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De EIB heeft tot took de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Europese Unie te bevorderen door langetermljnkredieten 
te verstrekken voor uitvoerbare investeringen. 

• De EIB werkt voor de Europese Unie 

De EIB is b ij het Verdrog van Rome opgericht. Haar aandeel-
houders zijn de iidstoten, wier ministers van Financiën zifting 
hebben in de Rood von Gouverneurs. 

• De Bonk biedt diensten met toegevoegde waarde 

- donkzij hoar beoordeling en begeleiding van investeringsprojec-
ten en programme's; 

Teneinde voor steun in acnmerking te komen moeten projecten 
en programme's op vier fundamentele terreinen uitvoerboar 
zijn: economisch, technisch, milieutechnisch en financieei. leder  
investeringsproject wordt ααη een grondig onderzoek onder-
worpen en gevolgd tot het volledig is uitgevoerd, 

- dankzij haar finoncieringen: 

Door haor kredietverlening en vermögen financiële steun van 
elders ααη te trekken, verbreedt de Bank de reeks financierings-
mogelijkheden. Met hoar emissies helpt zij de kapitaalmarkten 
in de hele Unie zieh verder te ontwikkelen. 

• De EIB b iedt eersteklas voorwaarden 

De financieei zeer sterke positie van de Bank is te danken ααη  
de kracht en de vastberaden inzet van haar aandeelhouders, 
de onafhankelijkheid van haar optreden en haar successen in 
verleden en heden. Doarom kan zij middelen legen de gunstig
ste voorwaarden opnemen, waarvan zij haar eigen geldne-
mers laat profiteren. 

• De EIB werkt somen met andere partners 

Haar beleid wordt in nauwe samenwerking met de lidstaten en  
de instellingen von de Europese Unie vastgesteld. Bovendien 
werkt de EIB nauw samen met het bedrijfsleven, het bankwe-
zen en de grote internationale organisaties die op hetzelfde 
terrein actief zijn. 

• De EIB heeft deskundig en ervaren personeel ult alle lidsta
ten van de Unie 

Het wordt gemotiveerd door de rechtstreekse deelname van de 
Bank ααη de opbouw van Europa. 



ENKELE KERNGEGEVENS 

Balans 

1992 199 3 1994 199 5 1996 

Duidelijke balansontwikkeling: +5,9% 
in 1995 en +14,4% in 1996 

Ultstaand bedrag 

1992 1993 1994 1995 1996 

Het uitstaand bedrag can kredieien uit eigen  
middelen beloopt 204% von het geplaotste 
kopitoal 

Opgenomen middelen 
20 

1992 1993 1994 1995 1996 

De EIB consolideert in 1996 hoar positie von 
's werelds grootste multilaterale geldnemer 

(in miljoenen ecu) 1996 1995 

Ondertekende leningovereenkomsten 23 240 21 408 

In de Europese Unie 20 946 18 603 

Buiten de Europese Unie 2 294 2 805 

- Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan 
- Zuid-Afrika 
- Middellandse-Zeegebied 
- Midden- en Oosf-Eurapa 
- Latijns-Amerika, Azië 

396 
56 

681 
1 116 

45 

430 
45 

1 0 38 
1 0 05 

288 

Goedgekeurde leningen 
In de Europese Unie  
Buiten de Europese Unie 

30 004 
27 322 

2 705 

25 664 
23 071 

2 593 

Uitbetalingen 
Uit eigen middelen 
Uit andere middelen 

20 394 
20 265 

129 

16881 
16 749 

132 

Opgenomen middelen 
1 communautaire valuta's 
1 andere valuta's 

17 553 
16 078 

1 475 

12 395 
10 774 

1 6 22 

Uitstaand bedrag 
Verstrekte kredieten uit eigen middelen 
van de Bonk 
Garanties 
Financieringen uit begrotingsmiddelen 
Opgenomen leningen op korte, 
middellange en lange termijn 

126 621 
392 

3 044 

96 649 

114 636 
390 

3 492 

87 079 

Reserves en resultaten van het b oekjaar 13 320 12 177 

Balanstotaal 135 721 118 724 

Geplaatst kapitaal op 31.12. 
woarvan gestört of te störten 

62 013 
4 652 

62 013 
4 652 

Aantal medewerkers van de Bank 948 89Z 

Ondertekende leningovereenkomsten 

1992 1993 1994 1995 1996 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar 
is het résultant sterk gestegen 

Goedgekeurde leningen 

1992 1993 1994 1995 1996 

Voor het eerst is de drempel van 30 miljard 
ααη kredietgoedkeuringen 

in een boekjoar overschreden 

Uitbetolingen 

1992 1993 1994 1995 1996 

Het totaalbedrag ααη in 1996 
verrichte uitbetalingen 

is met 20,9% toegenomen 

Noot : de bedragen in de grafieken op deze bladzijde 
zijn in miliarden ecu uitgedrukt. 
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VOORWOORD VAN DE PRESIDENT 

Met de nadering van de beslissende fase in de voorbereiding van de Economl-

scfie en Monétaire Unie heeft de Europese Investeringsbank in 1 996 fiaar kracfi-

tige en concrete steun ααη de Europese economische integratie voortgezet. In to-

taal is ruim 23 miljard ecu ααη kredieten verstrekt, waarvan 90% binnen de  

lidstaten van de Unie. Om dit alles te finoncieren fieeft de Bank meer dan 1 8,5 

miljard ecu in obligatieleningen op de internationale kapitaaimarkten opgenomen. 

