,5 • I 

51,8·. 

49,0· 

11,0# 

(159,1) 

16,2 

51.8 
20,7 
25.9 
25,5 
13,0 

(Ì) De geop ende kredieten luiden over het algemeen in de 
tegenwaarde van een nationale valuta 

DENEMARKEN 

6 027,7 miljoen Deense kronen  

Afzonderlijke leningen 

Bouw van een gecombineerde warmtekrachtcentrale 
in Vi borg  
Viborg Kommune 

Renovatie en omschakeling van een 
afvalverbrandingsoven op de produktie van 
elektriciteit en wärmte, aismede 
stadsverwarmingsnetten en 
riooiwaterzuiveringsstations 
Arhus Kommune 

Bouw van een gecombineerde warmtekrachtcentrale 
in Silkeborg (Jutland) 
Silkeborg Kraftvamevasrk l/S 

Elektrificatie en modernisering van een aantal delen 
van de spoorlijn Odense - Padberg en oankoop von 
elektrische treinstellen voor regionale en stadslijnen 
Danske Statsbaner, DSB 

Hangbrug voor het autosnelverkeer over het oostelijk 
deel van de vaste verbinding over de Grote Belt  
A/S Storebasitsforbindelsen 

Aanleg van een vaste (5poor)wegverbinding over de 
Sont tussen Kopenhagen (Denemarken) en Malmö 
(Zweden) 
A/S 0resundforbindelsen 
0resundskonsortiet 

Versterking van het nationale digitale schakel- en  
transmissienet met behulp van optische vezels op 
Sjaelland en Bornholm 
KÌ0benhavns Telefon A /S, KTAS 

Modernisering en uitbreiding van de capaciteit van 
een raffinaderij in Kaiundborg 
Statoli Denmark A/S 

Globale leningen 

Financiering van investeringen van bescheiden 
omvang : 
Finance for Danish Industry International S.A., FIFI 

miljoenen 
ecu 

824,9 

(782,2) 

32,9» 

6,9 • -4 

43,9* 

128,1 ·•* 

248,2 · · 

TEN 64,6 · 
TEN 31,9 · 

46,1 · · 

1Z9,9 • * 

142,5) 

42,5 
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DUITSLAND 

5 079,8 mil|oen Duitse morken 

Afzonderlijke leningen 

Bouw van een bruinkoolgestookte elektriclteitscentrole 
ter vervanging van verouderde eenheden in 
Schwarze Pumpe (Brandenburg) 
SVK Sc hwarze Pumpe-VEAG Kraftwerksgesellschaft 
GmbH 

Aardgosgestookte gecombineerde elektricitelts/ 
warmfekrachtcentrale : 

- in Dessau (Saksen-Anhalt) 
Heizkraftwerk Dessau Gm bH & Co. KG 

- in Potsdam (Br andenburg] 
Energieversorgung Potsdam G mbH 

- in het oostelijk deel van Berlijn 
BEWAG AG 

- in Dresden (Saksen) 
Dresdner Elektrizität & Fernwärme GmbH 

Hoogspanningskabel tussen Zweden en Duitsland 
Baltic Cable AB 

Modernisering en uitbreiding van aardgastransport-
en -distributienetten : 

- in de regio rond Leipzig 
Erdgas West-Sachsen G mbH (EWS) 

- in Saksen-Anhalt 
Gasversorgung Sachsen-Anhalt GmbH, GSA 

- in Berlijn 
GASAG Berliner Gaswerke AG 

Rioolstelsels en  
waterzuiveringsstations : 

- in Wittenberg (Saksen-Anhalt) 
Lutherstadt W ittenberg 

- in Rudolstadt en Saalfeld (Thüringen) 
Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Gemeinden Rudolstadt &  
Saalfeld 

- in Konstanz (Baden-Württemberg) 
Stadt Konstanz 

- in een deel van Noordrijn-Westfalen 
Erftverband 

- in de regio Eisenach (Thüringen) 
Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal 

Bouw vo n een regionaal openbaor centrum voor de 
afvalverwerking in Bonacker (Noordrijn-Westfalen) 
Hochsauerlandkreis 

Modernisering van het stodsspoornet in de regio 
rond Stuttgart 
Zweckverband Nahverkehr Region Stuttgart 

Bouw v on de terminal "Wilhelm Kaiser" voor 
containerschepen in Bremerhaven 
Bremer Lagerhaus-Gesellschaft A G 

Vervanging van tramstellen en autobussen met het 
oog op de verbetering van het openbaar vervoer 
van Rostock 
Rostocker Strassenbah n AG 

Nieuwe terminal "oost" op de luchthoven von 
Frankfort 
Flughafen Frankfurt Main AG 

miljoenen 
ecu 

2 715,0 

(1 268,3 ) 

213,1 m*·* 

21,3·*·4 

29,7 m*·* 

53.3 

TEN 134,6 m*< 

40.0 • • 

26,6 • • 

42.6 • • 

39.7 • • 

10,7· t 

10,8·-4 

10,7^ 

48.1 •* 

44.4 · -4 

3,7·* 

89,4 I 

52,5 I 

80,5 · 

Overbrenging van instollaties voor de kobelproduktie 
in de fobrieken van Berlijn (oost) en Schönow  
(Brandenburg) 
KWO Kabel GmbH 

Flexibel moduloir atelier voor de produktie von 
outobanden en installatie ervon in een fabriek in 
Breuberg (Hessen) 
Pirelli Reifenwerke GmbH 

Bouw van magazijnen in Haldensleben (Saksen-
Anhalt) en Ohrdruf (Thüringen) voor een 
postorderbedrijf 
Otto Versand GmbH & Co. 

Logistieke postdistributiesystemen 

Globale leningen 

Financiering van investeringen van bescheiden 
omvang : 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 
- Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
- Landesbank Hessen-Thüringen G irozentrale 
- Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg 
Girozentrale 
- Deutsche Bank AG 
- Deutsche Ausg leichsbank 
- Commerzbank AG 
- Südwestdeutsche Landes bank Girozentrale 
- InvestitionsBank des Landes Brandenburg 
- Landesbank S chleswig-Holstein Girozentrale 
- Hamburgische Landesbank Girozentrale 
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale 

GRIEKENLAND 

160 042 miljoen drachmen 

Afzonderlijke leningen 

Bouw von een kleine waterkrochtcentrale in Pournari, 
ααη de Arokthos, bij Arto (Epiros) 
DEI - Dimosia Epihirisi llektrismou (Public Power 
Corporationj 

Uitbreiding en versterking van het 
elektriciteitstransport- en -distributienet 
DEI 

Inrichting tot outosnelweg von diverse delen van de 
hoofdverbinding Patras - Athene - Thessaloniki 
-Bulgaorse grens 
Elliniki Dimocratia 

- Elefsino - Korinthe 
- Katerini - Klidi 

Uitbreiding van de terminal voor containerschepen in 
de haven van Piraeus  
Piraeus Port Authority 

Uitbreiding van de metro von Athene 
Attiko Metro A.E. 

Installatie van mobilofoonnetten : 
- STET (Hellas) S.A. 
- PANAFON (Hellas) S.A. 

Globale leningen 

Financiering von kleine infrastructuurprojecten uit het 
regionale hoofdstuk von het Communautaire Bestek 
Elliniki Dimocratia 

Financiering van investeringen van bescheiden 
omvang : 
- ETEBA-National Investment Bank for Industrial  
Development SA 
- Ergobank SA 

miljoenen 
ecu 

47,7 I 

4,4 • 

43,2· 

213,1 ·· 

446,7) 

374,8 
318,8 
193,1 

138,1 
79,9 
79,9 
79.8 
64,3 
54,0 
31.9 
16,2 
15,7 

525,2 

(269,4) 

9,5 I 

26,2 I 

17,0·· 
TEN 16,5 ·· 

42,5 · · 

105,0·^ 

33,1 ·· 
19,6·· 

(255,9) 

210,0 

39,2 
6,6 

96 



SPANJE 

464 724,3 miljoen peseta's 

Afzonderlijke leningen 

Bosbouwwerkzaamheden, met name bestrijding von 
de eresie en von bosbronden  
Junta de Andaluda 

Bouw von Zeven kleine wcterkrochtcentrales in het 
siroomgebied von de Ebro en von 34 windmolens 
bij Pamplona 
Energia Hidroeiéctn'ca de Navarro SA 

Koppeling van het elektriciteitstransportnet op dot 
van Portugal : deien Meson - Portugese grens en  
Cartelle • Trives (Galicië) 
Red Eléctrica de Espana S.A. 

Versterking en modernisering van het elektriciteitsnet 
Euerzas Eléciricas de Cataluna 

Aanieg van de delen Tarifa - Cordoba - Portugese  
grens (bij Badajoz) en in de Spoonse territoriale 
wateren van de gasieiding Maghreb - Europa, die 
Spanje en Portugal van Algerijns aardgas gaat 
voorzien 
Gasoducto al Andaluz SA 

Rioolstelsels, waterzuiveringsinstallatles en 
drinkwatervoorziening : 

- Valencia 
Entidad Pùblica de Saneamienio de Aguas 
Residuales de Valencia 

- Catalonië 
Junta de Saneamiento de Cataluna 

- Andalusië 
Junta de Andalucia 

Bouw van installaties voor de verwerking van 
stedelijk afval : 

- in Son Reus 
Tirme, Palma de Mallorca 

- in Madrid 
Tirmadrid SA 

Modernisering van het rollend moterieel en van de 
infrastructuren van het stadsspoornet van de negen 
grootste Steden 
Red N acional de las Eerrocarriles Espaêoles 

Verbetering van de regionale en nationale  
wegennetten : 

- Ministerio de Obras Pûblicas, Transportes y Media 
Ambiente 

- Comunidad Autònoma de Galicia 

- Territorio Histórico de Guipuzcoa  

' Territorio Histórico de Bizkaia 

- Gestion de Infraestructuras SA 

-Territorio Histórico de Alava 

Uitbreiding van het stadsspoornet von Valencia en 
aanschaf van rollend moterieel ; 
Eerrocarriles de la Generalidad Valenciana 

Bouw van het eerste deel van de metro von Bilbao  
en aanschaf van rollend moterieel 
Consorcio de Transportes de Vizcaya 

miljoenen 
ecu 

2 817,6 

|2 651,5) 

89,4 • < 

26,7 • • 

TEN 6,2 • • 

57,0 • • 

miljoenen 
ecu 

TEN 224,4 •« 

61,6 • < 

61,4 • -4 

46.1 • -4 

69,9 « -4 

55.2 • < 

273,9 • · -4 

TEN 469,7 ι  
110,7 ι 

60.6 • · 

58.7 • · 

33.8 • · 

30.7 • · 

24,6 • · 

36.8 • -4 

61,5 • -4 

Bouw van een nieuwe reizigersterminal in Palma de 
Mallorca en verlenging van de bestaande 
reizigersterminals op de luchthovens von Barcelona 
en Malaga 
Ente Publico de Aeropuertos Espaêoles y  
Navegación Aerea 

Modernisering en uitbreiding van het 
telecommunicotienet 
Telefònica de Espaêa SA 

Verbetering van het wegennet en de 
drinkwatervoorziening 
Comunidad Autònoma de Extremadura 

Verbetering von het wegennet en de rioolstelsels, 
vestiging von industrieterreinen, 
bosbouwvoorzieningen, restourotie van het 
historisch-cultureei erfgoed 
Comunidad Autònoma de Aragon 

Ingebruikstelling van een ontzwavelingsinstallatie in 
een raffinaderij in Huelva 
Ertoti SA 

Installatie van een ontzwavelingseenheid in een 
raffinaderij in Cadiz en van een stegcentrale in een 
raffinaderij in Tenerife 
Compania Espanola de Petròleos SA 

Globale leningen 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang : 
- Institute d e Crédito Oficial 
- Banco de Crédito Local de Espana 
- Banco Central Hispanoamericano S.A. 
• Institute d e Fomento de Andalucia 

FRANKRIJK 

14 350,6 miljoen Franse franken 

Afzonderlijke leningen 

Modernisering von het ofvalwaterzuiveringsstation 
von Beifort (Franche-Comté) 
District de l'agglomération belfortaine 

Verwerking en valorisatie von stodsafvol : 

- von de agglomeratie von Nantes (Loiregebied) 
Arc-en-Ciel SA 
- van de agglomeratie van Cergy-Pontoise 
(lle-de-France) 
Compagnie Générale d'Environnement de  
Cergy-Pontoise 

Verlenging naar het zuiden van de FHST-Iijn Parijs - 
Lyon - Valence (HST-Middellandse Zee) :  
gemeenschappelijk traject Valence - Avignon en  
trojecten Avignon - Marseille en Avignon - Nîmes  
Société Nationale des Chemins de fer Français 

Nieuwe delen von het autosnelwegnet :  
par l'intermédiaire de la Caisse Nationale 
des Autoroutes (CNAj 

- A43, aansluiting van de tunnel van Fréjus op het 
autosnelwegnet in Pont d'A iton (Rhône - Alpes) 
Société Française du Tunnel Routier de Eréjus 

- A39, Lons-le-Sounier - Bourg-en-Bresse en Dôle - 
Lons-le-Sounier (Franche-Comté) 
SAPRR-Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône SA 

- Al6, l'Isle-Adom - Amiens en Amiens - Boulogne 
(Ile-de-France/Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'Est 
de la France SA 

27,7 • ( 

539,0 • · 

32,2 • •* 

76,3 I 

29,4 • -4 

I • ·4 

(166,1 

61,5 
61,5 
30,9 
12,3 

2 206,8 

(1 177,8) 

6,2 • -4 

30,7 • .4 

38,6 ».4 

149,3·· 

145,61 

95,5 I 

92,4 • · 
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- A29, Le Havre - Yvetot en Yvetol - Soint-Soens 
(Haute-Normandië) 
SAPN - Société de l'Autoroute Paris-Normandie 

- A51, Sisteron - La Saulce 
ESCOTA - Société de l'autoroute Estere! - Côte 
d'Azur 

- A40, verdubbeling van de Chamoisetunnel en van 
de viaducten van Nantua en Neyrolles (Rhône - 
Alpes) 
SAPRR - Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône SA 

inrichting van de provinciale weg 929 lessen  
Lannemezan en Bielsa (Spaanse grens] 
Département des Hautes-Pyrénées 

Inrichting van weggedeelten : haven van Jarry - 
luchthoven van Raizet en omieiding van Petit-Bourg 
Région G uadeloupe 

Gedeeltelijke vernieuwing van de luchtvioot en 
installatie van de bijbehorende grondvoorzieningen 
Air Inter SA 

Nieuwe vliegtuighangar op de luchthoven van 
Bordeaux-Mérignac 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux 

Stadsvoorzieningen en parkeergarages in de 
agglomeratie van Lyon (Rhône - Alpes) 
Communauté Urbaine de Lyon 

Milieubescherming in vier fabrieken bij Lilies (Noord) 
en ten zuiden van Lyon (Rhône-Alpes) 
Rhône-Poulenc Chimie SA 

Analyse, ontwikkeling en produktie van een nieuwe 
automatische versnellingsbak in Valenciennes (Noord) 
en Barlin, bij Béthunes (Pas-de-Calais) 
Automobiles Peugeot SA 

Bouw van een automotorenfabriek in Douvrain 
(Pas-de-Calais) 
Automobiles Peugeot SA 

Modernisering van de ontwikkelings- en 
fabrikatieprocedures voor vliegtuigen in de regio  
Parijs 
SNECMA - Société Nationale d'Etude et de 
Construction de Moteurs d'Aviation 

Globale Inningen 

Financiering van kleinschalige openbare 
infrastructuren op het gebied van vervoer en 
milieubescherming : 
- Crédit Local d e France 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang : 
- Groupe Paribas 
- Banque Nationale de Paris - BNP 
- Crédit Commercial de France - CCF 
- Localrance SA 
- BNP Bail SA 

lERLAND 

266,6 miljoen lerse ponden 

Afzonderlijke leningen 

Exploitatie van de lerse bossen 
lerland, Ministerie van Financiën 

Modernisering van het rollend materieel en van de 
seinsystemen, voornameliik op de liin 
Dublin - Belfast 
larnrod Eireann - Irish Rail 

miljoenen 
ecu 

46,3 I 

15,4 • · 

4,6· 

23,1 

38,5 I 

46,0 I 

15,3 •· 

84,7 

37,0 • •* 

185,2 

77,0 • •* 

46,3 • 

028,9) 

567,2 

231,5 
77.2 
76,0 
46.3 
30,8 

327,3 

(133,4) 

30,6 • 

TEN 44,0 • · 

Modernisering van het nationaal en stadswegennet 
lerland, Ministerie van Financiën 

Uitbreiding van de luchthoven van Dublin 
Aer Rianta - Irish Airports 

Modernisering en uitbreiding von 
hoger-onderwijsinstellingen 
lerland, Ministerie van Financiën 

Globale leningen 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang : 
- Bank of Ireland 
- Ulster Bank 
- ACC Bank 
- National Irish Bank 

ITALIE 

7 417,6 miljord lire 

Afzonderlijke leningen 

Herstel en inrichting van waterkrachtcentrales 
(Piëmonte, Lombordije) 
ENEL SpA 

Bouw van een waterkrachtcentrale in het 
stroomgebied van de Dora Riparia (Piëmonte)  
Azienda Energetica Municipale di Torino 

Bouw van een gecombineerde centrale en uitbreiding 
van het stodsverwormingsnet in Reggio Emilia 
Azienda Gas Acqua Consorziale di Reggio Emilia 

Exploitatie van aardolie- en -gasvelden : 

- aardgas in Daria (Marken) en Roseto-Montestillo 
(Apulië); aardolie ten zuiden von Potenza (Basilicata) 

• aardolie in Villafortuna-Trecote (Piëmonte) 
ACIP SpA 

Voortzetting van de aanleg van de tweede 
transmediterrane gasleiding 
SNAM SpA 

Uitbreiding van het aardgastransportnet in 
Emilia-Romagna, Lombardije, Piëmonte, Toscane et 
Apulië  
SNAM SpA 

Uitbreiding en modernisering van het 
aardgasdistributienet in Rome 
ITALGAS - Società Italiana per il Gas SpA 

Uitbreiding en modernisering van de drinkwater- en  
aordgasdistributienetten 
ASM -Azienda Servizi Municipalizzati, Brescia 

Rioolstelsels en -waterzuiveringsinstallaties 

- in de provincies Salerno en Benevento 
Regione Campania 

- in de stroomgebieden van Alto Seveso, Alto Lura 
en Livescio (Lombardije) 
Ladano Depur SpA 

Modernisering van de spoorlijn Verona - 
Brennertunnel  
Ferrovie dello Stato SpA 

Modernisering von vijf spoortrajecten in Campanië  
en de Abruzzen 
Ferrovie dello Stato SpA 

miljoenen 
ecu 

23,3 I  

15,9 I 

19,6 I  

(193,9) 

61,1 
59.4 
48,9 
24.5 

3 434,9 

(2 271,0 ) 

9,4* 

112,9·· 

32,9 • 

21,8 •« 

72,0* 

130,9·· 

164,7· · 

23,5 · 

23,5 · · 

7,0··« 

23,5 ·* 

TEN 350,4 · 

564,7 · · -4 
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mil|oenen 
ecu 

mil|oenen 
ecu 

Verbreding van de outosnelweg tussen M iloon en 
Gallorata (Lombordije) voor een betere toegong tot 
de internationale luchthaven Malpensa 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni  
Autostrade SpA 

Uitbreiding van het intermodaal vrachtcentrum van  
Bologna (Emilia-Romagna) 
Società Interporto di Bologna SpA 

Modernisering en uitbreiding van de 
telecommunicatie 
Telecom It alia SpA 

Renovatie van het historisch centrum en  
stadsvoorzieningen in Bologna en Ferrara  
(Emilia-Romagna) 
Regione Emilia-Romagna 

Restauratie en herstel van historische gebouwen in 
Monreale en Milazzo (Sicilië) en van de Romeinse 
stad Pompeï 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

Nieuwe produktielijn voor spaanpiaten in Rivoli di 
Osoppo, bij Udine (Friuli - Venezia - Giulia) 
Fontani SpA 

Modernisering van fabrieken voor aardewerk tegels 
bij Bologna en Modena (Emilia-Romagna) 
Florim Ceramiche SpA 
Atlas Concorde SpA 

Modernisering van een raffinaderij in Falconara, ααη  
de Adriatische kust (Marken) 
API - Raffineria di Ancona SpA 

Modernisering van een raffinaderij in Milazzo 
(Sicilie) 
AGIP Petroli SpA 

Modernisering en uitbreiding van een chemiefabriek 
in Campoverde (Latium) 
Recordati SpA 

Modernisering en uitbreiding van een produktie-
eenheid van textielvezels in Pisticci (Basilicata) 
NYLSTAR SpA 

Bouw van een automontagefabriek in Melfi 
(Basilicata) 
SATA srl & FIAT Auto SpA 

Bouw van 19 fabrieken voor auto-onderdeien in 
Melfi (Basilicata), ten behoeve van een geïntegreerd  
toeleveringssysteem 
ACM Consorzio Auto Componentistica 
Mezzogiorno, S.C.p.A. 

Ontwikkeling van geavanceerde optische Systemen in 
Milaan (Lombardije) 
Pirelli Cavi SpA 

Modernisering van twee fabrieken van  
telecommunicatiemateriaien voor digitale transmissie 
en mobilofonie bij Milaan (Lombardije) en Caserta 
(Campanie) 
Siemens T elecomunicazioni SpA 

Modernisering van een fabriek voor huishoudelijke 
apparatuur in Nopels (Campanië) 
Whirlpool Italia 

Uitbreiding en modernisering van vier fabrieken voor 
huishoudelijke apparatuur in Centrum-Noord 
Merloni Elettrodomestici SpA 

Modernisering van twee fabrieken voor 
huishoudelijke apparatuur in Carinaro en Teverola 
(Campanië) 
Merloni Elettrodomestici SpA 

TEN 20,0 · 

5,2· 

246,9 • · 

4,8 < 

4,5 • < 

14,1 • 

5,0· 

4,7 • • 

23,5 • 

113,5 I 

9,71 

39,3 • • 

83,6 

2,2 I 

18,8 • 

37,3 • • 

4,9 I 

7,6 I 

11,8 

Herbouw van een suikerwarenfabriek die door de 
overstromingen in Alba (Piëmonte) zwaar was  
beschadigd 
Ferrerò SpA 

Bouw van een nieuwe produktie-eenheid voor 
polyestervezels voor de kledingindustrie, Vercelli 
(Piëmonte) 
FMI Europe SpA 

Confectieateliers, centrum voor dienstverlening en  
geavanceerde beroepsopleiding in V illorba (Veneto) 
Benetton SpA 

Uitbreiding van een fabriek voor kringlooppopier in 
Borgo α Mozzano (Toscane) 
Cartiera Lucchese S pA 

Globale leningen 

Financiering van de herbouw van infrastructuren, 
gebouwen en ondernemingen in de produktieve 
sector die door de overstromingen van november 
1994 zijn beschadigd 
- IMI 
- Banca Mediocredito 
- CREDIOP 
- BNL 

Financiering van kleinschalig toegepast onderzoek 
- IMI 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang : 
- IMI 
- Efibanca 
- BNL 
- Monte dei Paschi di Siena 
- Banca Commerciale Italiana 
- Banca S. Geminiano 
- Istituto Bancario San Paolo di Tarino 
- Banca Mediocredito 
- Centrobanca 
- Car/monte Banca 
- CREDIOP 
- Mediocredito Centrale 
- Banca Popolare dell'Emilia-Romagna 
- Mediocredito Lombardo 
- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 
- Interbanca 
- Credito Romagnolo 
- Credito Fondiario e Industriale 

LUXEMBURG 

3000 miljoen luxemburgse franken 

Bouw van een vlamboogoven voor de fabrikatie van 
langstaalprodukten in Esch-Belval 
Socabel 

OOSTENRIJK 

3 183 miljoen Gostenrijkse schilling 

Afzonderlijke leningen 

Modernisering en uitbreiding van het 
afvaiwaterzuiveringsstelsel in Wenen 
Entsorgungsbetrieb Simmering Gmbh! 

Verbetering van de hoofdspoorlijn Wenen - Tarvisio,  
(Italiaanse grens) 
OBB-Osterreichische Bundesbahn 

Bouw van een nieuwe motor in een autofabriek in 
Steyr 
BMW Motoren Gmbh! 

28,2 I 

16,5»· 

13,1 ». 

18,1 

(1 163,9 ) 

65,5 
65,5 
65,5 
65,5 

23,5 

159,7 
92,9 
70.6 
53.7 
43.6 
37,3 
28,2 
28,2 
25.2 
23,5 
22.7 
22.3 
21.8 
21,8 
15.0 
14.1 
11,8 
8,7 

78,8 

78,8 

241,9 

(199,2) 

39,4 < 

106,5 · 

53,3·». 
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Globale leningen 

Financiering van kleinschalige investeringsprojecten 
Österreichische Invesfitionskredit AG 
- Osterreichische Hotel und Fremdenverkehr Treuhand 
GmbH (toerismej 

NEDERLAND 

668 miljoen gulden 

Afzonderlijke leningen 

Uitbreiding van een verbrandingsoven voor 
huishoudelijk en soorfgelijk afval in Benningen (bij 
Nijmegenl 
Afvalverwerking Regio Nijmegen NV 

Tunnel voor het autosnelverkeer onder het 
Noordzeekanaal 
Exploitatiemaatschappil Wijkertunnel 

Bouw v an een nieuwe terminal voor 
containerschepen in de haven van Rotterdam 
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam 

Aanschaf van twee zeer grote ro-rovrachtschepen 
voor de verbinding Hull - Rotterdam 
Royal N ediloyd Group NV 

Installaties voor de luchtverkeerscontrole op 
luchthaven Schiphol bij Amsterdam 
Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie 

ecu 
(42,7) 

37,4 

5,3 

miljoenen 
ecu 

318,9 

(318,9) 

7,2»^ 

48,0· 

166,5 · 

TEN 25,2 · M 

72,0· 

Modernisering van een spoorlijn in de agglomeratie 
van Porto 
Gabinete do no Ferroviario do Porto 

Aanleg van een Vierde metrolijn in Lissabon  
Metropolilano de Lisboa EP 

Bouw van een intermodaal openbaarvervoercentrum 
in Cais do Sodré en verlenging van metrolijn A 
Metropolitano de Lisboa EP 

Ruimtelijke ordening met het oog op de 
wereldtentoonstelling 1998 in Lissaiìon 
Parque Expo' 98 SA 

Herbouw van de openbare infrastructuren en van 
woningen die door de cycloon van oktober 1 993 
op het e iland Madeira waren beschadigd 
Regiäo Autònoma de Madeira 

Bouw von motels longs de hoofdwegen 
Partis - Hotels Portugueses SA 

Globale leningen 

Financiering van kleine infrastructuurprojecten 
- C aixa Gerat de Depósitos 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang : 
• lAPMEt - Instiluto de Apoio às Pequenas e Médias  
Empresas & Investimento 

70.6 • t 

101,4 • < 

55,9 • M 

50.7 • ̂  

21,4· 

7,2 

(38,3) 

28,1 

10,1 

PORTUGAL 

241 822,0 miljoen escudo's 

Afzonderlijke leningen 

1 231, 5 

(1 193,3) 

Eerste de el von de aanleg van een 
aardgastronsportnet in het westen van het land 
Transgds-Sociedade Portuguese de Gds Natural SA TEN 102,3 • • 

Aanleg van 
aardgasdistributienetten 

- i n negen Steden in Midden-/West-Portugal 
Lusitaniagàs Companhia de Gàs do Centro SA 12,8 • • 

- in de regio Sétubol 
Sefgas - Sociedade de Produçôo Edistribuçào de 
Gàs Naturai SA 6,1 • • 

Aanleg van een geëlektrificeerde spoorlijn tussen 
Chelas, ten noord-oosten von Lissabon, en Coino, op  
de zuidoever von de Taag 
Gabinete da no Ferroviario de Lisboa 101,4 • 

Verlenging von de outosnelweg A3 naor het noorden 
vonof Braga tot ααη de Spoonse grens 
BRISA - Auto-eslradas de Portugal SA 76, Ì • · 

Verbeteringen ααη het nationale wegennet 
- Junta Autònoma de Estradas 229,5 • · 

- Repùbiica Portuguese - Ministério das Finanças 76,1 • 

Bouw von twee tunnels en aanleg van een weg in 
de stad Porto 
Câmara Municipal do Porto 11,4 • 

Bouw v on een tweede brug stroomopwoorts over de 
monding van de Taag in Lissabon  
Lusoponte - Concessionària para a Travessia 
sobre ο Te/o SA 270,4 • · 

FINLAND 

1 030 miljoen Finse marken  

Afzonderlijke leningen 

Modernisering von de trajecten Turku - FHelsinki, 
Riihimdki - Lahti en Helsinki - Tikkurila op de 
zuidelijke spoorlijn Turku - Helsinki - Russische grens 
Finse Republiek 

Verbetering von twee delen von de outosnelweg  
oost-west El8 in het zuiden van het land  
Finse Republiek 

Milieubeschermings- en energiebesparingsproject in 
een staaifabriek in Imatra 
Imatra Steel OY AB 

Globale lening 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang : 
- KERA LTD 

ZWEDEN 

2 533,7 miljoen Zweedse kronen  

Afzonderlijke leningen 

Bouw von een woterkrochtcentrale en modernisering 
van vijf bestaande centrales in het noorden von het 
land 
Valtenfall AB 

Hoogspanningskabel tussen Z weden en Duitsiand 
Baltic Cable AB 

179,1 

(163,5) 

TEN 118,3 ·< 

TEN 31,0· 

14,2 • -4 

(15,7) 

15,7 

273,1 

(225,4) 

85,5 • 

25,1 • 
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miljoenen 
ecu 

Modernisering en uitbreiding van 
afvalwaterzuiveringsstations : 

- in Stockholm 
Stockholm Vatten AB 

- in Göteborg 
Göteborgs Ryaverks A ktiebolag, Gryaob 

Modernisering von het troject Ulriksdo! - U ppsala op 
de spoorlijn longs de oostkust 
Bariverket 

Bouw van een vaste (spoor)wegverbinding over de  
Sont tussen Kopenhagen (Denemarken) en Malmö  
(Zvireden] 
Oresundskonsortiet 

Globale leningen 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang : 
- Kommun/nvesf 
- AB Svensk Exportkredit, SEK 

VERENIGD KONINKRIJK 

1 8 70,1 miljoen pond sterling 

Afzonderlijke leningen 

Ontzwavelingsinstalloties in de steenkoolgestookte 
elektriciteitscentrole von Drax (Noord-Yorkshire) 
National Power pic 

Uitbreiding en versterking van de  
stroomdistributienetten in de Midlands 
Midlands Electricity pic 

Verbetering van de drinkwatervoorziening en 
rioleringswerken in diverse regio's : 

-Wales 
Dwr Cymru Cyfyngedig 

- East A nglia 
Anglian Water Services Ltd 

- North-West 
North West Water Ltd 

- Essex, Norfolk en North-Eost 
Lyonnaise Europe pic 

- No rth-Eost 
Northumbrian Water Ltd 

Modernisering van het spoornet : 
West Yorkshire Passenger Transport Executive 

Verbetering van (spoor)weginfrastructuren : 
Cheshire County Council 

Bouw van een smaslpoorlijn tussen Wolverhampton 
en Birmingham en aanschaf van rollend materieel 
West Midlands Passenger Transport Executive 

Gedeeltelijke vernieuwing van de luchtvloot voor 
lange ofstanden 
British Airways pic 

25,3 < 

13,9 -4 

43,7 < 

Exploitatie van de aardoliebron Captain, in de Britse 
sector va n de Noordzee 
Texaco North Sea UK Ltd. 

Aanschaf van twee zeer grote ro-rovrachtschepen 
voor de verbinding Hull - Rotterdam 
Peninsular and Oriental Steam Navigation Company 

TEN 31,9· 

(47,7) 

32,7 
15,0 

2 243,9 

670,4) 

359,5 • 

223,4 • 

53,4 I 

167,81 

144,6 •* 

131,8B-< 

77,2 • « 

41,9 •-< 

36,0 • · ·« 

107,9·· 

24,6 · ·* 

47,9 • -4 

149,3 I 

miljoenen 
ecu 

Brug voor het autosnelverkeer over de mending von 
de Severn 
Severn River Crossi ng pic 23,7 1 

Bouw von een onderhoudscentrum voor vliegtuigen 
op de luchthaven von Cardiff (Wales) 
British Airways Maintenance Cardiff Ltd 36,0 I 

Vergroting van de produktiecapaciteit van optische  
vezels in Bishopstoke en Harlow (South-East) 
Pirelli General pic 9,4 • 

Bouw van een fabriek voor de produktie en montage 
van elektronische geheugenchips in Livingston 
(Schotland) 
NEC Semiconductors (UKj Ltd 

Globale leningen 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang : 
- Barclays Bank pic 
• Northern Bank Ltd 
• Bank of Scotland 
- TSB Bank pic 
- Clydesdale Bank pic 

36,0 I 

(573,5) 

420,2 
70,1 
31,8 
30,0 
21,6 

ELDERS ' 518,6 

NOORWEGEN 

Vervanging van gietijzeren leidingen in drie 
waterkrachtcentrales in Zuid-Noorwegen 
Statkraft SF 23,5 • 

Herstel en uitbreiding van het aardolie- en 
gascomplex Ekofisk i n de Noorse sector van 
de Noordzee 
Fina Exploration Norway SCA 265,5 • 

MAROKKO 

Bouw van een aardgastransportleiding tussen de  
Algerijns-Marokkaanse grens en de Marokkaanse 
kust b ij de Straat van Gibraltar bij Tanger 
Europe Maghreb Pipeline Ltd TEN 189,6 • 

USLAND 

Verbetering van de wegeninfrcstructuren rond  
Reykjavik en bij de westelijke fjorden 
Republiek (island 40,0 I 

PI Kredietverlening gelijkgesteld aan verrichtingen in 
de Europese Unie (artikel 18, lid 1, van de Statuten  
van de EIBj 
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Kredietverlening in 1995 buiten de Europese Unie 

In totaal heeft de EIB voor investeringen buiten de Europese Unie 2 805,4 milioen ter beschlkking gesteld, waarvan 45 miljoen In Zuld-Afrlka, 429,9 mlljoen 
In de landen In Afrika, het Carlblsch gebled en de Stille Oceaan die de vierde Overeenkomst van Lomé fiebben ondertekend, evenals In de overzeese lands-
en gebledsdelen, 1 03 7,5 mlijoen In derde landen rond de MIddellandse Zee, 1 00 5 mlljoen In Midden- en Oost-Europa, 120 mlljoen In Latljns-Amerlka en 
168 mlljoen In Azië. 

De lenlngen ult eigen middelen worden aangegeven met een *. Soms zljn deze lenlngen gesubsldeerd : In de ACS-landen ult middelen van fret EOF en In 
sommlge landen In het MIddellandse-Zeegebled ult communautaire begrotlngsmldelen. 

-De financlerlngen met behulp van begrotlngsmlddelen worden aangeduld met een •. Deze worden door de EIB toegekend onder mandaat. In naam en voor 
rekening en risico van de Gemeenschap; ze verschljnen niet In de balans, maar zljn opgenomen In de Speciale Sectle. 

mil joenen ecu 

ZUID-AFRIKA 45,0 

Financiering van kleinschallge Infrastructuren, 
voornamelljk rloolnetten 
Globale lening ααη de Development Bank of Southern 
Africa 30,0 • 

Financiering van het midden- en kleinbedrijf 
Globale lening ααη de Industrial Development 
Corporation 15,0 • 

AFRIKA 

IVOORKUST 46,6 

milioenen ecu 

Ingebruikname van de aardalle- en gasbron Lion en 
de gas- en condensaatbron Panthère ter hoogte van 
Jacquevllle, ten zuldwesten van Abidjan 
Société Nationale des Opérations Pétrolières de  
Côte-d'lvoire 

Koppeling van de elektriciteltsnetten van Ivoorkust en 
Burkina Faso 
Voorwaordelljke lening ααη de Republiek Ivoorkust 

Herstel von de spoorlljn tussen Abidjan (Ivoorkust) et 
Kaya (Burkina-Faso) 
Voorwaordelljke lening ααη de Republiek Ivoorkust 

Modernisering en ultbrelding van cacaofabrieken In 
Abidjan en San Pedro 
Société Africaine de Cacao 

Modernisering en ultbrelding van een atelier voor de 
bewerking von plastics 
Voorwaardelljke lening ααη de Ivoirienne de 
Manufactures 

BOTSWANA 

MAURITIUS 

30,0 * 

3,6 • 

6,0 π 

6,0 * 

1,0 • 

40,0 

Bouw van een stuwdam voor de watervoorziening von 
Gaborone 
Republiek Botswana voor Water Utilities Corporation 40,0 * 

28,0 

Herstel en ultbrelding van het rloolnet van de Baie du 
Tombeau 
Republiek Mauritius 16,0 * 

Inrichting van de handelshaven van Port-Louis 
Mauritius Marine Authority 12,0 * 

GUINEE 25,0 

Waterkrachtlnstailotles von Goroflrl ααη  
de rivier de Konkouré 
Voorwaardelljke lening ααη de Republiek Guinee voor 
de Entreprise Nationale d'Electricité de Guinée 25,0 • 

BURKINA FASO 

KAMEROEN 

ETHIOPIE 

ZAMBIA 

SENEGAL 

UGANDA 

22,8 

Koppeling van de elektriciteltsnetten van Ivoorkust en 
Burkina Faso 
Voorwaardelljke lening ααη Société Nationale 
d'Electricité du Burkina 
Herstel van de spoorlljn tussen A bidjan (Ivoorkust) en 
Kayo (Burkina-Faso) 
Voorwaardelljke lening ααη Burkina Faso 
Ultbrelding en modernisering van het nationale 
telefoonnet 
Voorwaardelljke lening ααη de Office National des 
Télécommunications 

9,8 • 

7,0 • 

6,0 • 

21,1 

Ultbrelding van het elektriciteltstransport- en 
-distributlenet van Douala 
Société Nationale d'Electricité - SONEL 
Voorwaardelljke lening ααη SONEL 

Bouw von een lljmfobrlek op basis van ureum-
formaldehyde 
Voorwaardelljke lening ααη de Société Camerounaise 
d'Injection et de Modelage de Produits Organiques et 
Synthétiques 

8,0 • 
12,5 • 

0,6 • 

21,0 

Ultbrelding en modernisering von de Instollotles op de 
iuchthoven von Addls-Abebo en von zes regionale  
vllegvelden. 
Voorwaardelljke lening ααη de Federale  
Democratische Republiek Ethiopië voor de Ethiopian  
Civil Aviation Authority 21,0 • 

19,0 

Financiering van het midden- en kleinbedrijf  
Voorwaardelljke globale lenlngen ααη Standard  
Chartered Bank of Zambia Ltd, Barclays Bank of 
Zambia Ltd, Stanbic Bank, Zambia Ltd 
Ultbrelding van de Installatles voor een katoen- en 
gemengde-vezelsplnnerlj 
Voorwaardelljke lening met winstdeling ααη Swarp 
Spinning Mills Ltd 
Rozenkweek onder glos 
Voorwaardelljke globale lening ααη Barclays Bank of 
Zambia Ltd 