Als instelling van de Europese Unie en 's werelds grootste niet-soevereine geldne-

mer wil de EIB in de allereerste plaats de overgang naar een Europese munt hel-

pen bevorderen. In aansluiting op de besluiten van de Europese Raad van Madrid 

heeft zij als eerste - in februari 1 996 - een obligatielening geplaatst met een clau-

sule waarin expliciet de omzetting op basis van één euro voor één ecu is gegaran- 

deerd. Elf maanden later was het ook de EIB die de aller 

eerste emissie in euro heeft gelanceerd. Bovendien zorgt  

haar programma van "toestromende emissies" (tributary is  

sues) in valuta's van de lidstaten van de Europese Unie die  

in euro kunnen worden omgezet, er nu al voor dot er gelei- 

delijk een grote en liquide euromarkt tot stand kan komen. 

Ook uit de aard en de spreiding van de kredietverlenings-

activiteit van de Bank blijkt haar bijdrage tot het welslagen  

van de Economische en Monétaire Unie. In 1 996 is ruim 

twee derde van de kredieten van de EIB binnen de Euro

pese Unie naar investeringsprojecten in de ormare regie's 

gegaan. Tevens heeft de Bank ruim 6 miljard ecu toege-

kend voor de totstandkoming van de tronseuropese net-

werken op het gebied van vervoer, energie en telecommu-

nicatie, die van doorslaggevend belong zijn voor de  

openstelling en integratie van afgelegen gebieden en voor 

een geleidelijke opheffing van regionale economische ver-

schillen. De Bank blijft de grootste individuele financieringsinstelling van dergelijke 

netwerken en heeft hiervoor sinds 1 993 al zo'n 33 miljard ecu verstrekt, waarmee 

kapitaalinvesteringen zijn gefinancierd van in totaal meer dan 100 miljard. 

De Bank is in 1996 ook andere prioritaire economische doelstellingen van de Eu

ropese Unie blijven steunen. Ruim twee derde van haar leningen is toegekend 

voor de financiering van milieu- en energieprojecten en van investeringen in een 

versterking van het industriële concurrentievermogen en van het midden- en klein-

bedrijf. Met EIB-Ieningen ααη kleine en middelgrote ondernemingen via 1 30 ban-

ken en financiële instellingen in iedere lidstoat van de Europese Unie zijn ruim 

1 1 000 kleinschalige productieve investeringsprojecten gesteund. Dit illustreert de  

toenemende samenwerking van de EIB met de bonkensector. De helft van de trans-

acties van de EIB vindt thans in nauwe samenwerking met banken plaats en zorgt 

voor een optimale impact van de langlopende financieringsmiddelen die de Bank 

ter beschikking kan stellen. Bij deze vorm van samenwerking vervult zij vaak een 
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katalyserende roi waardoor doeltreffende financieringspakketten kunnen worden  

samengesteld die goed op de eisen van de desbetreffende projecten zijn toege-

sneden. 

De kredietverlening van de EIB buiten de Europese Unie bedroeg in 1996 in to-

taal 2,3 miljard ecu, waoronder 1,1 miljard in Midden-en Oost-Europa. De man-

daten die eind dat jaar ofiiepen zijn hiermee grotendeels uitgevoerd. De nieuwe 

reeks mandaten, waarover in de Raad van ministers van Economische Zaken en 

Financiën in januari 1 997 overeenstemming is bereikt, za! het volume ααη beschik-

bare middelen op ruim 7 miljord ecu brengen, dot tot jonuori 2000 kan worden  

toegekend in Midden- en Oost-Europa, de niet-lidstaten rond de Middellondse 

Zee, de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan die de vierde 

Overeenkomst van Lomé hebben getekend, 

Zuid-Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De Bank 

verkeertdus in een goede positie om krachtiger 

steun te gaan verlenen ααη de economische 

ontwikkeling van deze partnerlanden van de  

Unie. 

Bovendien ζαΙ zij binnenkort een extra "voor-

toetredingsfaciliteit" instellen ten behoeve van 

de landen in Midden- en Oost-Europa waar-

mee de Unie formeel toetredingsonderhande-

lingen heeft aangevangen, zodat zij nog meer 

voordeel von de kapitoalbosis van de EIB kun

nen hebben bij hun voorbereiding op integratie 

in de Unie. 

De Bank is nu bijna veertig jaar operationeel en  

haar bijdrage tot de Europese integratie blijft 

gebaseerd op een gezonde financiële structuur 

en een portefeuille met eersteklos projecten. 

Met de steun von haar bestuursorganen, de deskundigheid en toewijding van haar 

personeel en de ervaring die zij heeft opgedaan met haar deelname ααη talrijke 

grootschalige investeringsprojecten binnen en buiten de Unie ζαΙ de EIB evenals in 

het verleden ervoor zorgen dat haar producten en activiteiten zijn aangepast ααη  

de eisen en vooruitzichten van de Europese integratie, die de garantie vormt van 

stabiliteit en welzijn van de Volkeren von ons continent. 

Sir Brian Unwin 

President van de EIB en voorzitter van de Raad van Bewind 
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DE EIB, FINANCIERINGSINSTELLING 
VAN DE EUROPESE UNIE 

1996: ALGEMEEN 
OVERZICHT 

Als finanderingsinsfelling van de Europese Unie heeft de Europese Invesferingsbank fof faak bij fe 
dragen tot de integratie, een evenwichtige ontwikkeling en de economische en sociale samenhang 
van de lidstaten. · Buiten de Unie brengt de EIB d e financiële hoofdstukken ten uitvoer van de 

akkoorden die in bet /cader van bet Europese bulp- en ontv/ikkelingssamenwerkingsbeleid zijn geslo- 
ten. · Daartoe neemt zij omvangrijke middelen op de kapitaalmarkten op, die zij voorts fegen de 

gunstigste voorwaarden naar investeringen leidt die beantwoorden aan de doelstellingen van de Unie. 

In 1 996 heeft de Europese invesferingsbank In een klimcat van een politiek streven cm In Europa een 
günstig mocro-economlsch kader voor de totstandkoming von de Economische en fvAonetalre Unie te  
scheppen, haar actlvltelt verder ultgebreld en In totaal voor 23,2 miljard ecu ααη kredieten verstrekt 
tegenover 2 1,4 mlljard In het vorige boekjaar. 

Net hele jocr door Is de EIB nadrukkelljk op de kapitaalmarkten aanwezig ge-
weest. Zlj had toestemming om voor 1 8,6 mlljard op te nemen en heeft daartoe 
1 23 leningen geplootst In 22 valuta's, woarvan eind 1 996 In totaal 1 7,6 mll-
jard Is getekend (12,4 mlljard In 1995); zlj heeft daarmee haor financiële  
bemlddellngs- en omzettlngsrol In nauwe samenwerking met het Europese 
bonkwezen versterkt. Een van de In 1 996 gelanceerde emissles betreff de eer-
ste lening In ecu met de expllclete clausule dot zlj In euro zoi worden ofgeiost 
op basis van de pariteli 1 e uro voor 1 e cu. 

Deze toegenomen actlvltelt toont duldelljk ααη dal de EIB de priorltelten en 
doelstellingen von de Unie krachtig kan ondersteunen. Voorts werkt zlj octlef 
mee ααη de voorbereldingen voor de Inwerkingtreding van de derde fase van 
de Economische en /Vtonetolre Unie. Door de omvang van door haar opgeno- 
men en verstrekte leningen blljft de EIB een van 's werelds grootste multilaterale  
financleringsinstellingen. 

Von de ondertekende leningovereenkomsten betreft 20,9 mlljard (een toename van 1 2,6%) projecten In 
de Europese Unie, In het bijzonder ten behoeve van de regionale ontwikkeling (70% van de steun) trans-
europese netwerken op het gebled van vervoer en energie, en mllleuprojecten. De Bank hecht bijzonder 
grote waorde ααη de ultbrelding van haar actlvltelt In de nieuwe lldstaten. 

Het procès von vernieuwing von de mandaten von de Instellingen von de Unie Is von Invioed geweest 
op het optreden von de Bank buiten de Unie, evenals het moellljke Investerlngskllmaot In bepoolde 
reglo's. In totaal Is 2,3 mlljard toegekend, waarmee vrijwel het volledige bedrag van de mandaten van 
de Bank In de loop van het boekjaar Is aangewend. 

De uitbetalingen zljn sterk In omvang toegenomen tot 20,4 mlljard (+ 21 %), waarvan 19,1 mlljard In de 
lldstaten. 

De onderzoeksteams van de Bank hebben In 1 996 zo'n 250 Investeringsprojecten beoordeeld, waar
mee voor het tweede ochtereenvolgende jaar het aontal kredletgoedkeuringen sterk Is gestegen. Het 
aantol goedgekeurde leningen die op ondertekening wachten. Is significant toegenomen van 22,6 mll
jard eInd 1995 tot 30 mlljard. 

Eind 1 996 stond in totaal 1 26,6 miljard ααη kredieten ult eigen middelen ult, dot wll zeggen 204% van  
het geplaatste kapitaal. Het totaal uitstaand bedrag ααη opgenomen leningen beloopt 96,6 mlljard. 
Het balanstotaal Is met 14,4% toegenomen tot 135,7 mlljard. 

( anders oangegeven, worden olle bedrogen in dit versieg uitgedrukt in ecu en ofgerond in miljoenen. 

Uitbetalingen, ondertekende leningovereenkomsten 
en goedgekeurde projecten (1986-1996) 

(in min ecu) 

35000 

89 90 91 92 93 94 95 96 

— Uitbetalingen 

H Ondertekende leningovereenkomsten 

Β Goedgekeurde projecten 

EIB 1996 - ALGEMEEN QMiêMUtk 7 



DE EIB 
VOOR D E 

EUROPESE UNIE 



De EIB 
... en de doelstellingen van de Europese Unie 

De politieke vastberadenbeid van de diverse Europese Raden om de overgang naar de darde fase  
van de Economische en Monétaire Unie te doen slagen en met ingang van 1 januari 1 999 de euro 
in te voeren, heeft bet referentiekader van bet economiscb en financieel beleid van de Unie en van 

baar lidstaten in böge mate bepaaid. 

De Europese Raad van Dublin op 1 3 en 14 december 1 996 beeft bet politieke akkoord over alle  
elementen die voor de invoering van de Europese munt noodzakelijk zijn, bekracbtigd : bet wettelijk 
leader voor bet gebruik van de euro; bet stabiliteits- en groeipact en de structuur van bet nieuwe 
wisseikoersmecbanisme voor de lidstaten die in eerste instantie nog niet aan de eurozone deelne-
men. Cenoemde Europese Raad beeft eveneens bet tijdscbema vastgesteld voor de afronding van 

de intergouvernementele conferentie en de aanvang van de onderbandelingen, zes maanden later,  
met de landen die tot de Unie willen toetreden. Deze ontwikkelingen bieden zowel bet perspectief 
van een verdieping als van een uitbreiding van de Unie. 

De EIB is een onrtiisbore partner bij de Europese 
opbouw vonwege hear specifieke teak, haar des-
kundigheld en ervaring; zij heeft aangetoond vol-
ledig berekend te zijn op haar belangrijke taok bIj 
de verwezenliiking von de ambities en doelstellin
gen von de Unie. 

Met haar langlopende kredieten steunt de Bank 
de uitvoering van gezonde investeringen die be-
vorderlijk zijn voor een evenwichtige groei en een 
betere integrotie von de Europese regio's, als-
mede de versterking van het concurrentie-
vermogen van het bedrijfsleven. Haar actie is in 
de eerste plaats gericht op de welvaart en het wel-
zijn van de burgers van de Unie. 

De EIB voeit zieh sterk be trokken bij de Europese 
opbouw en neemt deel ααη de voorbereiding en 
uitvoering van talrijke communautaire beleids-
besluiten. 