10,0 • 

6,0 • 

3,0 • 

18,4 

Modernisering van de drinkwaterproduktle en 
-distrlbutle In Dakar en verbetering van het rioolstelsel 
Voorwaardelljke lening ααη de Republiek Senegal 
voor de Société Nationale des Eaux du Sénégal  
Modernisering von de ultrusting von de vljf  
belongrljkste luchthovens 
Voorwaardelljke lenlngen ααη de Republiek Senegal 

15,0 • 

3,4 • 

15,0 

Financiering van het midden- en kleinbedrijf 
Voorwaardelljke globale lening ααη de Republiek Uganda 15,0 • 
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NAMIBIE 

miljoenen ecu  

13,6 

milioenen ecu 

Modernisering en uitbreiding van het 
telecommunicatienet 
Telecom N amibia 

Uitbreiding von een leerlooierij in Okopuko 
Voorwoardelijke lening con Meat Corporation of 
Namibia 

ZIMBABWE 

TANZANIA 

SWAZILAND 

GHANA 

Financiering van leasingverrichtingen 
Voorwaardeiijke globale lening ααη Leasafric Ghan a Ltd 

12,7 * 

0,9 • 

13,0 

Herstel en vergrating van de capaciteit van de  
waterkrachtcentrale van Kariba, ααη de Zambèze  
Voorwaardelijke lening ααη Zimbabwe Electricity 
Supply Authority 13,0 • 

10,3 

Financiering van het midden- en kleinbedrijf 
Voorwaardelijke globale lening ααη Tanzania 
Development Finance Company Ltd 10,0 • 

Herstel en renovotie von zes hotels in de Wildparken 
Voorwaardelijke lening ααη de Regering van Tanzania 
Tanzania Hotels Investments Ltd (TAHI) 0,3 • 

SÄO TOMÉ EN PRINCIPE 5,6 

Herstel en versterking von de elektriciteitsproduktie en 
-distributie 
Voorwaardelijke lening ααη de stoat Säo Tomé en  
Principe voor Empresa de Agua e Electricidade 5,6 • 

5,0 

Financiering von het midden- en kleinbedrijf 
Voorwaardelijke globale lening ααη Swaziland 
Industrial Development Company Ltd 5,0 • 

MADAGASKAR 3,5 

Uitbreiding von een garnolenkwekerij in de delta von 
Mahajambo ααη de noordwestkust 
Voorwaardelijke lening ααη AQUALMA 3,5 • 

MOZAMBIQUE 3,0 

Instollatie von een nieuwe eenheid voor de verwerking 
van coshewnoten in het industriële complex von 
Nomiolo 
Voorwaardelijke lening ααη Companhia Industrial Joao 
Ferreira dos Santos Sari 3,0 • 

1,0 

GUYANA 

De DOMINICAANSE REPUBLIEK 

ST. K inS EN NEVIS 

GRENADA 

SURINAME 

OVERZEESE LANDS- EN GEBIEDSDELEN 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

8,3 

Herstel v an het wot erleidingnet von Rose Holl 
Voorwaardelijke lening ααη de Coöperatieve Republiek 
Guyana voor Guyana Water Authority  
Financiering von het midden- en kleinbedrijf 
Voorwaardelijke globale lening ααη het Institute of  
Private Enterprise Development Ltd (IPEDj 

7,8 • 

0,5 • 

8,0 

Financiering von het midden- en kleinbedrijf 
Voorwaardelijke globale lening ααη de Asociación  
para el Desarollo de Microempresas C

O
 

ο
 

•
 

HAITI 4,0 

Financiering von het midden- en kleinbedrijf 
Voorwaardelijke globale lening ααη de Société  
Financière Haïtienne de Développement S.A. Ο

 

•
 

ANTIGUA 3,4 

Invoering van een systeem voor de opvang en  
verwerking van vast ofvol op de eilenden Antigua en  
Barbuda 
Voorwaardelijke lening ααη de Regeringen van 
Antigua en Barbuda 3,4 • 

2,0 

Verlenging van de start- en londingsbaan von 
Newcastle op Nevis 
Voorwaardelijke lening ααη de Regering van de 
Federatie van St. Kitts en Nevis 2,0 • 

1,8 

Invoering von een systeem vo or de opvang en  
verwerking von vast afvol op het e ilond Grenada 
Voorwaardelijke lening ααη de Regering van Grenada 1,8 • 

0,6 

Bouw von een model-oquicultuurbedrijf ααη de 
Commewijnerivier 
Voorwaardelijke lening ααη N.V. Commewijne Shrimp  
and Fish Culture Corporation 0,6 • 

2,5 

1,0 • 

Financiering von het midden- en kleinbedrijf 
Globale lening 1,0 * 
Voorwaardelijke lening 1,5 • 
ααη de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen 

CARIBISCH GEBIED 

JAMAICA 

Uitbreiding van het industriegebied Montego Boy 
Port Authority of Jamaica voor Montego Bay Free 
Zone Company Ltd 

DE BAHAMAS 

19,0 

Financiering von het midden- en kleinbedrijf 
Globale lening ααη National Development Bank of  
Jamaica 12,0 * 

7,0 * 

14,0 

Herstel en uitbreiding van de woterleidingnetten op 
het eilond de Nouvelle-Providence en op de 
Fomilie-eilonden 
De Commonwealth Bahamas voor Wafer and 
Sewerage Corporation 14,0 * 

STILLE OCEAAN 

PAPOEA- NIEUW-GUINEA 

FIJI 

46,0 

Exploitotie von een goudmijn op het eilond Lihir ten  
noorden van Nieuw-Ierlond 
- Mineral Resources Development Company voor Lihir 
Gold Ltd 
- Voorwaardelijke lening ααη de Mineral Resources 
Development Company 

25,0 * 

21,0 • 

8,4 

Uitbreiding von het telecommunicatienet 
Fidji Posts and Telecommunications Ltd 8,0 * 

Uivoerbaorheidsonderzoek noor de uitbreiding van de  
haven von Suva 
Ports Aut hority of Fidji 0,4 • 
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mlljoenen ecu rniljoenen ecu 

MIDDELLANDSE ZEE 

EGYPTE 

LIBANON 73,0 

Modernisering van een oiuminlunnfabriek 
Aluminium Company of Egypt 

Voitooiing en modernisering von de installaties von 
een fobriek voor koelkastcompressoren ten noordoosten 
von Cairo 
Misr Compressor Manufacturing Company 

MAROKKO 

Ultbrelding von het goscompiex Rhourde Nouss 
SONATRACH 

TURKIJE 

Financiering van milieu-investeringen in de industrie  
Globale lening ααη de Repubiiek Tunesië 

Aanieg en ingebruikname van een gasieiding tussen 
Nabeul en Tunis en de elektriciteitscentrale van Radès 
Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz 

Herstel en verlenging van weggedeelten in Groot-Tunis 
Republiek Tunesië 

Financiering van deelnemingen in het kapitaal van 
produktieve ondernemingen, vooral van bedrijven die 
geassocieerd zijn met ondernemingen uit de Europese 
Unie 
Piramidale globale lening ααη de Tunesische financiële 
sector 

296,0 

Bouw v an een aardolieraffinaderij bij de haven van  
Alexandrië voor de produktie von distillaten von 
gemiddelde en hoge kwoliteit 
Middle east Oil Reffineries 220,0 * 

70,0 * 

6,0 • 

245,0 

Aanieg van de autosnelwegen 
Rabat - Fès 
Rabat - Tanger 
Société Notionale des Autoroutes du Maroc 165,0 * 

instoliatie von een nieuw irrigotienet op de vlakte von 
Hoouz, rond Marrakech 
Koninkrijk Marokko 40,0 * 

Financiering van het midden- en kleinbedrijf 
Globale lening ααη de Banque Nationale pour le 
Développement Economique en de Banque Marocaine 
du Commerce Extérieur 30,0 * 

Globale lening voor de financiering van kleine en 
middelgrote wegenwerken door lokale overheden 
Fonds d 'Equipement Communal 10,0 * 

ALGERIJE 100,0 

100,0 * 

93,5 

Bouw v on een rioolnet in Ankara 
Administration des Eaux et de l'Assainissement 
d'Ankara 

Bouw van een rioolnet en een 
ofvalwaterzuiveringsstotion in Antalya 
Compagnie des Eaux et de l'Assainissement d'Antalya 

Koppeling van de elektriciteitsnetten op 
het Syrische net 
Société Turque d e Production et de Transport 
d'Electricité 

TUNESIË 

45,0 * 

35,0 * 

13,5 * 

73,0 

Flerstel en modernisering von de belongrijkste 
handelshovens 
Republiek Tunesië voor het Office des Ports Na tionaux 
Tunisiens 25,0 * 

15,0 * 

15,0 * 

10,0 * 

Herstel von de drinkwater- en rioolnetten in het 
noorden von het land  
Republiek Libanon 

Herbouw en modernisering von de 
luchthaveninstollaties -en -diensten 
Republiek Libanon 

Financiering van het produktieve midden- en 
kleinbedrijf 
Voorwoardelijke globale lening ααη  
Lebanon Invest (Holding) SAL 

ISRAËL 

Financiering van het midden- en kleinbedrijf 
Globale lening ααη Industrial Development Bank of 
Israël 

JORDANIË 

Modernisering von het waterleidingnet, het rioolnet en 
de zuivering von het ofvalwoter in het noorden von 
het land 
Het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië  

GAZA 

60,0 * 

10,0 * 

3,0 • 

68,0 

Bouw von een nieuw biologisch  
ofvalwaterzuiveringsstotion voor West-Jeruzalem en 
aonsluiting ervan op het rioolnet 
Stoat Israël voor Jerusalem Development Authority 35,0 * 

33,0 * 

38,0 

Uitbreiding en versterking van het 
elektriciteitsdistributienet in de agglomeratie van 
Amman 
Het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië 20,0 * 

18,0 * 

26,0 

Financiering van het midden- en kleinbedrijf 
Globale leningen ααη : 
- A rab Bank pic 10,0 * 
- Cai ro-Amman Bank 10,0 * 
Voorwoardelijke globale leningen ααη : 
- A rab Bank pic 3,0 • 
- Cai ro-Amman Bank 3,0 • 

MALTA 15,0 

Aanieg van rioolnetten en bouw van 
afvalwaterzuiveringsstations op Malta en Gozo 
Republiek M alta 15,0 • 

CYPRUS 10,0 

Uitbreiding van het rioolnet von Limossol 
Office d'assainissement de Limassol-Amathus 10,0 * 

8,0 • 
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miljoenen ecu mihoenen ec u 

MIDDEN- EN OOST-EUROPA 

REPUBLIEK TSJECHIË 

LITOUWEN 19,0 

Verbetering van het wegen net 
Konsolidac'ni Banka 

HONGARIJE 

Modernisering en uitbreiding von het telefoonnet 
Magyar Tàvkoziési Rt. 

ROEMENIË 

Herste! en modernisering von de produktie, het 
transport en de distributie van elektriciteit en wärmte  
Republiek Roemenië voor Regia Autonoma de  
Eleclricitate - RENEL R. A. 

Herste! van de haven van Constanja 
Republiek Roemenië voor Constanta Port Administration 
- CPA 

POLEN 

Herste! van het eerste dee ! van de spoodijn Wors chou-
Terespo! - Witrus !and 
Polskie Koleje Pan stwowe 

REPUBLIEK SL OWAKIJE 

Modernisering en uitbreiding von de gosleidingen voor 
de internationale doorvoer von het gas 
Slovensky Plyn arensky Priemysel 

BULGARIJE 

Herste! en herbou w von ongeveer 9 00 km 
hoofdwegen 
Republiek Bulgarije 

ALBANIE 

SLOVENIE 

260,0 

Ontzwovelingsinstollaties in zes bruinkoolgestookte 
wormtekrochtcentrales 
C'EZ, O.S. 200,0 * 

60,0 * 

200,0 

Financiering van het midden- en kleinbedrijf 
Globale lening ααη Κ & Η Bank, OTP Bank, 
Creditanstalt - Budapest, ING Bank - Budapest, Inter • 
Europa Bank en Unicbank 150,0 • 

50,0 * 

175,0 

Uitbreiding en modernisering von het telefoonnet 
Republiek Roemenië voor Regia Autonoma de  
Telecomunicatii • ROM-Telecom, R.A. 80,0 * 

60,0 * 

35,0 * 

140,0 

Financiering van het midden- en kleinbedrijf 
Globale lening ααη de Bank Creditanstalt (Polskal, 
Raiffeisen Centrobank, ABN AMRO (Polskaj Bank en 
ING Bank - Warsschau 100,0 * 

40,0 * 

80,0 

Financiering van het midden- en kleinbedrijf 
Globale lening ααη de Nationale Bank van Slowakije 50,0 * 

30,0 * 

60,0 

60,0 • 

34,0 

Herste! en modernisering von 100 km weg op de  
hoofdroule Oost-West 
Republiek Albanië 

Vergroting en inrichting von de veerbootterminol in de  
haven van Durrès 
Republiek Albanië voor het Havenkantoor van Durrès 

Financiering van het midden- en kleinbedrijf 
Piramidale globale lening ααη de Republiek Albanië  
via de Bank van Albanië 

24,0 * 

5,0 * 

5,0 * 

32,0 

Aanleg van drie delen van de autosnelweg oost-west 
Ljubljana-Celje 
Druzba za Autocest ν Republiki Sloveniji 32,0 * 

Bouw van een kleine Containerterminal en verbetering 
van de vrachtterminal 
Republiek Litouwen voor het Zeehavenbedrijf van 
Klaipeda 
Financiering van het midden- en kleinbe drijf 
Globale lening ααη de Lithuanian Development Ba nk 

ESTLAND 

Financiering van het midden- en kleinbedrijf 
Globale lening ααη de Estonian Investment Bank 

LATIJNS-AMERIKA 

ARGENTINIE 

Installaties voor de verwerking von gevoorlijke 
afvolstoffen in de provincie Buenos Aires 
AILINCO S.A. 

PERU 

Herste! van het noordelijk deel van de  
panamerikaanse autosnelweg 
Republiek Peru, M inisterie van Vervoer en 
Communicatie 

PARAGUAY 

AZIE 

CHINA 

INDONESIE 

FILIPPIJNEN 

PAKISTAN 

THAILAND 

14,0 * 

5,0 * 

5,0 

5,0 • 

76,0 

Rioleringen en ofvolwaterzuiveringsstations in het 
noordelijk deel von Buenos Aire s 
Aguas Argentines 70,0 * 

6,0 * 

27,0 

27,0 * 

17,0 

Uitbreiding von het rioolnet van Asuncion 
Republiek Paraguay voor de Corporación de Obras  
Sanitarias 17,0 * 

55,0 

Volorisotie van de aardolie- en gasbron van Ping Hu, 
transport en distributie van gas naar Pudong 
Volksrepubliek China via de People's Bank of China 
voor Shangai Petroleum C ompany 55,0 * 

46,0 

Aanleg van een nieuwe gasleiding tussen de eilenden 
Sumatra en Baton en van het centrum naar het zuiden  
van Sumatra 
Regering van Indonesië voor Perum Gas Nagara 46,0 * 

25,0 

Modernisering en uitbreiding van de luchthaven van 
Davao op het eilend Mindanao 
Regering van de Filippijnen voor de  
Luchthavenautoriteit van Davao 25,0 * 

24,0 

Bouw en ingebruikstelling van een waterkrachtcomplex 
ααη de rivier de Indus 
Regering van Pakistan voo r Water and Power 
Authority of Pakistan 24,0 * 

18,0 

Verlenging von de gasleiding van Erawan, tussen 
Bang Pakong en Wang Noi 
Petroleum Authority of Thailand 18,0 * 
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BIJLAGE 

Tobel A : Ondertekende leningovereenkomsten von 1959 tot en met 1995 
(in miljoenen ecu] 

In de Europese Unie Buiten de Europese Unie 

Eigen ander mandaat Eigen Begrotings-
Joar Totaal Totaal middelen en garanties NCL Totaal middelen 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 1 994,9 1 38 1,5 613,4 
1981/1985 28 500,0 25 714,0 20 747,7 379,7 4 586,9 2 786,0 2 438,8 347,2 
1986 7 556,1 7 071,1 6 678,1 — 393,0 485,0 381,8 103,2 
1987 7 848,7 7 450,4 7 003,4 — 446,9 398,3 188,8 209,5 
1988 10 180,1 9 479,8 8 938,3 185,0 356,5 700,2 520,1 180,1 
1989 12 246,1 11 634,2 11 555,9 — 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 19 615,3 17 724,2 17 672,6 51,5 — 1 891,1 1 807,4 83,7 
1994 19 927,5 17 681,9 17 656,0 25,8 — 2 245,6 1 978,5 267,1 
1995 21 408,2 18 602,8 18 602,8 2 805,4 2 557,2 248,2 

Totool 190 434,4 173 607,8 166 199,1 1 009,6 6 399,1 16 826,6 14 110,5 2 716,1 

Tobel Β : Ondertekende leningovereenkomsten von 1991 tot en met 1995 en von 1959 tot en met 1995 
naar herkomst der middelen en naar land 

(in milioenen ecu) 

1991 - 1995 1959-1995 

Eigen Andere Eigen Andere 
Totaal middelen middelen Totaal middelen middelen 

Lidstaten  84 625,8 84 586,6 39,2 173 607,8 167 208,7 6 399,1 

Belglë  2 164,4 2 164,4 — 3 293,9 3 270,4 23,6 
Denemorken  3 779,7 3 779,7 — 7 734,2 7 188,4 545,8 
Duitsiond  10 183,6 10 183,6 — 14 775,8 14 775,8 — 
Griekeniond 2 315,4 2 315,4 — 5 203,2 4 897,1 306,1 
Sponje  15 197,3 15 158,1 39,2 20 816,1 20 572,1 244,0 
Fronkrijk  10 709,2 10 709,2 — 23 279,1 22 029,0 1 250,0 
lerlond  1 54 7,0 1 547,0 — 5 036,8 4 612,8 424,0 
Itoiië  17 694,0 17 694,0 — 53 418,3 50 331,6 3 086,7 
Luxemburg  155,2 155,2 — 212,2 212,2 — 
Nederiond 1 42 7,9 1 42 7,9 — 2 539,5 2 536,3 3,2 
Oostenrijk  403,9 403,9 — 637,8 637,8 — 
Portugal  6 062,6 6 062,6 — 8 753,5 8 713,7 39,8 
Finland 239,3 239,3 — 239,3 239,3 — 
Zweden  288,4 288,4 — 288,4 288,4 — 
Verenigd Konlnkrijk . . 11 179,9 11 179,9 — 25 242,4 24 766,6 475,8 
Elders'" 1 27 8,0 1 278,0 2 137,1 2 137,1 

Afrika/Coribisch geb./Stille 
Oceaon  1 762,7 974,6 788,1 4 731,0 2 848,8 1 882,2 

Zuid-Afriko  45,0 45,0 45,0 45,0 

Middellondse Zee .... 2 887,3 2 813,3 74,0 7 779,7 6 945,8 833,9 

Midden-en Oost-Europo . . 3 449,0 3 449,0 3 664,0 3 664,0 

Latijns-Ameriko en Azië . . 607,0 607,0 607,0 607,0 

Totool  93 376,8 92 475,6 901,2 190 434,4 181 319,2 9 115,2 

De kredietverlening in Sponje en Portugal vie! tot eind 1 985 en die in Griekenlond tot eind 1980 onder de octiviteiten buiten de Europese Unie.  
(1 ) Kred ietverlening gelijkgesteld can verrichtingen binnen de Europese Unie (zie wenken voor de lezer, punt 5d op biz. 1 22). 
(2) Inclus ief kredieten onder mondoat en garanties. 
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Tabel C : Kredietverlening in de Europese Unie van 1991 tot en met 1995 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) verdeling near sector (in miljoenen ecu) 