In dat verband heeft de president van de EIB de 
standpunten van de Bank in vergaderingen van 
de Raad van de Europese Unie toegelicht en zo 
de kennis van de economische werkelijkheid en 
de deskundigheid en ervaring die met de financie 
ring van omvangrijke projecten zijn verworven, in 
de debatten ingebracht. Dit geldt vooral voor bij-
voorbeeld de totstandbrenging van de trans-
europese netwerken, de vernieuwing van de man-
daten en de nieuwe definitie van de 
communautaire garanties bij de verrichtingen bui-
ten de Europese Unie. 

Teneinde de Europese afgevaardigden beter en 
op meer gestructureerde wijze informatie te ver-
strekken vindt er eenmool per jaor een ontmoeting 
plaats ondar de verantwoordelijkheid von de 
Commissie economische en monétaire zaken en 
met de overige belangstellende commissies, waar-
bij het kredietverleningsbeleid en de beoogde ont-
wikkeling van de activiteit van de EIB ααη de orde  
komen. Deze gedochtenwisseling ligt in het ver-
lengde, en zorgt voor een verdieping, van de 
reeds lang bestaande contacten tussen de leden 
van de Directie en de parlementaire commissies 
die min of meer rechtstreeks met de 
octiviteiten van de Bank te m aken 
hebben. 

Er zijn ook talrijke coördinatie- 
en programmeringsvergaderingen 
met vertegenwoordigers van de 
Europese Commissie geweest, zo
wel op het niveau van de Directie als op dat van 
de verschillende diensten. Dankzij deze inter-
institutionele samenwerking en de bilaterale con
tacten van de Bank met de instanties van de leden 
van de Bank kan zij haar optreden ten behoeve 
van de uitvoering van de doelstellingen van de Eu
ropese Unie optimoal structureren. 

Een van de 
hoofdro/spelers 
bij de Europese 
integratie ... 
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voorbereiding van de overgang 
naar de Economische en  

A^onefaire Unie 

De inwerkingtreding van de Economische en Mo 
nétaire Unie (EMU) en de invoering von de Euro- 
pese munt vormen een beslissende stop voor de 
Europese integrotie en een grote verondering von 
de omgeving woorin de EIB opereert. Als bonk en  
instelling von de Unie za! de EIB nouw betrokken 
zijn bij de overgang noor de derde fose von de 
EMU; zij zet zieh hiervoor met het opnemen en  
verstrekken von leningen volledig in. 

Deze bijdroge oon het welslogen von de Euro
pese munt vloeit rechtstreeks voort uit de took von 
de Bonk en vormt een verlenging von hoor octie 
ten behoeve von een evenwichtige regionole ont-
wikkeling en een grotere somenhong von de Unie. 

Als belongrijkste multiloterole finoncieringsin-
stelling door het volume von door hoor opgeno-
men en verstrekte leningen, verkeert de EIB in een 

goede positie om de introductie 
von de euro te steunen, profijt te  
trekken von de nieuwe mogelijkhe-
den en de problemen bij deze 
grote sprong in de Europese op-
bouw het hoofd te bieden. De EIB 

is de eerste niet-soevereine geldnemer die zieh ex-
plicietertoe heeft gebenden, het uitstoond bedrog 
von hoor in ecu luidende schulden bij de inwer
kingtreding von de derde fose von de EMU in 
euro om te zetten tegen de koers von 1 euro voor 
1 ecu. 

De Europese Rood von Dublin von december 
1 996 heeft het olgemene koder von het econo-
misch en finoncieel beleid von de Unie en von ol 
hoor lidstoten definitief bekrochtigd. Het wettelijk 
koder voor het gebruik von de euro biedt de morkt 
de noodzokelijke oonwijzingen en mookt een tij-
dige voorbereiding von de overgong noor de Eu
ropese munt mogelijk. Het stobiliteits- en groei-
poct, dot erop toeziet dot de overheidsfinonciën  
von de lidstoten die deel von de eurozone zullen 
uitmoken, gezond blijven, gorondeert munt-
stobiliteit en mookt het gemokkelijker de rente  
loog te houden, wot gunstig is voor investeringskli-
moot, groei en Werkgelegenheid. Door de struc-
tuur von het nieuwe wisselkoersmechonisme kon 
de deelnome von olle lidstoten von de Unie oon de 
eurozone worden bevorderd en de interne morkt 
tegen monetoire instobiliteit worden beschermd. 

Het Europees Porlement heeft in zijn resolutie over  
de Economische en Monetoire Unie von 1 8 opril 
1 996 erop gewezen dot een grotere economi
sche en sociole somenhong hoofddoel von de 
Unie blijft. Het beseft echter dot de totstondkoming 
von de EMU in eerste instontie de verschilfen tus-
sen de lidstoten von de eurozone en de niet-
deelnemende lidstoten nog kon verscherpen. 
Doorom vroogt het Porlement om de uitwerking 
von een gemtegreerd cohesiebeleid, dot gericht is  
op de invoering von de Economische en Mone- 
taire Unie, moor ook op het regionole beleid en  
olle overige communoutoire beleidsvormen die  
hiermee te moken hebben. 

De Rood heeft herhooldelijk bevestigd dot het 
noodzokelijk is een sterk regionool en structuur-
beleid te voeren ten behoeve von een grotere con-
vergentie von de verschillende economieën. 

Door de overheidsinvesteringen woorschiinlijk zul
len dolen omdot de lidstoten een bepoolde 
begrotingsdiscipline moeten hondhoven, moor de  
investeringen von de porticuliere sector of von 
portnerschoppen tussen de openbore en porticu
liere sector ten behoeve von infrostructuur-
projecten doorentegen zullen toenemen, zol de  
roi von de EIB nog groter worden. Zij beschikt ol  
over ruime ervoring met de financiering von der- 
gelijke projecten; zij heeft met andere goronten en  
bemiddelende instellingen vele finoncierings- 
plonnen opgesteld die zijn toegesneden op de  
specifieke eisen von dit soort projecten en de op- 
drochtgevers ervon. 