Infrostructuren 

Totaal 

Afzonder
lijke 

leningen 

Uit 
globale  

leningen Vervoer Telecommunicotie 

Woterprojec-
ten en 

diversen Energie 

Industrie,  
diensten, 

landbouv/ 

België  
Denemorken . . . 
Duitslond . . . 
Griekenland 
Spanie 
rrankn|K . . . . 
lerlond 
Italie  
Luxemburc . . . 
Nederlonc . . . . 
Oostenrijk . . . . 
Portugal 
Finland 
Zweden 
Vereniqd Koninkrijk 
Elders« 

2 272,3 
3 832,4 
9 703,8 
2 011,5 

15 112,5 
9 809,9 
1 33 7,9 

16 715,0 
152,2 

1 46 6,4 
361,8 

5 961,4 
234,2 
255,4 

10 802,5 
1 27 8,0 

1 393,3 
3 526,2 
5 359,0 
1 625,6 

14 163,7 
5 926,7 
1 239,3 

12 506,7 
150,1 

1 066,6 
345.6 

5 587,1 
223.7 
240,7 

10 383,2 
1 278,0 

879,0 
306.2 

4 344,7 
385,9 
948,8 

3 883,2 
98,6 

4 208,3 
2,1 

399,8 
16,2 

374.3 
10,5 
14,8 

419.4 

811,9 
2 091,9 
1 027,6 

923,5 
6 913,7 
5 137,5 

344,2 
1 364,9 

376,7 
179,0 

2 771,0 
209,4 
75,5 

2 071,2 
40,0 

380,0 
1 15 9,1 

340.5 
2 075,6 

140.6 
2 956,9 

59,5 

74,0 
641,5 

887,6 
291,1 

265,0 
102,4 

2 796,8 
288,2 

2 334,4 
890,2 
252,4 

1 049 ,2 

479,2 
39,4 

230,0 

39,3 
3 023,6 

302,9 
791,3 

1 297,6 
289,7 

1 506,1 
54,8 

401,0 
4 844,0 

173,9 

942,2 
0,1 

125,9 
3 337,7 

946,9 

892,6 
466,9 

3 422,6 
169,6 

2 282,7 
3 727,4 

199,6 
6 500,0 

92,8 
436,6 
69.5 

1 37 6,7 
24,7 
14.6 

1 482,5 

Totaal 81307,3 65015,5 16291,7 24338,2 9006,3 11789,9 15014,0 21158,8 

I Zie noot 1 b ij lobel B, biz. 106. 

label D : Kredietverlening in de Europese Unie von 1991 tot en met 1995 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) verdeling naar doelstelling (in miljoenen ecu) 

Industriebeleid 

Regionale  
ontwikkeling 

Europese 
verbindingsinfro-

structuren 
Milieu 

en leefklimoot Energie 

Internationaal  
concurrentie-

vermogen 
Midden- en 
Kleinbedrijf 

België  611,0 792,7 353,9 302,9 842,0 
Denemarken 2 047,8 2 464,0 631,7 982,3 20,3 263,9 
Duitsland 6 665,6 2 165,1 3 923,0 1 41 2,7 96,0 1 407 ,7 
Griekenland 2 011,5 940,0 535,4 269,3 — 152,3 
Spanje 13 965,5 7 051,4 4 387,8 1 995 ,1 699,3 676,4 
Frankrijk 6 732,7 3 174,1 2 049,0 161,9 998,9 2 012,6 
lerland 1 337,9 298,8 252,4 400,4 — 97,9 
Italië  11 444,7 4 248,9 3 322,6 4419,1 1 030 ,0 3 655,1 
Luxemburg 91,2 59,5 78,8 78,8 — 2,1 
Nederland 140,9 376,7 521,3 594,6 — 376,4 
Oostenrijk 63,8 252,9 39,4 — 53,3 16,2 
Portugal 5 961,4 2 054,5 1 286,3 933,6 88,5 250,8 
Finland 23,7 209,4 132,5 0,1 — 10,4 
Zweden 4,7 75,5 39,2 125,9 — 14,6 
Vereni^d Koninkrijk . . . 5 504,3 2 391,5 

331,1 
4 129,6 2 997,4 

946,9 
277,9 416,5 

Totaal 56 606,7 26 886,1 21 682,8 15 621,0 3 264,2 10194,9 

Omdot sommige kredieten can twee of meer doelstellingen tegelijk beontwoorden, kunnen de bedrogen von de verschillende rubrieken niet bij elkoor worden geteid. 
(1| zie noot 1 b ij label Β op biz. 106. 

Tobel E : Kredietverlening van regionaal belang in 1995 en van 1989 tot en met 1995 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) (in miljoenen ecu) 

1995 

Regionale  
ontwikkeling Totaal 

Acfieregio's voor 
stroctuurfondsen 

Doelst.l 
Regionale  

ontwikkeling Totaal 

1989-1995 

Actieregio's voor 
structuurfondsen 

Doelst. 1 

België 249,0 231,1 
Denemarken 304,0 258,7 
Duitsland 1 786,4 1 527,5 
Griekenland 335,8 335,8 
Spanje 2 697,0 2 586,3 
Frankrijk 1 440 ,1 1 365,7 
lerland 165,5 165,5 
Italië 2 458,8 2 186,7 
Luxemburg 79,3 79,3 
Nederland 24,0 24,0 
Oostenrijk 63,8 63,8 
Portugal 1 252,9 1 252 ,9 
Finland 23,7 20,8 
Zweden 4,7 4,7 
Verenigd Koninkrijk ... 1 258,7 1 22 7,2 

Totaal 12 143,7 11 330,0 

87^ 

1 232,7 
335,8 

1 637,4 
40,6 

165,5 
1 060,1 

1,0 

1 25 2,9 

67,6 

702,0 
2 689,2 
7 379,8 
2 431,4 

16 116,2 
8 870,3 
1 73 5,8 

16 341,9 
103,0 
261,4 
63,8 

7 503,8 
23,7 
4,7 

7 080,1 

581,2 
1 836 ,8 
6 484,6 
2 431,4 

15 755,3 
7 434,2 
1 735,8 

15 339,5 
103,0 
199,4 
63,8 

7 503,8 
20,8 

4,7 
5 919,3 

93,1 

5 082,2 
2 431,4 
9 553,7 

239,9 
1 735,8 
9 785,9 

10,7 

7 503,8 

237,2 

5 880,7 71 307,1 65 413,6 36 673,7 
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(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 
Verdeling noor sector 

(in miijaenen ecu) 

Totaal Leningen Uit glab.kred. 

bedrag % BB EIB 

Energie en infrastructuren  13 164,6 74,0 11 765,8 1 398,8 

Energie  3 083,1 17,3 2 983,3 99,8 
Produktie  1 848,2 10,4 1 812,2 36,1 
TradiHonele warmtekrachtcentrales  609,8 3,4 606,4 3,3 
Waferkrachtcentrales  292,1 16 267,6 24,5 
Warmteproduhieœntrales  363,4 2,0 355,5 7,9 
Aardolie- en -gasexploitatie  582,7 3,3 582,7 — 
Vosfe brandstoffen  ....... 0,2 — — 0,2 
Transport, opsiag, opwerking  ....... 966,3 5,4 966,3 — 
Elekfridfeit  154,4 0,9 154,4 — 
Aardgas, aardolie  4,6 811,9 — 
Distributle  1,5 204,8 63,8 
Elekfridteit  68,9 0,4 53,4 15,4 
Aardgas  190,8 1,1 151,4 39,4 
Wärmte  8,9 0,1 — 8,9 
Vervoer  6 442,5 36,2 6 256,5 186,0 
Uitzonderlijk grote werken . . , . ....... 400,2 2,3 400,2 — 
Spoorliinen  ....... 2150,4 12,1 2 150,4 — 
(Autosnel)wegen . 2 422,9 13,6 2 354,0 69,0 
Stodsvervoer  632,4 3,6 531,7 100,7 
Luchtvoart  467,5 2,6 466,7 0,8 
Vervoer over zee 369,0 2,1 353,5 15,6 
Telecommunicotie  884,7 5,0 884,7 — 
Netwerken en centrales  832,0 4,7 832,0 — 
Mobilofonie  52,7 0,3 52,7 — 
Water, rioleringen, vaste afvalstofFen  2 236,1 12,6 1 283,4 952,7 
Drinkwatervoorziening  230,4 1,3 100,7 129,6 
Riooiwaterzuivering  1 21 2,6 6,8 614,5 598,2 
Watervoorziening, rioleringen, droineringen  . 447,5 2,5 358,5 89,0 
Verwerking van vasten vloeiboarafval . . ....... 296,4 1,7 209,7 86,7 
Diverse voorzieningen  . 49,2 0,3 — 49,2 
Stedelijke infrostructuur 173,4 1,0 140,2 33,2 
Stadsvernieuwing  0,4 55,5 17,5 
Samengestelde stadsprojecten  100,3 0,6 84,7 15,6 
Diverse infrastructuren  344,8 1,9 217,7 127,1 
Samengestelde infrastructuurprojecten  224,8 1,3 97,7 127,1 
Land- en bosbouwvoorzien Ingen   120,0 0,7 120,0 — 
Industrie, landbouw, diensten  4 617,1 26,0 1 662,2 2 954,9 

Industrie  3 611,3 20,3 1 374,5 2 236,7 
Mijnbouw  21,9 0,1 — 21,9 
Metallurgie  ....... 117,6 0,7 93,0 24,6 
Metaalindustrie en machinebouw  485,9 2,7 — 485,9 
Produktie van transportmaterieel  566,1 3,2 483,5 82,7 
Elektrotechniek, elektronica  320,3 1,8 173,5 146,8 
Chemie  647,0 3,6 520,4 126,5 
Rubber-en kunststofverwerkende industrie ...... 172,0 1,0 4,4 167,7 
Glas en aardewerk  ....... 144,2 0,8 9,7 134,5 
Bouwmaterialen  0,6 — 101,8 
Houtindustrie  0,9 14,1 140,8 
Voedingsmiddelen  ....... 258,9 1,5 28,2 230,7 
Textiel, leer  169,4 1,0 29,6 139,8 
Papierpulp, papier, drukkerijen  257,2 1,4 18,1 239,1 
Overige verwerkende industrie  66,0 0,4 — 66,0 
Bouwnijverheid  128,0 0,7 — 128,0 
Diensten , . 996,2 5,6 287,6 708,6 
Toerisme, vrijetiidsbesteding, gezondheid ...... ....... 137,1 0,8 11,7 125,4 
Onderzoekenontwikkeling  ....... 3,5 0,0 — 3,5 
Zakelijkedienstverlening . 3,7 256,3 407,2 
Recycling van afvalmaterialen  ....... 28,0 0,2 — 28,0 
Onderwijs- en opieidingscentra  21,4 0,1 19,6 1,8 
Handel  142,7 0,8 — 142,7 
Landbouw, visserij, bosbouw  9,6 0,1 — 9,6 

Totaal generaol  17 781,7 100,0 13 428,0 4 353,7 
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Tobel G : Kredietverlening in de Europese Unie von 1991 tot en met 1995 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

Verdeling noor sector 
(in miljoenen ecu) 

Totaal Leningen Uit globale kredieten 

bedrog % EIB Tataal EIB NCL 

Energie en infrastructuren  60 148,5 74,0 54 818,6 5 329,9 5 329,9 

Energie  
Produktle  
Traditionelewarmtekrachtcentrales . . . . 
Waterkrachfcentrales  
Ceothermiscbe en alternatieve energie . . . 
Warmteprodukfiecenfrales  
Aardolie- en -gasexpioitatie  
Vaste brandstolfen  
Transport, opslog, opwerking  
Elektriciteit . . 
Aardgas, aardolie , . , 
Kernenergie , , 
Distributie , , , 
Elektriciteit , . 
Aardgas , . . . 
Wärmte i , . i , . 

Vervoer  
Uitzonderiijk grote werken 
Spoorlijnen , , . . 
(Âufosnel)wegen , , , . . 
Overslagcentra en overig  
Stadsvervoer . . 
Luchtvaart . . . 
Vervoer over zee . . 
Teiecommunicotie  
Bijzonderecommunicatienetten  
Netwerken en centrales  
Mobilofonle  
Satellleten, volgstations  
Internationale kabels  
Water, rioleringen, vaste afvalstoffen . . 
Drinkwatervoorziening  
RIoolwaterzuiverIng  
Watervoorziening, rioleringen, droineringen 
Verwerkingvon vosten vloeiboorafvol . 
Diverse voorzieningen  
Stedelijke infrastructuur  
Stadsvernieuwing  
Tentoonstellingen, beurzen en congressen . .  
Openboregebouwenendergelijke . . . . 
Samengesteide stadsprojecten  
Diverse infrastructuren  
Samengesteide infrastructuurprojecten . . .  
Land- en bosbouwvoorzieningen  

15 014,0 
7 660,0 
2 670,9 

751.5 
29,3 

989,7 
3 179,0 

39,7 
3 898,2 
1 153,6 
2 570,8 

173,7 
3 455,9 
1 812,1 
1 492,5 

151,3 
24 338,2 
2 451,0 
5 033,6 
9 662,8 

173,3 
3 937,0 
2 301,4 

779.2 
9 006,3 

201.3 
7 740,7 

204,0 
691.7 
168.6 

9137,0 
775,6 

3 321,7 
3 114,0 
1 29 7,2 

628,5 
499.8 
215,2 
144,0 

5,5 
135,0 

2 153,2 
2 016,7 

136,5 

18,5 
9.4 
3,3 
0,9 

1,2 
3,9 

4,8 
',4 
3.2 
0,2 
4.3 
2,2 
1,8 
0,2 

29,9 
3,0 
6,2 

11,9 
0,2 
4,8 
2,8 
1,0 

11.1 
0,2 
9.5 
0,3 
0,9 
0,2 

11.2 
1.0 
4.1 
3,8 
1.6 
0,8 
0,6 
0,3 
0,2 

0,2 
2,6 
2,5 
0,2 

14 537,6 
7 494,5 
2 643,0 

644.2 
27,4 

964,8 
3 177,6 

37,4 
3 882,0 
1 14 7,9 
2 560,4 

173.7 
3 161,1 
1 766,5 
1 281, 2 

113,4 
22 968,6 
2 451,0 
4 985,6 
8 929,5 

168,4 
3 441,3 
2 281,0 

711.8 
9 006,3 

201.3 
7 740,7 

204,0 
691,7 
168,6 

6 241,9 
302.4 

1 704,6 
2 761,8 

996.5 
476.6 
418.9 
174.4 
141.5 

103,0 
1 645,3 
1 510,0 

135,3 

476,5 
165,5 
27,9 

107,3 
1,9 

24,9 
1,3 
2,2 

16,2 
5.8 

10.4 

294,7 
45.5 

211,3 
37,9 

1 369,6 

48,0 
733,2 

4.9 
495,7 
20,4 
67,4 

476,5 
165,5 
27,9 

107,3 
1,9 

24,9 
1,3 
2,2 

16,2 
5.8 

10.4 

294,7 
45.5 

211,3 
37,9 

1 369,6 

48,0 
733,2 

4.9 
495,7 

20,4 
67,4 

2 895,1 
473,3 

1 617,0 
352,2 
300,7 
151,9 

80,9 
40,9 

2,5 
5,5 

32,1 
507,9 
506,7 

1,2 

2 895,1 
473,3 

1 617,0 
352,2 
300,7 
151,9 
80,9 
40,9 

2,5 
5,5 

32,1 
507,9 
506,7 

1,2 

Industrie, dicnsten, londbouw  21 158,8 26,0 10 197,0 10 961,8 10 834,0 127,8 

Industrie  17 697,4 21,8 9 306,4 8 391,1 8 288,5 102,6 
Mijnbouw  102,0 0,1 — 102,0 101,0 1,0 
Metallurgie  336,9 0,4 178,1 158,8 158,7 0,1 
Metaalindustrie, machinebouw  1 759,5 2,2 65,1 1 694,3 1 679,9 14,4 
Produktievan transportmaterieel  
Elektrotechniek, elektronica  

4 679,7 5,8 4 416,6 263,1 261,2 1,9 Produktievan transportmaterieel  
Elektrotechniek, elektronica  1 195 ,8 1,5 696,3 499,4 496,8 2,6 
Chemie  3 141,7 3,9 2 579,9 561,8 555,1 6,8 
Rubber- en kunststofverwerkende industrie . . . . 638,1 0,8 115,2 522,8 514,9 7,9 
Glas en aardewerk  350,1 0,4 52,6 297,5 294,5 2,9 
Bouwmaterialen  738,8 0,9 164,9 573,9 570,6 3,3 
Houtindustrie  536,1 0,7 44,7 491,4 484,7 6,7 
Voedingsmiddelen , . 1 384,8 1,7 187,4 1 1 97,4 1 181 ,0 16,4 
Textiel,Teer  589,7 0,7 51,9 537,8 533,8 4,0 
Papierpulp, papier, drukkerijen  1 594,8 2,0 753,5 841,3 821,8 19,5 
Overige verwerkende industrie  187,1 0,2 — 187,1 175,9 11,2 
Bouwnijverheid  462,5 0,6 — 462,5 458,7 3,8 
Diensten  3 419,9 4,2 890,6 2 529,3 2 504,4 24,9 
Toerisme, vrijetijdsbesteding, gezondheid . . . 1 014 ,7 1,2 242,7 772,0 765,1 6,9 
Onderzoek en ontwikkeling  100,5 0,1 96,0 4,5 4,5 — 
Zakelijkedienstverlening  1 845,1 2,3 464,9 1 380,2 1 366 ,9 13,3 
Recycling van afvalmaterialen  84,8 0,1 — 84,8 83,2 1,6 
Onderwijs- en opleidingscentra  92,2 0,1 87,0 5,2 4,1 1,0 
Handel  282,8 0,3 — 282,8 280,6 2,1 
Landbouw, visserij, bosbouw  41,4 0,1 — 41,4 41,0 0,4 

Totaal generaal  81 307,3 100,0 65 015,5 16 291,7 16163,9 127,8 
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Tobel H : Kredietverlening per regio (in 1995 en von 1991 loten met 1995) 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

Deze tcbel geeft een overzicht von de kredietverlening per regio (doelstelling 1 of 2 near gelang het land). Voor zover mogelijk zijn de 
afzonderlijke kredieten ten behoeve van verscheidene regie's tegelijk uitgesplitst. 
Ramingen EUROSTAT 1992 van fiet BBP per fioofd van de bevolking, uitgedrukt in standaard-koopkracht (EU 15 = 100) 
Bevolking 1992 in duizendtallen. 