Teneinde hoor took optimool te kunnen vervullen  
zol de Bonk hoor octie in de verschillende lidsto 
ten uitbreiden zonder onderscheid noor monetoire  
zone te moken en ois finonciële bemiddelende en 
tronsformerende instelling hoor krediet-
instrumenten en hoor middelenopnomestrotegie 
oon deze nieuwe context oonpossen. 

De Bonk zol met hoor emissiebeleid een belong-
rijke roi blijven spelen in de ontwikkeling von de fi
nonciële morkten en voor de introductie von de 
euro (zie koder op biz. 52 en 53). 
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Als bank von de Unie die jaorlijks omvongrijke be-
drogen opneemt, merendeeis in communautaire  
valuta's (92% in 1996), ζαΙ de EIB een van de 
grootste emittenten in euro worden naast de soe-
vereine geldnemers. Zij voert momenteel een 
opnomestrategie die de vorming von een kritische 
mossa transocties in euro of leningen die vonof 
1 999 in euro kunnen worden omgezet, versnelt. 
In deze optiek zol een fungibele en liquide basis  
van referentie-emissies worden gevormd door de 
omzetting in euro von reeds door de Bank ge-
plootste leningen, en wel longs de hele 
rendementscurve. 

De Bank wijdt het merendeel van haar kredieten 
(70% in 1 996) ααη het bevorderen von een even-
wichtiger verdeling von de welvoort over de ver-
schillende regio's. In 1996 is 49% von de finan-
cieringen ten behoeve van de regionale 
ontwikkeling naor de doelstelling 1-gebieden ge-
goon, 41 % is gericht op de gebieden von doelstel
ling 2, 5b en 6 en 1 0% betreft multiregionale pro-
jecten (zie biz. 24 en 25). 

Teneinde leningen en communautaire subsidies  
optimool op elkoar af te stemmen en zo de grootst 
mogelijke impact von de beschikbore middelen te  
bereiken, hecht de EIB eroon de somenwerking 
met twee grote structuurinstrumenten die uit 
begrotingsmiddelen worden gefinoncierd, het 
EFRO en het cohesiefonds, te intensiveren. 

In het ofgelopen boekjoor betrof 20% von olle 
kredieten van de Bank in de gebieden die voor 
steun uit de structuurfondsen in aonmerking ko-
men, cofinancieringen. Het gemiddelde percen 
tage cofinoncieringen is 28% voor de période  
1989-1995. 

Tegelijkertijd voert de Bank het mechonisme van fi-
nonciële biistond uit in het koder van de Europese 
Economische Ruimte (EER), gefinoncierd uit de 
communautaire begroting en door  
de landen von de Europese Vrij-
handelsossociotie die ααη de EER 
deelnemen. Met een bedrag van 
500 miljoen ααη subsidies en ren-
tesubsidies von 2% bij door de EIB 
verstrekte kredieten tot een woorde von 1,5 mil-
jord, steunt dit mechonisme voor de période 1 994  
tot 1998 investeringen in de sectoren milieu, ver-
voer, onderwijs en het MKB in Griekenlond, Portu
gal, lerlond en de arme regio's von Sponje. Eind 
1996 had de EIB uit deze fociliteit 52% von de 
rentesubsidies en 58% von de subsidies toege-
kend. 

De Bank neemt eveneens deel ααη de gezomen-
liike octie ter ondersteuning van het vredes- en  
verzoeningsinitiotief in lerlond. Uit de globale kre
dieten ααη acht lokale banken is in 1996 onge-
veer 120 miljoen toegekend ααη 233 kleine on-
dernemingen ααη weerszijden van de grens. 

Ten slotte heeft de Bank als bijdrage ααη de invoe-
ring van vernieuwende financieringsinstrumenten 
deelgenomen ααη het "Merseyside Special Invest
ment Fund", in een von de regio's von doelstel
ling 1 in het noordwesten von het Verenigd Ko-
ninkrijk. Dit Fonds steunt met leningen en  
deelnemingen de ontwikkeling van kleine bedrij-
ven en de werkgelegenheid, woorbij lokale finon-
cieringen, middelen uit het Europees fonds voor 
de regionale ontwikkeling (EFRO) en leningen von 
de EIB in financieringsplannen worden opgeno-
men; de middelen uit het EFRO en van de EIB vol
len onder een garantie von het Europees 
Investeringsfonds (EIF). 

Regionale 
ontwikkeling staat 
bij de EIB centraal 

In bepaalde sectoren kon de projectuitvoering 
door communautaire subsidies worden versneld, 
moar in andere lijken "de octiviteiten von de EIB te  
zijn geremd door de grote beschikboarheid von 
de subsidies van de Europese Unie", oldus het eer-
ste verslag over de cohesie dot de Commissie eind 
1 996 heeft gepubliceerd. 

De convergentie binnen de EMU en tussen de 
regio's binnen en buiten de eurozone, die moet 
samengoon met een versterking van de economi
sche en sociale samenhang en een oanpassing 
van het structuurbeleid, moet volgens de wens von 
de Europese Rood von Florence meer gericht zijn 
op het scheppen von werk en op steun ααη het 
midden- en kleinbedrijf, voorol in somenwerking 
met de EIB. 
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Speciale actie 
voor 

het kleinbedrijf 

De drievoudige problematiek van groei, 
concurrentievermogen en werk, die in de Euro-

pese Unie de hoogste prioriteit 
heeft, doet de instellingen von de 
Unie uncniem inzien hoe cruciaci 
de rei van het midden- en kleinbe
drijf is. De Commissie heeft in dit  
verband in aprii 1996 een uniek 

referentiekader voor octies ten behoeve van het 
MKB vastgesteld. Versterking von het 
concurrentievermogen is een van de meest geëi- 
gende middeien om het productieve apparcat 
meer dynamiek te geven en de werkioosheid te 
bestrijden. 