(in miljoenen ecu) 

BBP/ 1995 1991 - 1995 

inw. Bevolking Totaal Afzanderl. Toewij Totocl Afzanderl. Toewij
leningen zingen leningen zingen 

België  109 10 045 765,5 506,2 259,3 2 272,3 1 393,3 879,0 

Brüssel  174 960 79,1 77,4 1,7 276,4 238,0 38,4 
Vlaams Gewest  110 5 804 273,9 77,7 196,1 1 06 2,9 381,2 681,8 
Wallonië  88 3 280 182,2 120,8 61,4 348,8 189,9 158,8 
Multiregionaal  230,4 230,4 584,2 584,2 

Denemorken  107 5 170 846,6 782,4 64,2 3 832,4 3 526,2 306,2 

Regio rond de hoofdstad  151,8 141,7 10,2 691,5 640,8 50,7 
Ten oosten van de Grote Belt   430,7 429,0 1,7 1 453,0 1 434,1 19,0 
Ten Westen van de Grote Belt 136,0 83,6 52,4 1 020,0 783,5 236,6 
Multiregionaal  128,1 128,1 — 667,9 667,9 — 
Duitslond 107 80 595 2 571,5 1 268,3 1 303,1 9 703,8 5 359,0 4 344,7 

Hamburg  
Bremen  
Hessen  
Boden-Württemberg . . 
Beieren  
Noordrijn-Westfalen . . 
Saarland  
Nedersaksen  
Sieeswijk-Holstein . . . 
Rijnland-Palts  
Berlijn  
Brandenburg  
Saksen-Anhalt  
Saksen  
Mecklenburg-Vorpommern 
Thüringen  
Multiregionaol  

196 
155 
149 
131 
126 
113 
109 
105 
104 
102 
95 
44 
43 
42 
41 
38 

1 677 
684 

5 878 
10 074 
11 676 
17590 

1 080 
7523 
2 662 
3 852 
3 455 
2 544 
2 809 
4 664 
1 873 
2 552 

6,0 
91.7 

122,1 
140,0 
61,3 

415,4 
18.8 

137,0 
91,3 
13.9 

133.7 
302.8 
171.6 
269,8 
97,5 
285,0 
213.7 

89.4 
84,8 
14.5 

56,2 

40,0 

124,9 
258,6 
111,8 
161,3 
52,5 
61,3 

213,1 

6,0 
2,3 

37.2 
125.5 
61.3 

359,2 
18.8 

137,0 
51,3 
13.9 
8,7 

44,3 
59,7 

108.6 
45,0 

223.7 
0,6 

129,7 
114.1 
414,3 
350.2 
480,7 

1 727,4 
156.3 
592,5 
204,5 
63,8 

264,3 
705,3 

1 048,6 
1 720,2 

411,2 
960,1 
360,5 

107.5 
89,4 

322.6 
57,0 

311,5 
400,0 
92,6 

9,8 
65,0 

218,3 
475,3 
698.5 
331,3 
248.6 
571.7 
359,9 

22,2 
24,7 
91.7 

293,2 
169,1 
327,5 
63,6 

582,7 
139.5 
63.8 
46,0 

230,1 
350,1 
388,9 
162.6 
388,4 

0,6 

Griekenlond 61 10 280 335,7 269,4 66,4 2 011,5 1 625,6 385,9 

Attica  
Midden-Griekenland 
Noord-Griekenland 
Eilanden  
Multiregionaal . . . 

68 
59 
58 
54 

3 528 
2 439 
3 313 
1 000 

164,2 
31,5 
43,7 
6,4 

90,0 

161,1 
12,9 
16,5 

78,8 

3,1 
18,6 
27,2 
6,4 

11,2 

646.1 
392,5 
260,5 
155.2 
557,2 

596.1 
261.2 
141,2 
84,4 

542,6 

49,9 
131.2 
119.3 
70,8 
14,6 

Sponje 77 39 115 2 892,7 2 651,5 241,2 14 697,4 1 4 163,7 948,8 

Balearen  
Madrid  
Catalonië . . . . 
Navarra  
Baskenland . . . , 
La Rioja  
Aragon 
Valencia  
Canarische eilanden 
Cantabrië . . . . 
Asturië  
Murcia  
Kastilië-Leon . . .  
Kastilië La Mancha  
Andalusië . . . . 
Galicië  
Estremadura . . .  
Multiregionaal . . . 

103 
97 
95 
94 
90 
87 
84 
78 
75 
74 
71 
70 
66 
65 
59 
59 
51 

686 
4 914 
6 023 

522 
2 131 

261 
1 208 
3 801 
1 503 

527 
1 120 
1 039 
2 620 
1 718 
6 989 
2 795 
1 132 

111,3 
251.8 
380.9 
35,6 

251,9 
6,6 

106,5 
252.2 
34,9 
23.4 
32,1 
16,1 

138.3 
27,9 

785,1 
250,8 
76.5 
110,7 

110,4 
245,1 
328,4 
33,8 

235,9 
3,8 

92.5 
186.0 

23,7 
20,2 
30,2 
10,2 

120,4 
14.6 

764,7 
247.1 
74,0 

110,7 

0,93 
6,7 

52,5 
1,9 

16,0 
2,9 

14.0 
66.1 
11.2 
3,3 
1,9 
5,9 

18,0 
13,4 
20,4 
3,6 
2,5 

358.0 
1 941,4 
2 521,7 

190,3 
1 026,4 

46,1 
209.2 

1 666,0 
215,6 
194.3 
319,9 
390.1 
631,9 
917.4 

2 651,3 
914.8 
502.9 
415,1 

348.1 
1 889,8 
2 376,9 

182.2 
984,4 

40,8 
176,6 

1 511,1 
190,2 
181,9 
307.1 
358.0 
524.2 
857,8 

2 482,4 
858,8 
478.3 
415.1 

10,0 
51,6 

144,9 
8,1 

42.0 
5,3 

32,6 
154,9 
25,4 
12.4 
12,8 
32,2 

107,6 
59.5 

168,9 
56.1 
24.6 
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Tobel H : Kredietverlening per regio (In 1995 en von 1991 tot en met 1995) (vervolgj 
(afzonderliike leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

(in miijoenen ecu) 

BBP/ 1995 1991 - 1995 

Bevolking Totaal Afzonderl. Toewij-
ieningen zingen 

Totaal Afzonderl. 
leningen 

Toewij
zingen 

Fronkrljk Π 2 

Ile-de-France 169 
Champagne-Ardenne 114. 
Elzas 113 
Rhône-Alpes Ill 
Haute-Normandie 107 
Franche-Comté ........ 104 
Centrum 103 
Provence-Côte d'Azur .......... 101 
Aquitaine 99 
Bourgogne 99 
Basse-Normandie 98 
Midi-Pyrénées 97 
Lotharingen , 97 
Loiregebied 96 
Picardie 95 
Bretagne 93 
Auvergne . , . , 90 
Poitou-Charentes 89 
Noord - Pas-de-Calais 89 
Limousin 89 
Languedoc-Roussillon .......... 88 
Corsica 79 
Overzeese gebiedsdelen 45 
Multiregionaal  

lerlond 76 

Itolië 105 

Lombardije 134 
Valle d'Aosta 129 
Emilia-Romagna 128 
Trentino-Alto Adige 124 
Friuli-Venezia Giulia 122 
Ligurië 121 
Latium , , , 120 
Piemonte 9 
Veneto 117 
Toscane 112 
Marken 104 
Umbrië 103 
Abruzzen 94 
Molise , . 82 
Sardinië ................ 79 
Apulië 77 
Campanië . . . 73 
Sicilië 73 
Basilicota , , ό7 
Calabrië 63 
Multiregionaal  

Luxemburg 156 

Nederlond 102 

West-Nederland 109 
Noord-Nederland 103 
Zuid-Nederland 98 
Oost-Nederland 89 
Multiregionaal  

Oostenrijk 115 

57 042 2 098,4 1 17 7,8 920,6 9 809,9 5 926,7 3 883,2 

10 799 
.1 343 
1 633 
5429 
1 744 
1 104 
2 387 
4 332 
2817 
1 610 
1 395 
2 448 
2 283 
3 087 
1 831 
2 807 
1 310 
1 605 
3 956 

714 
2 159 

251 
1 469 

207,0 
16,6 
38,2 

443.6 
76,4 

100.7 
48,9 

150,4 
52,0 
33,4 
23.8 
52.9 
25.0 
90,6 

100,6 
60,8 
31,2 
33,6 

349,9 
11.1 
66,1 
0,04 
39,8 
46,0 

88,0 

334,7 
46,3 
66,9 

90,1 
15,3 

23,2 

30,7 
58,5 

302,3 

37,3 

38,5 
46,0 

119,0 
16,6 
38.2 

108,9 
30,1 
33.8 
48.9 
60.3 
36,6 
33.4 
23,8 
29.8 
25.0 
59.9 
42.1 
60,8 
31.2 
33.6 
47.5 
11,1 
28.7 
0,04 

1,3 

1 019 ,8 
171.2 
280,9 

1 472 ,3 
312.7 
180.1 
109,0 
467,6 
278.5 
160.8 
99,8 

276.6 
316,8 
586.3 
393.7 
346.6 
96,2 

144.2 
2 131,1 

46,0 
217.7 

1,4 
230.4 
470,4 

663.3 
126.4 
132,9 

1 017,8 
238.4 
87,2 

2,3 
155.5 
38,4 
88,1 
8,7 

76,1 
99,4 

325,1 
304,8 

45.2 
1 867 ,7 

45.3 

133,6 
470,4 

356.4 
44.8 

148.0 
454.5 
74,3 
92.9 

106,7 
312.1 
240.1 
72,6 
91.1 

200.5 
217,4 
261.2 
88,8 

346.6 
96.2 
99,0 

263,4 
46,0 

172.3 
1,4 

96,8 

3 548 165,5 133,4 32,1 1 337,9 1 239,3 98,6 

57 896 3 249,1 2 271,0 978,1 16 715,0 12 506,7 4 208,3 

9 030 
119 

3 985 
910 

1 218 
1 701 
5 246 
4 380 
4 468 
3 592 
1 457 

828 
1 275 

337 
1 679 
4 115 
5 732 
5 073 

622 
2 110 

325.1 

316.0 
387,9 
17,9 
35.2 
101,4 
394.2 
151,9 
116,7 
73,7 
22,1 

560.6 
18,5 
28,1 
31.3 

121.7 
127,9 
152.1 

19,7 
246,9 

158,7 166,4 

121,9 
350,4 

14,1 

76.4 
255.0 

13,1 
36,3 
39,3 

542.1 

27.5 
17,7 
92,7 

118,1 
143.8 

17,0 
246.9 

194,1 
37,4 

3,8 
35,2 
25.0 

139,1 
138,9 
80.4 
34.5 
22.1 
18,5 
18,5 
0,6 

13,7 
29,0 
9,8 
8,3 
2,7 

1 59 9,2 
13,0 

1 206 ,1 
630,4 
203,3 
436,6 
900,1 

1 39 5,4 
860.0 
752.6 
523.1 
253,0 

1 2 99,2 
155.7 
536.8 
933.2 

1 044 ,2 
921.0 
914,8 
488.1 

1 649,3 

989,2 
7,8 

638,6 
435,6 
156.1 
283,0 
711,9 
961.2 
477.6 
426,9 
302,2 
89,4 

1 076 ,9 
118.8 
480.9 
790,2 
791,2 
793.7 
857,7 
468,5 

1 649,3 

610.0 
5,2 

567,5 
194,7 
47,2 

153,7 
188,3 
434.1 
382,3 
325,7 
220,9 
163,7 
222,3 
36,9 
55,9 

143,0 
252,9 
127,3 
57,2 
19,5 

393 80,9 78,8 2,1 152,2 150,1 2,1 

15 1 82 455,7 318,9 136,8 1466,4 1066,6 399,8 

7 117 
1 605 
3 352 
3 108 

358,9 
14,3 
45,1 
37,5 

311,7 

7,2 

47,1 
14,3 
45,1 
30,3 

704,2 
31,5 

531,0 
186,7 
13,0 

567,2 

401,8 
84,5 
13,0 

136,9 
31,5 

129.1 
102.2 

7 914 215,3 199,2 16,2 361,8 345,6 16,2 
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label H : Kredietveriening per regio (in 1995 en von 1991 tot en met 1995) (vervolg) 
(afzonderlijke leningen en toewiizingen uit lopende globale kredieten) [in mlljoenen ecu) 

BBP/ 
inw. Bevolking 

1995 1991 ·1995 

Totaal Afzonderl. 
leningen 

Toewij-
zingen 

Totaal Afzonderl. 
leningen 

Toewij-
zingen 

Portugal 67 9 858 1 252,8 1193,3 59,6 5 961,4 5 587,1 374,3 
Lissabon en de Vollei van de Toog 93 3 293 599,9 586,0 13,9 2 544,6 2 420,7 123,8 
Noord 60 3 479 111,1 82,0 29,1 749,8 604,2 145,6 
Alqorve 58 342 5,1 — 5,1 127,7 116,5 11,2 
Centrum 48 1715 23,5 12,8 10,7 290,0 218,8 71,1 
Madeira 44 254 22,2 21,4 0,8 112,6 1 00,1 12,6 
Alenteio 41 539 — — — 276,3 270,0 6,3 
Azoren 41 238 — — — 96,3 92,6 3,7 
Multiregionoal 491,1 491,1 — 1 764,2 1 76 4,2 — 
Finland 93 5 042 174,0 163,5 10,5 234,2 223,7 10,5 
Zweden 106 8 668 240,1 225,4 14,8 255,4 240,7 14,8 
Verenigd Koninkrijk 98 57 848 1 919,2 1 670,4 248,8 10 802,5 10 383,2 419,4 
Zuldoost 115 17 658 85,1 37,6 47,5 2 391,8 2 317,8 74,1 
EostAnglia 100 2 083 188,0 172,8 15,2 269,1 245,9 23,2 
Schotland 96 5 098 267,7 259,3 8,4 1 479,1 1469,1 10,0 
Zuidwest 93 4 734 12,7 — 12,7 307,5 284,3 23,2 
EastMidlands 92 4 051 17,3 — 17,3 285,1 251,2 33,9 
West Midlands 90 5 264 124,8 101,4 23,4 491,6 453,9 37,7 
Yorkshire en Humberside 90 4 989 442,4 420,0 22,4 904,4 862,2 42,2 
Noordwest 88 6 383 277,1 230,3 46,8 1108,6 1 021,8 86,8 
Noord 88 3 091 87,6 72,1 15,4 747,8 719,8 27,9 
Wales 83 2 891 244,9 227,4 17,4 1035,1 997,6 37,5 
Noord-lerland 79 1606 21,8 — 21,8 177,3 155,1 22,2 
Multiregionaal 149,9 149,3 0,6 1 60 4,9 1 604,4 0,6 
Elders'" 518,5 518,5 — 1 27 8,0 1 278 ,0 
Totaal 368596 17781,7 13428,0 4353,7 81 307,3 65015,5 16291,7 
(1) Zie noot Ì bij tabel B, biz. 106. 

Tabel I : Toewijzingen in 1995 uit lopende globale kredieten 
Verdeling near regio en doelstelling 

(omdot sommige kredieten con meerdere doelstellingen tegelijk beontwoorden, kunnen de bedrogen niet bij elkoor worden geteld) 
(In miljoenen ecu) 

Regionale ontwikkeling Buiten steunregio's 
Energie, 

milieu 

Europese 
verbi ndingsinfro-

structuren 

Totaal Infrastructuren Industrie MKB 

aantal bedrag aanlal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

België  741 259,3 201 25,3 154 85,6 276 136,7 156 17,3 6 0,6 
Vlaams Gewest 516 196,1 104 15,3 77 44,1 253 127,1 117 13,8 1 0,4 
Wallonië  218 61,4 97 10,0 77 41,5 20 8,1 35 3,4 5 0,2 
Brüssel-Brüssel  7 1,7 — — 3 1,5 4 0,2 — — 
Denemarken 249 64,2 — — 46 9,7 203 54,5 — — — — 
Ten Westen van de Grote Belt 182 52,5 42 9,4 140 43,1 
Regio rond de hoofdstod . . 58 10,0 — — — — 58 10,0 — — — — 
Ten oosten von de Grote Belt 9 1,7 — 4 0,3 5 1,3 — — 
Duitsland  1 455 1 303,1 159 442,1 407 231,3 714 236,2 326 809,1 5 18,7 
Noordrijn-Westfalen . . . 414 359,2 29 69,7 59 17,2 261 83,3 95 259,4 — 
Thüringen  80 223,7 43 189,2 36 28,8 — — 41 188,4 — 
Nedersoksen  149 137,0 20 36,5 39 14,7 64 32,5 44 87,6 1 0,1 
Boden-Württemberg . . . 292 125,5 2 2,8 16 5,0 237 72,3 39 48,2 — 
Saksen  83 108,6 18 58,3 65 50,3 — — 18 58,3 — — 
Beieren  135 61,3 5 3,5 52 18,6 67 17,8 15 24,8 — — 
Saksen-Anhalt  43 59,7 11 29,8 32 29,9 — 11 29,8 — — 
Sleeswijk-Holstein  52 51,9 8 8,6 12 3,1 17 6,8 18 22,7 4 — 
Mecklenburg-Vorpommern 40 45,0 13 27,9 26 16,1 — — 16 29,9 — 18,6 
Brandenburg  33 44,3 10 15,9 23 28,3 — — 10 15,9 — — 
Hessen  55 37,2 — — 19 8,8 23 5,4 13 23,0 — — 
Saarland  16 18,8 — — 4 1,1 10 1,5 2 16,1 — — 
Rijnland-Palts  36 13,9 — — 14 3,8 19 6,4 3 3,7 — — 
Berli η  8 8,7 — — 6 3,8 2 5,0 — — — — 
Hamburg  11 6,0 — — — — 10 4,7 1 1,3 — — 
Bremen  8 2,3 — — 4 1,8 4 0,5 — — — — 
Griekenland  28 66,4 8 40,0 20 26,3 — — 2 9,8 2 11,2 
Noord-Griekenland . . . . 11 38,3 4 23,4 7 14,9 — 2 9,8 2 11,2 
Centraal-Griekenland . . . 8 18,6 2 13,0 6 5,6 
Eilanden  5 6,4 1 3,1 4 3,2 
Attica  4 3,1 1 0,5 3 2,6 
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Tabel I : Toewijzingen in 1995 uit lopende globale kredieten (vervolg) 
Verdeling naar regio en doelstelling 

(omdat sommige kredieten ααη meerdere doelstellingen tegelijk beantwoorden, kunnen de bedragen niet bij elkaar worden geteld) 
(in mlijoenen ecu) 

Regionale ontwikkeling Bülten steungebieden 

Europese 
Energie, verbindingsinfro-

milieu structuren 

Totoai infrostructuren Industrie MKB 
aantol bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Spanje  1 209 241,2 67 58,2 565 112,4 571 68,9 4 1,1 2 0,7 

Valencia  236 66,1 4 11,8 232 54,3 — — — — — 
Catalonië  433 52,5 — — 2 1,4 430 51,0 1 C), 1 — — 
Andalusië  45 20,4 14 13,2 31 7,2 — — — — — 
Kastilië-Leon  64 18,0 17 13,9 47 4,1 — — — — — — 
Baskenland  128 16,0 — — 107 13,0 21 3,0 — — — — 
Aragon  39 14,0 2 1,3 7 8,7 27 3,3 / 0,1 2 0,7 
Kastilië-la Mancha . . . . 35 13,4 6 5,6 29 7,8 — — — — — 
Canarische eilanden . . 43 11,2 19 9,4 24 1,8 — — — — — 
Madrid  60 6,7 — — — 60 6,7 — — — 
Murcia  31 5,9 1 0,1 30 5,8 
Galicië  13 3,6 3 2,3 10 1,3 
Cantabrië  26 3,3 — — 26 3,3 — — — — — 
La Rioja  20 2,9 — — — — 20 2,9 — — — ^ 
Estremadura  7 2,5 1 0,6 6 1.9 — — — — — 
Asturië  14 1,9 — — 14 1.9 — — — — — 
Navarra  9 1,9 — — — — 7 1.0 2 0,9 — 
Balearen  . . 6 0,9 — — — — Ó 0,9 — — — 

Frankrijk  7 434 920,6 885 177,4 3 971 374,3 2210 206,4 I 200 297,9 12 15,6 

lle-de-Fronce . . 
Rhône-Alpes  
Bretagne  
Provence-Côte d'Azur 
Loiregebied  
Centrum 
Noord - Pas-de-Calais . 
Picardie  
Elzas  
Aquitaine  
Franche-Comté . .  
Poitou-Chorentes . . . 
Bourgogne  
Auvergne  
Haute-Normandie . .  
Midi-Pyrénées ...  
Longuedoc-Roussillon 
Lotharingen  
Bosse-Normandie 
Chompagne-Ardenne 
Limousin  
Overzeese gebiedsdelen 
Corsica 

711 
1 004 

434 
415 
501 
339 
601 
268 
287 
439 
183 
298 
259 
186 
204 
345 
322 
186 
226 
148 
69 

8 
1 

119,0 
108,9 
60.8 
60.3 
59.9 
48,9 
47.5 
42.1 
38.2 
36.6 
33,8 
33.6 
33.4 
31,2 
30,1 
29,8 
28.7 
25.0 
23.8 
16,6 
11.1 
1,3 
0,1 

50 
124 
27 
23 
38 
44 
15 
10 
86 
10 
89 
32 
45 
7 

74 
147 

15 
16 
6 

24 
3 

8,2 
18,8 
12,2 
3.6 
3.5 
4.7 
10,8 
3.0 

10.6 
4.6 
17.7 
6,6 
13,2 
15.4 
8,2 
17.5 
2,2 
8.8 
2,2 
5.1 
0,5 

471 
306 
345 
437 

19 
554 
111 
105 
334 
45 

208 
67 

105 
60 

232 
172 
171 
101 
77 
45 
5 
1 

54,0 
41.7 
23,6 
53.5 
1,1 

42.8 
5.8 
11,0 
24.6 
3.1 
15.9 
7.2 
15,2 
4,4 
17.0 
11.1 
22,8 
8,2 
4,6 
5.9 
0,8 
0,1 

651 
463 

3 
3 

40 
183 

3 
108 
154 

15 
113 

1 
127 
26 

136 
27 

3 

63,9 
45,1 
0,2 
0,2 
2.8 
16,0 
0,1 
8,6 
12,4 
0,8 
19,6 
0,03 
12,9 
1.9 
9,8 
2,4 
0,2 

68 
121 
66 
23 

137 
44 
48 
25 
89 
25 
80 
64 
35 

104 
50 

6,5 
3,0 

85 
147 

16 
21 
21 
21 
3 

9,8 
17.7 
36.4 
3.6 

31.8 
4.7 

25.9 
13,2 
11.1 
11,0 
6,2 
13.2 
3,0 
0,5 
10.3 
17.5 
6.8 
9,0 
9,0 
1,6 
0,5 

lerlond 141 32,1 

Itolië* 1213 978,1 21 30,3 1119 823,1 31 26,6 51 96,8 

Emilia-Romagna .  
Lombardije ...  
Piëmonte .... 
Veneto  
Toscane  
Trentino-Alto Adige 
Ligurië  
Marken . .  
Camponië . . . 
Lotium  
Umbrie  
Molise  
Abruzzen .... 
Apulië  
Sicilië  
Basilicata ....  
Friuli-Venezia Giulia 
Colabrië ....  
Sardinië ....  
Valle d'Aosta . . 

194 
165 
198 
109 
87 
29 
56 
36 
72 
35 
33 
7 

38 
54 
61 
7 
6 
4 

21 
1 

194,1 
166,4 
139,1 
138,9 
80,4 
37.4 
35,2 
34.5 
29,0 
25.0 
22.1 
18,5 
18,5 
13,7 
9,8 
8,3 
3,8 
2,7 
0,6 
0,1 

2 
1 
2 
1 

5,6 
1,4 
1,4 
1,9 
2,6 
2,2 

2 
2 

0,2 
1,4 
0,3 
6,7 

4,7 

1,8 

185 
146 
171 
96 
80 
24 
55 
36 
70 
33 
32 
6 

38 
49 
61 
7 
4 
4 

21 
1 

171,6 
138,0 
105.8 
115.9 
65.4 
27,0 
29,0 
34.5 
28.8 
23.6 
21.9 
11,9 
18,5 
8,9 
9,8 
8,3 
1,0 
2,7 
0,6 
0,1 

3 
5 

12 
8 
2 

5.7 
4,1 
8,6 
4.8 
2,4 

2 
9 

11 
5 
5 
5 
1 

5,6 
9,3 
19.0 
18.1 
12,7 
10,4 
6,2 

0,1 
1,9 
0,3 
6,7 

1,0 

* woorvan 29,2 miljoen ecu eveneens voor geovonceerde technologie 

0,1 

1 
3 

1,8 
1,6 

— — --i 

0,1 

12,0 

— — 141 32,1 _ _ _ — — 

1 9,4 

1 9,4 

4,8 •= — 

1,8 — — 
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Tabel I : Toewijzingen in 1995 ult lopende globale kredieten (vervolg) 
Verdeling naar regio en doelstelling 

(omdat sommige kredielen ααη meerdere doelsteilingen tegelijk beantwoorden, kunnen de bedragen niet bij elkaar worden geteld) 
(in miljoenen ecu) 

Regionale ontwiklceiing Bülten steunregio's 
Energie, 

milieu 

Europese 
verbindings-

infrastructuren 

Totaal Infrostructuren Industrie MKB 

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Luxemburg  3 2,1 — — 1 0,5 2 1,6 — — — 
Nederland  276 136,8 — — 49 24,0 224 112,2 3 0,7 — — 
West-Nederiond .... 110 47,1 — — 1 0,1 108 47,1 1 0,1 
Zuid-Nederlond .... 74 45,1 — — 17 11,4 55 33,0 2 0,6 
Oost-Nederlond .... 67 30,3 — — 17 5,1 50 25,3 — — 
Noord-Nederlond . . . 25 14,3 — — 14 7,5 11 6,8 — — — — 
Oostenrijk  33 16,2 — — 24 10,5 9 5,6 — — — — 
West-Oostenri k . . . . 23 9,5 — — 16 6,3 7 3,2 
Zuid-Oostenrij c .... 4 4,7 — — 3 2,4 / 2,3 — — 
Oost-Oostenrijk .... 6 2,0 — — 5 1,8 1 0,2 — — 
Portugal  131 59,6 8 14,1 123 45,5 — — 7 14,0 — — 
Noord  55 29,1 4 7,3 51 21,8 3 6,2 _ 
Lissobon/Vollei van de Taag 49 13,9 I 5,1 48 8,8 — — 2 7,2 
Centrum  20 10,7 — — 20 10,7 — — — 
Algarve  3 5,1 1 1,2 2 3,9 — — 
Madeira  4 0,8 2 0,5 2 0,3 — 2 0,5 — — 
Finland 46 10,5 — — 36 9,5 9 0,9 1 0,1 — — 
Manner-Suomi  46 10,5 — 36 9,5 1 0,1 — — 
Zweden  48 14,8 — 16 4,7 32 10,1 — — — 
Verenigd Koninkrijk . . 794 248,8 I 0,1 422 139,6 370 109,1 2 0,1 — — 
Zuidoost  136 47,5 — — 10 4,1 128 43,8 
Noordwest  94 46,8 — — 77 40,1 20 6,8 
West Midlands III 23,4 — — 79 16,8 31 6,5 1 0,1 
Yorkshire en Humberside . 106 22,4 — — 72 16,0 34 6,4 
Noord-Ierland  61 21,8 I 0,1 60 21,8 1 0,1 
Wales  39 17,4 — — 32 14,5 7 2,9 
East Midlands 81 17,3 — — 20 5,7 61 11,6 
Noord  55 16,0 — — 38 11,3 12 4,1 
EastAnglia  30 15,2 — — 5 0,6 25 14,6 
Zuidwest  50 12,7 — — 7 1,4 43 11,3 
Schotland  31 8,4 — 22 7,1 9 1,2 — — — 
Totaal generaci  13 801 4 i 353,7 1 350 787,4 7 094 1 929,2 4 651 968,8 I 752 1 2467 28 56,2 

label J : Toewijzingen uit globale kredieten van 1991 tot en met 1995 
Verdeling naar regio en doelsteiling 

(omdat sommige kredieten ααη meerdere doelstellingen tegelijk beantwoorden, kunnen de totalen van de verschillende rubrieken 
niet bij elkaar worden geteld) 

(in miljoenen ecu) 

Regionale ontwikkeling 

Totaal 

aantal bedrag 

België I 659 879,0 

Vlooms Gewest 1 098 681,8 
Wallonië 505 158,8 
Brüssel-Brüssel 56 38,4 

Denemarken I 190 306,2 

Ten Westen von de Grote Belt 855 236,6 
Regio rond de hoofdstad . . 266 50,7 
Ten oosten von de Grote Belt 69 19,0 

Infrostruduren 

aankil bedrag 

Industrie 

aanlal bedrag 

Bülten steunregio's 

MKB 

aantat bedrag 

Energie, 
milieu 

104 
98 

15,3 
10,0 

224 
241 

166,1 
100,8 

688 490,8 
142 46,1 
52 38,2 

117 
35 
4 

13,8 
3,4 
0,2 

6,3 318 87,9 854 176,4 18 37,4 

— 289 84,8 559 130,8 8 16,7 
6,3 — — 259 39,8 6 10,7 
— 29 3,1 36 5,8 4 10,0 

Europese 
verbindingsinfra-

structuren 

aantal bedrag aantal bedrag 

202 25,4 465 266,9 882 575,1 156 17,3 

1 
5 

0,6 
0,4 
0,2 

4,8 

4,8 
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Tobel J : Toewijzingen ult globale kredieten von 1991 tot en met 1995 (vervolg) 
Verdeling naar regio en doelstelling 

(omdat sommige kredieten ααη meerdere doelstellingen teqelijk beantwoorden, kunnen de totalen von de verschillende rubrieken 
niet bij elkocr worden geteld) 

Regionale ontwikkeiing Bülten steunregio's 

Energie, 
milieu 

(in miljoenen ecu) 

Europese 
verbindingsinfra-

structuren 

Totoo! 

aantal bedrog 

infrastructuren 

aanfal bedrog 

Industrie 

aantal bedrog 

MKB 

aantal bedrog aantal bedrog aantal bedrog 

Duîtsiand 3 633 4 344,7 554 1 340,2 1 312 1 210,5 I 001 425,7 1 241 2 7 85,Ì 

Noordrijn-Westfalen . . 
Saksen-Anhalt  
Nedersoksen  
Saksen  
Brandenburg  
Thüringen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Boden-Württemberg 
Sleeswijk-Holstein ... 
Beieren  
Hessen  
Riinlond-Polts  
Berliin  
Hamburg  
Bremen  
Saarland  

976 1 
196 
399 
371 
176 
208 
163 
536 
113 
213 

91 
78 
37 
22 
18 
36 

327.5 
350,1 
582,7 
388,9 
230.1 
388,4 
162.6 
293.2 
140,1 
169,1 
91.7 
63.8 
46,0 
22,2 
24,7 
63,6 

120 
43 

148 
29 
34 
56 
44 
2 

50 
5 

3 
1 

4 
15 

281,4 
113,9 
308.8 
80,9 
77.0 
243.9 
86,4 
2,8 

82.1 
3,5 

4,3 
2,1 

16,4 
36,6 

105 67,1 385 160,8 485 1 
153 236,1 — — 51 
96 81,5 90 42,7 211 

342 308,0 — — 43 
142 153,1 — — 40 
151 138,8 — — 64 
118 75,1 — — 50 
20 7,7 297 122,8 98 
17 8,1 28 11,2 62 
68 37,9 93 26,9 55 
23 22,0 47 34,2 25 
21 11,3 30 14,4 27 
34 38,8 2 5,0 5 
5 8,0 13 5,5 8 
10 7,8 4 0,5 2 
7 9,1 12 1,8 15 

079,3 
171.8 
451.9 
111,7 
95,7 

266,5 
90,1 

152,1 
89,9 

110,9 
48,7 
38.1 
13,3 
13.2 

3,5 
48.3 

Catolonië ....  
Valencia ....  
Kastilie-Leon . . .  
Kastilië-la Mancha  
Cantabrië ....  
Aragon ....  
Andalusië .. .. 
Asturië  
Estremaduro . . . 
Murcia  
Madrid  
Baskenland . 
Galicië  
Canarische eilanden 
La Riojo .. ..  
Navarro ...  
Baleoren ... 

776 
542 
259 
184 
55 
97 
292 
50 
42 
82 
213 
198 
78 
68 
30 
28 
13 

144,9 
154,9 
107,6 
59.5 
12,4 
32.6 
168,9 
12,8 
24,6 
32,2 
51,6 
42.0 
56.1 
25,4 
5,3 
8,1 
10,0 

1 
13 
49 
21 

1 
4 
49 

1 
6 
3 

1 
21 
25 

1 
1 

2.3 
26,0 
58.0 
27,8 
1.0 
3.4 

58.5 
4.1 
15.6 
6,0 

0,8 
45,5 
17.1 
0,2 
1,9 

4 
511 
198 
159 
54 
24 
232 
49 
34 
75 

163 
57 
43 

3,5 
126,1 
43.7 
31.1 
11,5 
14.8 
99.2 
8,7 
8,7 

23,1 

34.4 
10.5 
8,3 

8,7 

18 
12 
4 

66 
11 

2 
4 

210 
34 

29 
25 
10 

2.7 
6,0 
0,6 

13,6 
11,2 

0,3 
3,0 

49,5 
6.8 

5.1 
5.2 
1.3 

1 
3 

0,1 

0,2 
2,1 

5 18,7 

I 0,02 

4 18,6 

Griekenlond  252 385,9 110 230,8 142 155,1 — — 68 187,7 3 14,4 

Noord-Griekenland . . .  
Centraal-Griekenland . . 
Eilanden  
Attica  

70 
69 
80 
33 

133,9 
131,2 
70.8 
49.9 

28 
23 
56 
3 

87,4 
76,1 
48,4 
18,9 

42 
46 
24 
30 

46,5 
55,1 
22,4 
31,1 

— — 
22 
15 
29 
2 

73,6 
59,8 
35,8 
18,4 

3 14,4 

Sponje 3 007 948,8 197 268,3 1 606 432,4 I 195 244,2 9 3,8 2 0,7 

0,1 — — 

0,5 — — 

0,7 

0,9 — -

Fronkrljk  25 360 3 883,2 2 893 1 635,6 13 484 1 256,9 8 484 772,5 I 975 623,0 31 19,6 

Rhône-Alpes  3 389 454,5 369 162,2 1 331 131,9 1 638 138,0 148 49,8 1 0,5 
Bretagne  
Provence-Côte d'Azur . . 

1 784 346,6 567 209,5 1 210 136,3 6 0,7 225 50,9 — — Bretagne  
Provence-Côte d'Azur . . 1 777 312,1 170 155,5 1 563 130,1 4 2,1 81 43,2 3 0,3 
Midi-Pyrénées  999 200,5 182 130,5 774 64,6 31 3,2 111 21,3 2 0,2 
Noord - Pas-de-Calais . . 1 746 263,4 146 107,2 1 597 156,1 3 0,1 55 9,1 1 0,1 
Loiregebied  
Ile-de-France  

1 511 261,2 157 124,0 I 171 121,9 181 14,6 84 41,4 — — Loiregebied  
Ile-de-France  3 114 356,4 — — — — 3 040 294,1 73 61,9 1 0,4 
Lotharingen  
Aquitaine  
Elzas  

1 215 217,4 182 110,2 994 102,2 39 5,0 101 45,3 — — Lotharingen  
Aquitaine  
Elzas  

1 291 240,1 199 158,5 1 066 79,7 21 1,2 151 42,1 2 0,3 Lotharingen  
Aquitaine  
Elzas  1 236 148,0 55 10,7 484 46,8 656 71,2 121 32,7 3 1,5 
Franche-Comté  641 92,9 22 17,4 185 15,6 416 51,2 43 26,4 — — 
Poitou-Charentes .... 699 99,0 130 56,2 568 42,8 1 0,03 95 24,0 3 0,3 
Centrum  921 106,7 43 4,8 89 7,5 672 61,3 159 37,6 3 0,8 
Basse-Normandie . . . 635 91,1 66 48,6 292 21,2 267 17,4 41 16,3 — — 
Languedoc-Roussillon 
Picardië   

742 172,3 229 136,2 510 36,0 3 0,2 191 29,7 2 0,7 Languedoc-Roussillon 
Picardië   794 88,8 30 19,2 233 17,3 493 34,3 57 29,8 1 1,8 
Bourgogne  
Haute-Normandie . . . 

681 72,6 44 13,2 230 19,6 366 31,3 82 21,1 3 0,7 Bourgogne  
Haute-Normandie . . . 631 74,3 17 18,5 164 20,4 430 30,4 24 5,8 6 12,0 
Champagne-Ardenne . . 575 44,8 10 3,1 393 23,0 156 11,7 26 10,1 — — 
Overzeese gebiedsdelen 
Auvergne  
Limousin  

254 
483 

96,8 
96,2 

110 
108 

61,6 
57,3 

142 
303 

34,9 
33,1 

2 
59 

0,3 
4,1 

8 
74 

5,6 
13,4 — — Overzeese gebiedsdelen 

Auvergne  
Limousin  220 46,0 56 31,0 164 14,9 — — 24 5,2 — — 
Corsica  22 1,4 1 0,4 21 1,0 1 0,4 

lerlond 389 98,6 0,6 388 97,9 
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Tobel J : Toewijzingen ult globale kredieten von 1991 tot en met 1995 (vervolg) 
Verdeling naar regio en doelstelling 

(omdat sommige kredieten ααη meerdere doelstellingen tegelijk beantwoorden, kunnen de totalen von de verschillende rubrieken 
niet bij elkoor worden geteld) 

(in miljoenen ecu) 

Regionale onfwikketing Bülten steunregio's 
Energie, 

milieu 

Europese 
verbindingsinfro-

Totaal 

cantal bedrag 

infrastructuren 

cantal bedrag 

Industrie 

aantal bedrag 

MKB 

cantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

llalië* 7 199 4 208,3 41 59,1 5 487 2 648,1 1 4411 052,0 246 453,4 

Emilia-Romagna 
Lombardije  
Toscane .... 
Veneto  
Valle d'Aosta . .  
Piëmonte ....  
Campanië . . . 
Ligurië  
Trentino-Alto Adige 
Umbrië  
Abruzzen ....  
Marken .... 
Apulië  
Sicilië  
Lati υ m  
Friuli-Venezia Giulia 
Sardinië .... 
Molise  
Calabrië ....  
Basilicata .... 