Daarom verstrekt de ElB al bijna dertig jaar lang  
globale kredieten in partnerschap met zo'n 1 30  
banken en financiële instellingen die dicht bij de 
dagelijkse economische werkelijkheid en de be-
hoeften van het bedrijfsleven staan. 

Via dit mechanisme, dat een goed voorbeeld is  
van de beginseien van additionaliteit en subsidari-
teit die ααη de actie van de ElB ten grondslag lig-
gen, is de Bank in 1 996 erin geslaagd 2,6 miljard 
naar 1 1 000 productieve investeringen van deze 
categorie ondernemingen, met name ααη de werk-
scheppende bedrijven, door te sluizen (zie biz. 
35). Hierdoor kan de steun ααη het MKB op het-
zelfde hoge peil als in 1 995 worden gehouden,  
toen zieh een sterke stijging heeft voorgedaon. 

Goede verbindingen en efficiènte transeuropese 
netwerken zorgen mede voor een sterk concurre-
rend bedrijfsleven, stimuleren de werkgelegen-
heid en bevorderen de integratie van perifere of 
ingesloten regio's. 

De Europese Road van Florence van 21 en 22 
juni 1996 bleek ingenomen met de grote vooruit-
gang die op dit terrein is geboekt. 

Onafgebroken sfeun ten befioeve 
van de transeuropese netwerken, 

de infrastructuur van de  
XXIe eeuw 

De goedkeuring von de richtlijn 
over de interoperabiliteit von 
spoorlijnen voor de hogesnelheids-
trein, de publicatie von een mede-
deling over een nieuwe strategie  
voor de zeevaart en von het wit-

spoorlijnen en von een actieprogrammo voor het 
gecombineerd goederenvervoer vormen even-
zovele belangrijke etoppes in de uitwerking en 
perfectionering van het wettelijk kader van de  
Unie. 

Parallel hieraan is men zieh blijven inspannen 
partnerschappen tussen de particulière en open-
bare sector tot stand te brengen. Onder leiding 
van commissaris Neil Kinnock is in September 
1 996 een werkgroep op hoog niveau ingesteld, 
bestaande uit de persoonlijke vertegenwoordi-
gers von de Europese ministers van Transport en 
betrokkenen uit de vervoersector, vervoersmateri-
olen en -uitrustingen, olsmede vertegenwoordigers 
von de Europese financiële instellingen. Namens  
de ElB heeft de vice-president die zieh in het bij-
zonder met transeuropese netwerken bezighoudt, 
in deze werkgroep zitting. 

De werkzoomheden von deze groep richten zieh  
op het opheffen van de financiële, juridische en 
bestuursrechtelijke obstakels, die nog oltijd een 
rem zetten op de uitvoering von transeuropese 
vervoersnetten, voorol de prioritaire projecten, en 
op de totstandbrenging van openbaar/particu-
liere partnerschappen. 

De politiek van liberalisering van de 
telecommunicatiemarkt, een sieutelelement voor 
de snelle invoering von de informotie-
moatschappij, heeft zieh ook sterk ontwikkeld met 
onder meer de goedkeuring van een richtlijn die 
de volledige openstelling von deze markt voor de 
concurrentie op 1 jonuari 1998 bepaait. 

De goedkeuring in de maond mei door de Road  
en het Europees Parlement van de richtsnoeren 
voor de transeuropese energienetten heeft de be-
vordering von de onderlinge koppeling, interope
rabiliteit en ontwikkeling van deze netwerken, als-
mede de voltooiing van de interne elektriciteits- en 
gasmarkt tot doel. 

Prioriteiten zijn de aonsluiting van afzonderlijke 
elektriciteits- en gasnetten op de Europese netwer
ken en koppelingen tussen de lidstoten onderling 
en met derde landen in Europa en in het 
Middellandse-Zeegebied. Tevens wordt de invoe
ring von aordgos bevorderd in regio's die hier-

boek voor de revitalisering van de communautaire over nog geen beschikking hebben. 
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De EIB heeft h aar krachtige steun ααη de financie 
ring van de Europese infrastructuur op het gebied 
van verbindingen en energietransport voortgezet, 
in lijn met haar opdracht en in het bijzonder met  
haar engagement ηα de Europese Raden van Edin
burgh en Essen. In 1 996 heeft zij hiervoor 10,7 mil-
jard ααη kredieten toegekend, waarvan 1,9 miijard 
voor prioritaire TEN-projecten (zie biz. 27 en 28). 

Voor de financiering van dergelijke projecten 
heeft de EIB telkens wanneer dat nodig bleek ge-
bruik gemaakt van de faciliteiten van haar "spe
ciale TEN-Ioket" (zie biz. 27); zij coördineert haar 
actie met de structuurmechanismen van de Unie  
- in het bijzonder het cohesiefonds en het Europees 
fonds voor de regionale ontwikkeling - die 
begrotingsmiddelen voor de transeuropese net
werken ter beschikking stellen. 

Nu de EIB a lle omvangrijke Europese projecten 
heeft onderzocht en ααη de financiering ervan 
deelneemt, kan zij de Stelling bevestigen, dat de 
redenen voor vertraging bij deze projecten voor-
nomelijk met planning en bestuursrechtelijke Pro
blemen verband houden. Over het algemeen 
vormt de toegang van de openbare of particulière  
sector tot vreemd vermögen geen onoverkomelijk 
obstakel voor de aanleg von de netwerken. 

Alleen in het geval dat projecten ondanks duide-
lijke mocro-economische voordelen een (te) ge
ringe finonciële rentabiliteit hebben, kunnen Pro
blemen als limitering van begrotingsmiddelen een 
rem zetten op een dynamische ontwikkeling van 
dergelijke projecten. 

De toenemende integratie von Midden- en Oost-
Europese landen en het vooruitzicht van een uit-
breiding van de Unie in die richting maken van de 
TEN'S een van de hoofdiijnen van de actie van de 
EIB. Z ij hecht bijzonder belang ααη de financie 
ring van projecten längs de negen verkeersdoor-
gangen die in december 1 994 door de paneuro-
pese conferentie van Kreta zijn vastgesteld, 
evenals ααη de telecommunicatieprojecten. Bij 
haar actie in deze regio werkt de EIB nauw samen  
met het Phare-programma. 

Teneinde economische groei en milieubescherming 
met elkaar te verenigen, hebben de Unie en haar lid-
staten in de afgelopen 20 jaar meer dan 200 richtlij-
nen aangenomen ter verbetering van de kwaliteit 
van lucht en water, verwerking en recyclage van af-

valstoffen, beoordeling van de risico's bij bepaalde 
productiemethodes, kortom, voor de bescherming 
van het leefklimaat. 

De integratie van de milieu- 
overwegingen in de verschillende  
communautaire beleidsvormen is  
aanzienlijk versterkt door de goed- 
keuring in 1 993 von het vijfde actie- 
progromma "Milieu en Duurzame Ontwikkeling".  
De herziening ervan in 1 996 beoogt de acties op  
grond van dit programma op prioritaire terreinen te 
concentreren : waterbeheer, geïntegreerde verwer
king van afval, waarbij de nadruk op de veront-
woordelijkheid van de producent wordt gelegd, 
luchtkwaliteit en beperking von de schadelijke ef-
fecten door het wegverkeer op het milieu. 

De El Β is in al deze sectoren actief en beschikt 
over degelijke kennis en grote ervaring die zij in 
de loop der jaren in alle landen van de Unie en in 
talrijke niet-lidstaten heeft opgedaan (zie kader op 
bIz. 32 en 33). In de afgelopen vijf jaar heeft zij 
gemiddeld 30% van haar kredieten voor "echte"  
milieuprojecten verstrekt : waterprojecten en stads-
vernieuwing maken twee derde van deze steun 
uit. Gezien de bijzondere aandacht van de Bank 
voor de verbetering van het leefklimaat, zai het ni 
veau van haar actie ten behoeve van de bescher 
ming van het milieu in de komende jaren waar- 
schijnlijk nog hoger worden. 

In 1 996 zijn de milieu-ospecten eveneens in de  
gestructureerde dioloog met de landen in Midden-
en Oost-Europa opgenomen, ten
einde de wetgeving van deze Ian-
den ααη de communautaire nor 
men ααη te passen en hen voor te  
bereiden op overname van het ac 
quis communautaire. 

Sind 1993 is ruim 30 miljard 
ααη leningen toegekend ten  
behoeve van investeringen 
van in totaal 120 miljard 
in transeuropese netwerken 

Respect voor het 
milieu in combinatie met 
duurzame groei in de Unie 
en de omiiggende 
regie's 

Aangezien de EIB binnen en bui-
ten de Unie wenst deel te nemen ααη de financie 
ring van projecten die een grote positieve invioed 
op het milieu hebben, heeft zij haar bijdrage ααη  
regionale of internationale initiatieven en 
programma's voortgezet en uitgebreid. Zo is  
donkzij het "Programma voor technische bijstand 
ten behoeve van het milieu in het Middellandse-
Zeegebied" (METAP), dat in 1988 door de We-
reldbank en de EIB g ezomenlijk is opgezet met 
steun van de Europese Commissie en het 
Ontwikkelingsprogromma van de Verenigde 
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Naties (UNDP), in de afgelopen vier (aar een twintig-
tal uitvoerboarheidsonderzoeken in negen landen 
gefinoncierd. Deze hebben bijgedrogen tot de vast-
stelling of uitvoering von investeringen von in totool 
biino 1,7 milicrd (zie biz. 40). De derde fase biedt de 
Bank fiet kader voor een nog sterkere betrokkenfieid. 

Gezien de urgente milieuproblemen in en rond de 
Oostzee, neemt d e EIB sinds 1992 dee! ααη het 
"Gemeenscfiappeliike actieprogramma" van de 
kuststaten (zie jaarverslag 1995, biz. 44). De EIB zet 
haar steun ααη een gecoördineerde milieu-actie 
voort. Door het gemeenschappelijke programma zijn 
niet minder dan 1 32 belangrijke vervuilingsbronnen 
vastgesteld en zijn voor tien ervan haalbare oplossin-
gen gevonden, die beontwoorden ααη de geldende 
communautaire normen. De Bank is bereid deel te  
nemen ααη financieringsplannen bestaande uit lenin-
gen, rentevergoedingen en nationale en com  
munautaire subsidies, waarmee actie op regionaal 
niveau kan worden gevoerd. De milieu-aspecten krij-
gen een volwoordige plaots in het eerstvolgende 
EIB-Forum, dot in oktober 1997 in Stockholm zai 
ploatsvinden (zie bIz. 16). 

De EIB is zieh bewust van het belang van informatie-
verstrekking en grotere transparantie en heeft 
daarom haar iaarlijkse ontmoetingen met NGO's die 
actief zijn op het gebied van de milieubescherming in 
de Unie en omiiggende landen, voortgezet. Zij heeft 
bovendien haar "Handvest voor het milieu" gepubli-
ceerd en op grote school gedistribueerd. 

Midden- en Oost-Europa : van  
de overschakeling op  

een markfeconomie naar 
voorfoefreding 

In het vooruitzicht van de körnende uitbreiding is de 
Unie veel nauwer gaan samenwerken met de ge-
associeerde landen in Midden- en Oost-Europa. In 
1996 hebben Slovenië, waarmee een Europa-
akkoord is getekend, en de Republiek Tsjechië een 
verzoek om toetreding ingediend, waarmee het 

aantal landen dot formeel kondi-
daat voor het lidmaatschap is, op  
tien is gekomen. 