613 
642 
556 
447 

2 
508 
733 
308 
244 
284 
411 
411 
667 
419 
239 
102 
310 
50 

111 
142 

567,5 
610.0 
325,7 
382,3 

5,2 
434.1 
252,9 
153,7 
194,7 
163,7 
222,3 
220,9 
143,0 
127,3 
188,3 
47,2 
55,9 
36,9 
19,5 
57,2 

2 
/ 
3 
1 

2 
4 
2 
4 
1 

9 
2 
5 
2 

5.6 
1,4 
2.7 
1,9 

1,4 
2.2 
3.3 
6,0 
0,3 
0^ 

14,5 
0,2 
4,7 
5,6 

8.4 

306 
173 
410 
157 

1 
214 
729 
249 
233 
281 
410 
410 
658 
417 
208 

20 
310 
48 

111 
142 

266,7 
149.6 
212,5 
153.0 

0,1 
137,9 
250.7 
105.4 
173.1 
159,9 
221.5 
220.8 
128,5 
127,0 
172,3 

8,1 
55,9 
28,5 
19,5 
57,2 

* waarvan 29,2 miljoen eveneens voor geavanceerde technologie 

Lissabon/Vallei von deTaag 
Madeira 
Centrum 
Azoren  
Algarve  
Alentejo 

360 
238 

8 
198 

13 
23 
42 

145,6 
123,8 
12,6 
71.1 

3,7 
11.2 
6,3 

101 
42 

2 
44 
11 
12 
25 

50,8 
32,5 
0,5 

18,0 
2,7 
5,3 
2,3 

259 
196 

6 
154 

2 
11 
17 

94,8 
91,4 
12.0 
53.1 
0,9 
5,9 
4,0 

25 24,8 
18 24,4 
2 0,5 

J 2 6,0 

3 
2 

0,7 
0,3 

Finlond 46 10,5 — 36 9,5 0,9 
Manner-Suomi 46 10,5 — — 36 9,5 0,9 ; 
Zweden 48 14,8 - - 16 4,7 
Verenigd Koninkrijk I 121 419,4 1,0 549 218,5 567 198,0 

16,2 

255 201,5 42 63,3 2 6,8 
396 321,3 58 1 03,4 1 9,4 
134 83,3 15 36,2 — — 
276 190,7 15 41,0 — — 

— — / 5,2 — — 
232 198,7 54 82,0 — — 

— — 2 2,0 — 
52 26,0 7 22,4 — — 
— — 11 21,7 — — 
— — 3 2,6 — — 

1 2,7 ; 0,8 — 
0,1 _ _ _ __ 

— — 9 14,6 — — 
— — 7 22,4 — — 
23 5,9 8 10,3 — — 
71 22,0 11 17,1 — — 

— — 2 8,4 — ·= 

Luxemburg 3 2,1 — — 1 0,5 2 1,6 — — — 
Nederlond 746 399,8 — — 177 97,6 560 278,8 9 23,4 — — 
Zuid-Nederland . . 
Oost-Nederland . . . 
V^est-Nederland . . . 
Noord-Nederland . . 

. . 186 
181 
305 

. . 74 

129.1 
102.2 
136,9 
31,5 

— — 
31 
58 
32 
56 

28,8 
33,6 
12.5 
22.6 

150 
121 
271 
18 

84,1 
63,3 

122,6 
8,9 

5 
2 
2 

16,3 
5,3 
1,8 — — 

Oostenrijk 33 16,2 — 24 10,5 9 5,6 — — — — 
Oost-Oostenri k ... 
Zuid-Oostenrijk . . . 
West-Oostenrijk . . . 

6 
4 

. . 23 

2,0 
4,7 
9,5 

5 
3 

16 

1,8 
2,4 
6,3 

1 
1 
7 

0,2 
2,3 
3,2 Ξ Ξ — 

Portugol 882 374,3 237 112,1 645 262,2 — 62 56,7 — — 

0,1 - -

0,1 — — 

32 10,1 _ _ _ _ 

1,9 - -
Zuidoost 194 74,1 10 4,1 184 70,0 
Yorkshire en Humberside . 146 42,2 — 94 31,5 52 10,7 
Noordwest 146 86,8 / 0,4 110 62,8 35 23,6 
East Midlands . . . 130 33,9 27 11,8 103 22,0 .. 
Noord 71 28,5 1 0,6 55 23,4 15 4,5 
Zu id west 67 23,2 — 9 1,7 58 21,5 
West Midlands 139 37,7 — — 97 23,8 41 13,8 1 0,1 
Wales 71 37,5 — — 53 27,9 18 9,6 
EastAnglia 57 23,2 — — 5 0,6 51 20,8 1 1,8 
Schotland  36 10,0 26 8,6 10 1,4 
Noord-lerland 64 22,2 1 0,1 63 22,2 1 0,1 — — 
Totoal generaal .... 45 56816291,7 4 240 3 679,5 24 650 6 1 759,1 15 036 3 741,0 3 788 4 189,8 5Ϊ 75,0 
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Tobel Κ : Kredletverlening in de ACS-ionden en de LGO von 1991 tot en met 1995 (vlerde Overeenkomst von Lomé) * 
Verdeling naar land en sector 

* De leningen ondar Lomé I, Il en III zijn vermeld in het Joorverslag 1994. 
In de Periode 1991 tot en met 1995 ging het om een bedrag van 154 miljoen, woorvan 152,5 miljoen uit hoofde von Lomé I 

(in miljoenen ecu) 

Totaal 
Eigen- Begrotings-

middelen 

InolleACS-londen .... 77,6 

AFRIKA 1 210 ,2 
West-Afrika 489,1 
Nigeria 132,5 
Guinee 65,0 
Ghana 61,7 
Ivoorkust 57,1 
Mali 51,0 
Senegal 32,0 
Mauritanië 25,0 
Burkina Faso 22,0 
Kaapverdië 12,4 
Guinee-Bissau 12,0 
Sierra Leone 8,0 
Gambia 4,3 
Regionaal 4,2 
Benin 2,0 
Centraal-Afrika 35,2 
Kameroen 22,6 
Zaïre 7,0 
Sâo Tomé en Principe .... 5,6 
Oost-Afrika / 87,0 
Kenya 65,8 
Tanzania 52,2 
Ethiopië 35,7 
Uganda 20,4 
Eritrea 8,0 
Djibouti 2,8 
de Seychellen 2,0 
Zuidelijk Afrika 485,0 
Zimbabwe 1 37,7 
Botswana 67,3 
Mauritius 59,1 
Mozambique 55,4 
Zambia 52,5 
Namibië 30,2 
Malawi 29,8 
Lesotho 23,0 
Swaziland 13,0 
Madagaskar 12,0 
Angola 3,1 
de Comoren 2,0 
Mulfiregionaal 14,0 

CARIBISCH GEBIED . 198,7 
Trinidad en Tobago .... 50,6 
Jamaica 50,0 
Dominicaanse Republiek . . 26,0 
de Bahama's 14,0 
Guyana 13,3 
Barbados 10,0 
Regionaal 7,0 
St. Vincent-Grenadinen . . . 5,0 
Haïti 4,0 
Belize 3,5 
St. Lucia 3,5 
Antigua 3,4 
Grenada 3,3 
Dominica 2,5 
St. Kitts-Nevis 2,0 
Suriname 0,7 

STILLE OCEAAN 82,5 
Papoea-Nieuw-Guinea . . . 64,0 
Fiji 13,0 
Salomonseilanden 2,0 
Tonga 2,0 
West-Samoa 1,5 

70,0 

Totaal ACS-landen 

655,1 
311,0 
130,0 

16,5 
60,0 
41,5 
35,0 
13,0 
15,0 

9,5 
9,5 

35,0 
35,0 

285,6 
120,0 
62,8 
54,0 
20,0 

23,8 

5,0 

14,0 

117,5 
46,5 
45,0 

14,0 

10,0 

2,0 

55,0 
41,0 
13,0 

1,0 

7,6 

555,1 
178,1 

2.5 
48.5 

1.7 
15.6 
16,0 
19,0 
10,0 
22,0 
12,4 
12.0 
8,0 
4.3 
4,2 
2,0 

25.7 
13.1 
7,0 
5.6 

152,0 
30.8 
52.2 
35,7 
20,4 
8,0 
2.8 
2.0 

199,4 
17.7 
4,5 
5.1 

35.4 
52.5 
6.4 

29.8 
18,0 
13,0 
12,0 

3,1 
2,0 

81,2 
4,1 
5,0 

26,0 

— 13,3 

7,0 
5,0 
4,0 
3,5 
1,5 
3.4 
3,3 
2.5 
2,0 
0,7 

27,5 
23,0 

2,0 
1,0 
1,5 

Energie 

458,4 
211,8 
55,0 
26,0 
60,0 
37,6 

12,8 
5,4 
7,0 
8,0 

33,1 
20,5 
7,0 
5,6 

28,5 
5,5 

23,0 

185,0 
85,0 
7,0 

40,0 
18,0 

15,0 
20,0 

27,5 

9,0 
15,0 

3,5 

12,0 
12,0 

1 569,1 897,6 671,5 497,9 

Vervoer 

Water-
projecten Industrie 

Telecommunicatie en diversen en diensten 

74,1 
21,4 

6,0 

3,4 

7,0 
5,0 

26,7 

11,0 
15,7 

12,0 

12,0 

14,0 

11,0 

4,0 
5,0 

— 2,0 

5,0 

5,0 

90,1 

73,0 
15,5 

13,0 

2,5 

30,8 

20,0 

8,0 
2,8 

26,7 

14,0 

12,7 

8^ 

8,0 

144,3 
27,3 

8,0 

15,0 

208,0 
132,0 

31,0 
0,7 

13,5 
51,0 

25,0 
2,2 
2,0 
2,5 

Sector 

Globale 
leningen 

77,6 

252,4 
81,1 
77,5 

1,0 

0,6 

4,3 — — 
— 4,2 — 
— — 2,0 

1,5 0,6 — 
1,5 0,6 

— 
1,7 99,3 

— — 60,3 
— 0,2 18,0 

— 1,4 19,0 

— — 
2,0 

115,5 73,8 72,0 
15,0 12,7 25,0 
50,4 3,4 6,5 
28,0 5,1 

— 15,4 — 
— 16,0 18,5 

14,1 3,4 — 
8,0 0,3 6,5 
— — 3,0 
— 4,5 8,5 
— 10,0 2,0 
— 3,1 — 
— — 2,0 

44,0 54,2 62,1 
— 46,5 4,1 

7,0 — 34,0 
— — 11,0 

14,0 — — 
7,8 5,0 0,5 

10,0 — — 
— 3,0 

— — 4,0 

0,5 3,0 
3,4 — — 
1,8 1,5 — 
— — 2,5 

— 0,7 

46,0 11,3 
— 46,0 6,0 

2,0 
— — 2,0 
— — 1,5 

81,0 188,3 308,2 403,6 
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Tobel Κ : KredleWerlentng In de ACS-londen en de LGO von 1991 tot en met 1995 (vierde Overeenkomst von Lomé) (vervolg) 
Verdeling naar land en sector (in milioenen ecu) 

Tofaal 
Eigen- Begrotings-

middelen Energie Vervoer 

Water-
projecten Industrie 

Tdecommunicatie en diversen en diensten 

Sector 

Globale 
leningen 

25,0 
8,0 

10,0 
2,5 
2,5 

2,0 

LGO 
Nieuw-Coledonlë 
Frons-Poiynesië . .  
Nederiondse Antillen 
Aruba  
Folklondeilonden  
de Caymaneilanden 
Britse Maagdenellanden 
Mayotte  
Turks- en Caicoseilanden 

39,5 
10,0 
10,0 

9,5 
2,5 
2,5 
2,0 
2,0 
1,0 
0,1 

25,0 
4,0 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
2,0 
1,5 

14,5 
6,0 
5,0 
1,5 
0,5 

0,5 
1,0 
0,1 

7,5 

4,0 

2,5 

1,0 

2,0 

2,0 

5,0 
2,0 

3,0 

0,1 
Totaal generoal 1 608,6 922,6 686,0 505,4 90,1 81,0 190,3 313,2 428,6 

Jabel L : Kredletverlening in de niet-lidstaten rond de Mlddellondse Zee von 1991 tot en met 1995 
Verdeling nocr land en sector {In miljoenen ecu) 

Sector 

Totool 
Eigen- Begrotings-

middelen Energie Vervoer 

Water-
projecten Landbouw/ Globale 

Telecommunicotie en diversen industrie Icredìeten 

Marokko  
Egypte 
Algen je .  
Tunesië 
Libanon .  
Jordonië 
Israël 
Turkije  
Cyprus 
Malto  
Gozo/Westoever Jordaon 

635,0 
607,9 
584,0 
315,0 
259,0 
149,0 
108,0 
93,5 
59,0 
30,5 
26,0 

615,0 
591,4 
581,0 
300,0 
256,0 
146,0 
108,0 
93,5 
54,0 
28,0 
20,0 

20,0 
16,5 
3,0 

15,0 
3,0 
3,0 

140,0 
130,4 
300,0 

15,0 
45,0 
20,0 

— 13,5 
5,0 
2,5 
6,0 — 

165,0 

131,0 
58,0 

135,0 
15,0 

6,0 

80,0 

45,0 

140,0 
45,0 

150,0 
152,0 
76,0 
50,0 
35,0 
80,0 
27,0 
22,0 

396,5 
0,9 

3^ 

1,0 

110,0 
36,0 

2,2 
90,0 
3,0 

16,0 
73,0 

31,0 
2,5 

26,0 

Totaal . . . 2 887,3 2 813,3 74,0 663,9 510,0 125,0 797,4 401,4 389,7 

Tabel M : Kredletverlening In Midden- en Oost-Europa van 1991 tot en met 1995 
Verdeling naar land en sector (in miljoenen ecu) 

Sector 
Water-

projecten 
Totoal Energie Vervoer Telecomniunicatie en diversen Industrie 

Globale 
leningen 

RepubliekTsjechië .  
Flongarije . . . .  
Roemenië . . . .  
Bulgarije . . . .  
Republiek Slowakije 
Slovenië  
Estland  
Albanië  
Litouwen .. . . 
Letland 

931,0 
737,0 
617,0 
385,0 
286,0 
253,0 
120,0 
52,0 
34,0 
29,0 
5,0 

300,0 
55,0 

135,0 
45,0 
85,0 

7,0 

415,0 
185,0 
142,0 
140,0 
141,0 
25,0 

120,0 
35,0 
29,0 
24,0 

220,0 
95,0 

150,0 
80,0 
70,0 
65,0 

58,0 
— 100,0 

238,0 
57,0 

270,0 
30,0 
30,0 
78,0 

10,0 
5,0 
5,0 

Totaal . . . 3 449,0 627,0 1 256 ,0 680,0 58,0 100,0 728,0 

Tobel Ν : Kredletverlening In Latljns-Amerlka en Azië van 1993 tot en met 1995 
Verdeling naar land en sector ( In miljoenen ecu) 

Sector 

Totaal Energie Vervoer Telecommunicatie 

Woter-
projecten 

en diversen Industrie 

ehm 
Pakistan . 
Thailand . 
China . . 
India . . 
Filippijnen 
Indonesië  
Costa Rica 
Peru . . 
Paraguay 

122,0 
75,0 
60,0 
58,0 
55,0 
55,0 
48,0 
46,0 
44,0 
27,0 
17,0 

46,0 

60,0 
58,0 
55,0 
55,0 

46,0 
44,0 

75,0 
76,0 

25,0 

27,0 

23,0 

Totaal 
17,0 

607,0 364,0 52,0 75,0 93,0 23,0 
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Tobel Ο : In 1995 opgenomen middelen 

Maand Land Emissievalulo Bedrag in nationale Bedrag in ecu Looptijd Nominale 

von uitgifte valuta (in min) (in min) (in jaren) rente (%) 

1. Leningen op longe en middellonge termijn (vóór swops) 

OPENBARE EMISSIES 
7,750 Januari Duitsland DEM 1 000 524,8 10 7,750 

Spanje ESP 15 000 92,6 15 11,600 
Luxemburg LUF 2 500 63,8 8 7,875 
Luxemburg JPY 75 000 611,5 6 4,250 
Luxemburg ITL 1 000 000 500,6 3 variabel 

Februarl Spanje ESP 25 000 154,3 3 11,200 
Luxemburg FRF 1 500 228,1 10 8,500 
Luxemburg ECU 400 400,0 5 8,250 

Verenigd Koninkrijk GBP 500 635,3 23 8,750 
Maart Spanje ESP 15 000 92,6 5 11,250 

Griekenland GRD 20 000 67,7 5 variabel 
Luxemburg FRF 750 114,1 10 7,660 
Luxemburg USD 200 162,6 2 7,375 
Luxemburg USD 300 243,9 5 7,625 
Luxemburg ITL 600 000 300,4 4 10,800 
Luxemburg ITL 150 000 75,1 4 10,800 
Luxemburg LUF 2 500 63,8 7 8,000 

Portugal PTE 30 000 153,2 10 variabel 
Aprii Spanje ESP 25 000 146,8 10 12,450 Aprii 

Luxemburg ITL 500 000 218,2 4 10,800 
Luxemburg LUF 2 500 65,7 8 7,750 

Verenigd Koninkrijk GBP 100 120,5 6 8,750 
Mei Luxemburg ITL 1 000 000 436,5 5 variabel 

Nederland NLG 300 144,7 10 7,250 
Juni Spanje ESP 15 000 88,1 5 11,250 

Luxemburg ITL 300 000 130,9 5 10,450 
Portugal PTE 30 000 153,4 10 variabel 

Verenigd Koninkrijk GBP 100 120,5 7 8,500 
Juli Duitsland DEM 1 500 806,2 5 6,000 

Italie ITL 1 000 000 454,1 4 variabel 
Augustus Luxemburg ITL 500 000 227,1 7 11,250 Augustus 

Luxemburc CAD 150 81,1 10 8,500 
Zwitserlanc CHF 225 145,5 5 4,500 
Zwitserland CHF 200 129,3 3 3,750 

September Luxemburg LUF 3 000 78,4 10 7,125 September 
Portugal PTE 10 000 50,8 5 10,800 

Zwitserland CHF 500 323,3 12 5,000 
Oktober Spanje ESP 15 000 92,2 5 10,125 
November Duitsland DEM 2 000 1 065,6 7 6,125 

Japan JPY 35 000 268,8 3 6,100 
Japan JPY 25 000 192,0 3 4,650 
Japan JPY 40 000 307,2 3 6,000 

Luxemburg ITL 650 000 305,9 3 variabel 
Luxemburc AUD 100 57,3 3 7,000 

Portuga PTE 10 000 50,7 5 10,800 
December Spanje ESP 15 000 92,2 10 10,350 

Spanje ESP 10 000 61,5 5 10,125 
Griekenland GRD 25 000 81,8 4 variabel 

Luxemburg LUF 2 000 51,8 5 6,125 
Portugal PTE 50 000 253,6 3 variabel 

50 transacties 11 286,0 

ONDERHANDSE LENINGEN 

8 transacties 

JPY 
PTE  

USD 
FIM 

18 000 
20 000 

52 
100 

154,7 
101,7 

39,4 
17,8 

313,6 

10-12 
5-8 

12-15 
7 

3,040-3,050 
vor-11,300 

variabel  
6,910 

Totaal (1) 11 599,6 

II. Medium term notes 
5 
5 

10 tronsacties 

IEP 
ITE 

110 
500 000 

134,7 
694,4 

829,0 

4-20 
2-10 

7-9 
10,25-10,875 

Totool generool 68 transacties 12 428,6 
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Tobel Ρ: Opgenotnen middelen von 1991 toten met 1995 
(in mlljoenen ecu} 

1991 1992 1993 1994 1995 
bedrog % bedrog % bedrog % bedrog % bedrog % 

Communoutolre volute l's 
ECU 2 500 18,3 1 93 7 14,9 960 6,8 300 2,1 400 3,2 
DEM 1 198 8,8 1 583 12,2 1 948 13,7 2 051 14,5 2 397 19,3 
FRF 1 37 8 10,1 1 461 11,3 1 811 12,7 1 1 53 8,1 342 2,8 
GBF 1 83 7 13,4 1 42 8 11,0 2 639 18,6 1 518 10,7 996 8,0 
ITL 1 46 6 10,7 1 32 6 10,2 2 039 14,3 2 560 18,1 3 343 27,0 
BEF 166 1,2 238 1,8 — 752 5,3 — — 
NLG 369 2,7 303 2,3 227 1,6 661 4,7 145 1,2 
DKK — — — 53 0,4 — — 
IEP — 125 0,9 177 1,2 135 1,1 
LUF 24 0,2 49 0,4 100 0,7 201 1,4 193 1,6 
GRD — — — 36 0,3 149 1,2 
ESP 813 5,9 648 5,0 1 241 8,7 948 6,7 1 57 4 12,7 
PTE 250 1,8 85 0,7 243 1,7 584 4,1 1 004 8,1 
ATS — — — — — — 59 0,4 — — 
SEK — — — — — — — 77 0,6 
FIM — — — — 18 0,1 

Totool 10 002 73,2 9 058 69,8 11 333 79,7 10 994 77,7 10 774 86,9 
woorvan vastrentend 6812 49,8 5 962 46,0 9 886 69,5 8 188 57,9 5 720 46,1 
waarvan 
varlabelrentend 3 190 23,3 3 096 23,9 1 447 10,2 2 806 19,8 5 054 40,8 

Niet-communoutolre voluto's 
USD 2 262 16,5 1 529 11,8 1 502 10,6 1 659 11,7 528 4,3 
CHF 782 5,7 947 7,3 453 3,2 856 6,0 323 2,6 
JPY 627 4,6 1 440 11,1 657 4,6 580 4,1 771 6,2 
CAD 278 2,0 — 
Totool 3 670 26,8 3 916 30,2 2 891 20,3 3 154 22,3 1 622 13,1 
waarvan vastrentend 3413 25,0 2 924 22,5 2 808 19,7 2 448 17,3 1 338 10,8 
waarvan 
varlabelrentend 257 1,9 992 7,6 83 0,6 706 5,0 284 2,3 

Totool generool 13 672 100,0 12 974 100,0 14 224 100,0 14148 100,0 12 395 100,0 
waarvan vastrentend 10 225 74,8 8 886 68,5 12 695 89,2 10 636 75,2 7 058 56,9 
waarvan 
varlabelrentend 3 447 25,2 4 087 31,5 1 529 10,8 3512 24,8 5 338 43,1 

Tobel Q : Ecu-opnomen von 1981 tot en met 1995 
(in miljoenen ecu) 

Vastrentende leningen Variabelrentende leningen 

Voor Να Να Commercial Deposito- Opname in Totale A/B 
Joor swaps swaps swops paper certificoten ΤαΙααΙ ecu (A) opname(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 83 8,6 9 034,5 20,4 
1990 1 271,8 1 254,9 — 500,0 10,0 510,0 1 76 4,9 10 995,6 16,1 
1991 1 550,0 1 550,0 450,0 500,0 — 950,0 2 500,0 13 672,3 18,3 
1992 1 13 0,0 1 130,0 806,5 — — 806,5 1 936,5 12 973,6 14,9 
1993 650,0 500,0 460,2 — — 806,5 960,2 14 223,8 6,8 
1994 300,0 — 300,0 — — 300,0 300,0 14 148,0 2,1 
1995 400,0 200,0 200,0 200,0 400,0 12 395,4 3,2 

Totaal 10 759,8 10 460,3 2 374,8 1 200 ,0 400,0 4321,1 14 445,6 126 691,8 11,4 

Voor 1985 inclusief 10,6 miljoen ααη participotiecertificoten 
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WENKEN VOOR DE LEZER 

1. Definities : 

α) ActMteit : De ΕΙΒ verstrekt afzonderlijke leningen, globale kredleten en soms garanties. 

Globale kredleten worden ofgesloten met financiële instellingen die met EIB-middelen kleine en middelgrote projecten finoncieren. 

Om een volledig beeld te geven von de kredietverlening von de Bank in de Europese Unie, beslaan de statistieken in het ja arverslag : 

- enerzijds, zoals voorheen, ondertekende kredietovereenkomsten : afzonderlijke kredleten (en in voorkomende gevollen garanties) en glo
bale kredleten; 

- anderzijds, toegekende kredleten, operationele gegevens waarbij afzonderlijke kredleten en toewijzingen uit lopende globale kredleten 
bijeen zijn genomen. 

b) Eigen middelen van de Bank : de resultaten van haar leningen op de kapitaolmarkten noemt de EIB „eige n middelen«; ook het eigen 
vermögen volt hieronder (gestört kopitoal en reserves). Er is voor deze benoming gekozen ter onderscheid met de middelen die in opdrocht 
van de Europese Unie of von de lidstoten worden toegekend. De octiv iteiten uit eigen middelen von de Bank wo rden opgenomen in de 
normale boekhouding; de activiteiten in opdracht van derden, welke overigens volledig zijn geïntegreerd in de octiviteiten van de Bank, 
verschijnen in de „Speciale Sectie«. 

2. Ecu : tenzij het tegendeel is vermeld, zijn alle bedragen in dit verslag uitgedrukt in ecu. 

Rekeneenheid : overeenkomstig artikel 4 van de Statuten van de EIB is haar rekeneenheid gedefinieerd als de ecu, die in gebruik is bij de 
Europese Gemeenschoppen. Zie ook de joorrekening, noot A, punt 1. 

3. ISO-normen : De EIB gebru ikt als afkortingen de normen van de Internationale Standaardisatie Organisatie (ISO). De volgende verwij-
zingen naar landen en hun monétaire eenheden zijn gebruikt (zie onderstaonde tobellen) : 

België BE Griekenlond GR lerland IE Nederlond NL Finland Fl Verenigde Staten US 

Denemorken DK Spanje ES Itolië IT Oostenrijk AT Zweden SE Zwitserland CH 

Duitslond DE Fronkrijk FR Luxemburg LU Portugal FT Verenigd Koninkrijk GB Japan JP 

4. Omrekeningskoers ; 

α) Statistische omrekeningskoers : voor de statistieken betreffende de kredietverlening (ondertekende overeenkomsten en uitbetalingen) en de 
opgenomen middelen gebruikt de EIB leder kwortool de koersen die golden op de lootste werkdog von het voo rofgoonde kwortoal. In 
1995 waren deze als volgt : 

1 e kwartaal 
(koers op 31.12.1994] 

2e kwartaal 
(koers op 31.03.1995) 

3e kworlaal 
(koers op 30.06.1995) 

4e kwartaal 
(koers op 30.09.1995) 

1 ecu = ECU 
Belgische frank BEF 39,1614 38,0760 38,2575 38,5982 
Deense kroon DKK 7,48233 7,34932 7,26472 7,29574 

Duitse mark DEM 1,90533 1,85173 1,86067 1,87684 

Griekse drachme GRD 295,480 302,719 302,541 305,779 

Spaanse peseta ESP 162,070 170,305 162,914 162,659 

Franse frank FRF 6,57579 6,49478 6,51736 6,47961 

lers pond IEP 0,795061 0,827969 0,818476 0,815884 

Italiaonse lire ITL 1997,45 2291,05 2202,07 2124,94 
Luxemburgse frank LUF 39,1614 38,0760 38,2575 38,5982 
Nederlondse gulden NLG 2,13424 2,0726 2,08427 2,10151 
Oostenrijkse schilling ATS 13,4074 13,0311 13,0844 13,2058 
Portugese escudo PTE 195,884 195,553 196,689 197,164 
Finse mark FIM 5,82915 5,81302 5,74919 5,62063 
Zweedse kroon SEK 9,17793 9,92232 9,78410 9,16362 
Pond sterling GBP 0,787074 0,829611 0,841979 0,834473 
Amerikoonse dollar USD 1,23004 1,33941 1,34296 1,31847 
Zwitserse frank CHF 1,61320 1,52786 1,54641 1,51294 
japanse yen JPY 122,659 116,796 113,950 130,225 

b) Boekhouding : de koersen die voor de opstelling von de bolons en de joorrekening worden gebruikt, zijn die welke golden op 31 de 
comber von het betrokken boekjaar. 
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5. Kredietverlening in de Europese Unie : 

α) Statistieken : om statistische continuïteit te woorborgen, zi  
criterio; doorom kennen bepoolde gegevens in de joorvers 

η de vergelijkingen met voorgoonde périodes gemookt op basis van identieke 
agen vanaf 1988 verschillen van de gegevens uit eerdere verslagen. 

b) Communautaire beleidsdoelslellingen : de in de Gemeenschap gefinancierde projecten moeten ααη één of meerdere van de com 
munautaire beleidsdoelstellingen beantwoorden; de verschillende rubrieken in de tabellen betreffende deze doelstellingen kunnen dan ook 
niet bij elkaar warden opgeteld. 

c) Landen : als algemene regel worden in de tabellen met betrekking tot de kredietverlening in de Gemeenschap de landen genoemd in 
alfabetische volgorde naar de naam van het land in de eigen taal. 

d) Kredielverlening gelijkgesleld aan verrichlingen in de Europese Unie : de financiering van pro ecten die buiten het grondgebied von de lidsto-
ten van de Europese Unie worden uitgevoerd, moor d ie von belong zijn voor de EU, worden gelijkgesteld ααη kredieten binnen de Unie.  
De Rood van Gouverneurs kan per geval tot financiering machtigen op grond van artikel 1 8, lid 1, tweede alinea van de Statuten van de  
Bank. Via dit arfikel worden ook kredieten verleend buiten de Gemeenschap in het kader van specifieke akkoorden en protocollen. 

6. Aanpassingen, optelsom en afronding : door statistische aanpassingen kunnen de bedragen die hier worden genoemd en die betrekking 
hebben op vorige boekjoren, licht verschillen van die welke eerder werden gepubliceerd. 

De verstrekte bedragen worden gegeven in geldende prijzen en wisselkoersen; de optelsom, over een lange période, moet met enige te-
rughoudendheid worden geïnterpreteerd. In feite wordt de betekenis van de gegevens over verschillende jaren beïnvioed door prijs- en 
wisselkoersbewegingen. 

Er kunnen verschillen op treden tus sen de aangegeven totaalbedragen en de bij elkoar opgetelde individuele bedragen. Dit is het gevolg 
van ofrondingen. 

7. Deflator : De op de activiteiten von de Bank van toepassing zijnde deflator is een samengestelde index van de nationale prijsindexen 
voor bruto-investeringen in vaste activa, gecorrigeerd door de index voor de wisselkoersen van 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 1995 op 0,4% worden  
geraamd. 

Afkortingen en aanduidingen die in de teksl worden gebruikt ; 

Unie of EU 
Gemeenschap of EG 
Commissie 
Raad 
EBWO 
CESO 
PB 
biva 
BBP/BNP 
MKB 
EVA 
EER 
ACS 
LGO 
MCE 
ALA 
EFRO 
EIE 
METAP 

= Europese Unie  
= Europese Gemeenschap 
= Commissie van de Europese Unie  
= Raad van de Europese Unie 
= Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 
= Organisatie voor Economische Samenwerking en O ntwikkeling 
= Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 
= bruto-investeringen in vaste activa  
= bruto binnenlands produkt/bruto nationaal produkt  
= midden- en kleinbedrijf 
= Europese Vrijhandelsassociatie 
= 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 
= Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
= Europees Investeringsfonds 
= programma van technische bijstand t.b.v. het milieu in het Middellandse-Zeegebied 
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Voor nadere informaHe over de acHviteiten van de EIB ken contact worden opgeno-
men met de hoofdofdeling Communicotie van de EIB, Yvonne Berghorst (tel.: 4379-
3154) of Sabine Parisse (tel.: 4379-3138), fax: 4379-3189. 

Bij deze hoofdafdeling en de externe kantoren van de EIB zijn de volgende publikaties 
verkrijgbaar, uitgegeven in alle officiële talen van de Europese Unie: jaarverslag, de  
jaarlijkse brochure, "EIB-Mededelingen" (kwartaolblad), brochures over bepoolde 
thema's of over de finoncieringsmogelijkheden binnen en buiten de Europese Unie en 
een algemene informotiefolder. Op oonvraog is er eveneens een videofilm over de  
doelstellingen en octiviteiten von de EIB beschikboor. 

De Europese Invester ingsbonk dankt de kredietnemers die haar toestemming heb-
ben gegeven foto's van hun projecten als illustratiemateriaal voor dit verslag te ge-
bruiken : Banverket/Thomas Fahlander (voorblad en biz. 3), GRYAAB (biz. 22), 
E.E.C, (biz. 31, 36 en 43), La Vie du Rail/C. Recoura (biz. 33), Wijkertunnel/Dick 
Sellenraad (biz. 40), Affaldskontoret, Àrhus (biz. 44), Loufti Abou-Zeid (biz. 50), Gas 
Natural Ban (biz. 54); de overige foto's en illustraties zijn afkomstig van de Fototheek 
van de EIB. 

Dit verslag is verkrijgbaar 
volgende talen : 

DA ISBN 92-827-6300-5 
DE ISBN 92-827-6301-3 
EN ISBN 92-827-6303-X 
ES ISBN 92-827-6299-8 
FR ISBN 92-827-6304-8 
GR ISBN 92-827-6302-1 
IT ISBN 92-827-6305-6 
ΡΤ ISBN 92-827-6307-2 
Fl ISBN 92-827-6308-0 
SV ISBN 92-827-6309-9 

Gedrukt op chloorvrij papier door Jouve S.A., F-75001, Porijs. 
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DE EUROPESE INVESTERINGSBANK 

De Europese Investeringsbank (EIB), de financieringsinstelling van de Europese Unie, is in 
het /even geroepen bi j hef Verdrag van Rome en beeff haar roi zien bevestigen in het 
Verdrag betreffende de Europese Unie. Haar Statuten zijn opgenomen in een aan het 
Verdrag gehecht protocol. • De Bank is een onafhankelijke rechtspersoon binnen de 
Unie. De leden van de EIB zijn de lidstaten van de Cemeenschap. Zij nemen aile deel in 
het kapitaai. φ De EIB he eft tot took de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
Europese Unie te steun en door kredieten op lange termijn te verstrekken voor concrete  
projecten zonder de regels van een strikt bankbeheer uit het oog te verliezen. « Als com
munautaire insteliing past de EIB voortdurend haar activiteiten aan de ontwikkeling van 
het communautaire beleid aan. Zo werkt zij mee aan de Europese opbouw, met name  
aan de economische integratie en de versterking van de economische en sociale samen-
hang. φ Als Bank werkt zij nauw samen met andere banken en financiële instellingen  
am middelen op de kapitaalmarkten op te nemen en kredieten voor investeringsprojec- 
ten te verstrekken. φ De EIB verstrekt voornamelijk kredieten uit middelen die zijzelf op  
de kapitaalmarkten opneemt. Deze middelen plus haar eigen vermögen (gestört kapitaai  
en reserves) worden «eigen middelen» genoemd. φ Bülten de Europese Unie kent zij  
eveneens kredieten uit eigen middelen toe, alsmede onder mandaat uit de begrotings- 
middelen van de Cemeenschap of van de lidstaten. 

DOELSTELLINGEN 

in de Europese Unie moeten de investeringen 
die voor EIB-finonciering in aonmerking 
komen, bijdragen tot de concretisering von een 
of meerdere van onderstoonde doelstellingen: 

- economiscfie ontwikkeling von ochtergeble-
ven gebieden; 

-Verbetering von de belongrijke Europese tele-
communicotie- en vervoersinfrostructuren; 

- bescfierming van het milieu en van het leef-
klimaat, stadsvernieuwing, alsmede behoud 
van het architecturaal of natuurlijk erfgoed; 

- verwezenlijking van de communautaire ener-
giedoelstellingen; 

- versterking van het internationale concurren-
tievermogen en Europese integratie van het 
communautaire bedrijfsleven; 

- steun ααη het midden- en kleinbedrijf. 

Buiten de Europese Unie draagt de EIB b ij tot 
de uitvoering van het Europese ontwikkelings-
en samenwerkingsbeleid overeenkomstig de 
voorenwaarden in de verschillende okkoorden 
die de Unie bindt met meer don 120 landen in 
Midden- en Oost-Europa, het Middellandse-
Zeegebied, Afrika, het Caribisch gebied en de 
Stille Oceaan, evenals in Latijns-Amerika en  
Azië. 



Financieringsinstelling van de Unie 

FINANCIERBARE INVESTERINGEN 

V/EIXE PROJECTEN? 

De kredieten van de EIB kunnen worden toege-
kend ααη overheidsinstellingen of porticuliere 
geldnemers in olle economische sectoren als  
infrastructuren op het gebied von verbindin-
gen, milieu en energie, don wel in de industrie,  
dienstverlening en londbouw. 

Voor grote investeringsprojecten (vonof 25 mil-
joen ecu) worden rechtstreeks of vio een 
bemiddelende finonciële instelling afzonderlij-
ke kredieten toegekend. 

Investeringsprojecten von bescheiden omvong 
worden indirect gesteund vio globale kredie
ten, die worden toegekend oon bonken of 
financiële instellingen die op Europees, notio-
ηααΙ of regionool niveou werken. 

WELKE FINANCIERINGSWIJZE? 
Als aanvullende finoncieringsbron dekt de EIB 
slechts een deel von de investeringskosten 
(gewconlijk tot 50%), ols oonvulling op het 
eigen vermögen von de geldnemer en op 
andere finoncieringsbronnen. 

NAet (de kredieten von de EIB en de subsidies uit 
de Structuurfondsen en uit ondere communou-
taire finonciële instrumenten wordt de finoncie-
ring von investeringsprogrommo's bevorderd. 
Naost de EIB-kredieten kon tegelijkertijd een 
beroep worden gedoon op notionole of com-
nnunautoire subsidies, voorol in de regionale 
onlwikkelingsgebieden. 

WELKE CRITERIA? 
De EIB onderzoekt of de beoogde investering 
post in het communoutoire beleid, of zij tech-
nischi en finoncieel hoolboor is en of zij von 
economisch belong is. Ook wordt nogegoon of  
de milieuvoorschriften en de mededingings-
regels in acht zijn genomen. Tenslotte worden 
de financiële positie von de projectopdrocht-
gever, diens liquiditeitspositie en de geboden 
garanties oondochtig bestudeerd. 

HOB WORDT H ET B ESLUIT GENOMEN? 

No deze onolyse en op voorstel von de Directie 
von de Bonk besluit de Rood von Bewind over  
de toekenning von het krediet, rekening hou-
dend met het odvies von de betrokken lidstoot 
en von de Europese Commissie. 

WELKE LOOPTIJDEN? 

De EIB stelt (middel)longlopende kredieten (tot  
20 joor of nog longer) ter beschikking woor-
von de looptijd en een eventueei uitstel von  
oflossing von de hoofdsom ofhonkelijk zijn von  
de oord en de technische levensduur von het 
project. Voor bepoolde projecten von Europees  
belang en von uitzonderlijk grote omvong kon  
de EIB zo nodig specifieke voorwoorden vost- 
leggen. 

WELKE VALUTA'S? 
Noor gelong de bij de EIB beschikbore voluto's 
en de wensen von de geldnemer wordt het kre
diet uitgekeerd in een enkele of in meerdere 
volute's von de Unie, de ecu, of voluto's von 
derde londen, indien deze bij de Bonk worden  
gehonteerd. 

WELK RENTEPERCENTAGE? 
Donkzij hoor uitstekende kredietwoordigheid 
(«Triple A») kon de EIB middelen opnemen 
tegen de best geldende voorwoorden. 

Omdot de EIB geen winstoogmerk heeft, stelt zij 
deop de kopitoolmorkten opgenomen middelen 
weer ter beschikking tegen een rentetorief dot 
hoor uitstekende positie op de morkten weer-
spiegelt, plus een kleine morge die uitsiuitend 
dient ter dekking von hoor odministrotiekosten. 

Het rentepercentoge (meestol vost, moor ook 
herzienboor, voriobel of eventueei converteer-
boor) kon worden vostgelegd bij de onderteke-
ning von het contract of bij iedere uitbetoling 
(controct met open rentevoet). De voststelling 
von de rente geschiedt voor olle londen en sec
toren op dezelfde monier. De EIB verstrekt geen 
rentesubsidies; deze kunnen echter door der-
den worden verstrekt. 
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