De Europese Road van Dublin 
toonde zieh ingen omen met de uit
voering von de voortoetredings-

strotegie, zoals deze door de Europese Raden van 
Essen en Madrid is vastgesteld. Hij heeft eveneens 
het oorspronkelijke tijdschemc voor de aanvang von 
de onderhondelingen bevestigd, nomelijk zes maan-
den na afronding van de intergouvernementele con-
ferentie, welke voor juni 1997 is voorzien. 

Voorts is op de Top van staatshoofden en regerings-
leiders van de staten rond de Oostzee, die op 3 en 4  
mei in Visby z ijn bijeengekomen, ingestemd met de 
voorstellen van de Commissie, die deze op verzoek 
von de Europese Rood van Madrid heeft uitgewerkt, 
om de démocratie, de politieke stabiliteit en de eco-
nomische ontwikkeling van deze regio te versterken. 

Voorrang in deze nauwere regionale samenwer-
king krijgen de integrctie van de vervoer- en  
telecommunicatiesystemen in de transeuropese 
netwerken, koppeling van de gas- en stroomnetten 
en versterking van de milieumaatregelen. 

Deze actiehoofdlijnen, die overeenkomen met de 
prioriteiten van de EIB, kunnen de rol van de Bank 
bij het regionale integratieproces versterken en de 
verslechtering van het milieu in de Oostzee an van 
de omiiggende geindustrialiseerde regio's af-
zwakken of de milieusituatie zelfs verbeteren. 

De Bank heeft de omschakeling van de Midden-
en Oost-Europese landen gesteund en het volle-
dige bedrag van het kredietverleningspakket van 
4,8 miljard toegekend, waarvoor zij een mandaat 
had aanvaard. De financieringen dragen bij tot de 
heroriëntatie en integratie van hun economie,  
vooral de steun ααη de uitvoering van grens-
overschrijdende projecten die een verlenging vor-
men van de transeuropese netwerken, evenals ααη  
het opzetten van industriële partnerschappen. De 
president van de Bank heeft de activiteit van de EIB 
toegelicht en de toekomstige ontwikkeling ervan 
uiteengezet tijdens de jaarlijkse ontmoeting van de 
regeringsleiders van de initiatieflanden ten be-
hoeve van Midden- en Oost-Europa die op 8 en 9  
november 1 996 in Graz heeft plaatsgevonden. 

Met de financiële envelop van het nieuwe drieja-
rige mandaat (31.01.1997- 31.01.2000) kan de 
EIB h aar actie versterken met leningen van in to
taal 3,5 miljard, die worden gedekt door een al-
gemene communautaire garantie. 

Bovendien heeft de Bank positief gereageerd op 
de suggestie van de Raad van 27 januari 1997  
om een voortoetredingsmechanisme met subston-
tiële middelen in te stellen dat zo spoedig mogelijk 
in werking zaI treden met het oog op de komende 
toetredingen. Dit mechonisme dat uit eigen midde
len wordt gefinancierd, zaI niet ondar de com 
munautaire garantie vallen die over het olgemeen 
de Verrichtingen buiten de Unie garandeert. 
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De EIB zet haar actie in daze regio voort in overleg  
en synergie met de finoncieringsmiddeien die uit de 
verschillende communautaire fondsen en octies ter 
beschikking worden gesteld, met nome het Phore-
progrommo, de steun van financieringsinstellingen 
uit de lidstaten von de Unie en von de Europese 
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD). 

Oktober 1996 heeft de Rood een oriënterende 
tekst o angenomen, woorin het stondpunt von de 
Europese Unie noder wordt toegelicht ten oonzien 
von steun ααη het vredesproces in de stoten die uit 
het voormalige Joegosiovië zijn voortgekomen. Er  
wordt met nome gewezen op het belong dot de 
Unie hecht ααη de volledige toepassing von de 
vredesakkoorden. 

De EIB zol te zijner tijd in overleg met de andere  
betrokken orgonisoties ααη de wederopbouw 
deelnemen, woorbij zij haar middelen op het her-
stel von de bosisinfrostructuren ζαΙ concentreren. 

In het ofgelopen jaor hebben de Unie en hoar  
finoncieringsinstelling, de EIB, hetombitieuze euro-
mediterrone portnerschop uitgewerkt, dot eind 
1 995 door de Conferentie von Barcelona was ge-
definieerd. Het omvat naost politieke ospecten 
een belangrijk economisch en finoncieel 
portnerschapsprogrammo, dot de geleidelijke in-
voering von een grote vrijhondelszone in het jaar 
201 0 moet voorbereiden. 

Beholve de orgonisotie von ministeriële conferen-
ties is het jaar 1996 gekenmerkt door de goed-
keuring von de MEDA-verordening, die het rechts-
koder van de samenwerkingsocties van de Unie 
met de 12 partners in het Middellandse-
Zeegebied definieert, Het euromediterrane ok-
koord met Marokko en Tunesië is reeds getekend  
en er wordt nog over een dergelijk akkoord on- 
derhandeld met Algerije, de Palestijnse Autoriteit,  
Egypte, Jordanië, Libanon, Israël en Syrië. 

Sinds de toepassing von het vernieuwde 
Middellondse-Zeebeleid, dat een groot horizon-
toal finoncieel pokket omvat, steunt de EIB nieuwe 
regionale samenwerkingsvormen die de stabiliteit 
in de hele regio vergroten. Zij heeft onder meer 
talrijke energie-, water- en communicatieprojecten 
gesteund, evenals industriële portnerschoppen. 

Gm de ontwikkeling von de particulière sector en 
joint ventures tussen lokale en Europese onderne-
mingen ααη te moedigen, steit de EIB eveneens 
risicodrogend vermögen ter be
schikking, gefinoncierd uit 
begrotingsmiddelen von de Unie. 
Aongezien zij deze vorm von steun 
ααη de behoeften von de produc-
tieve sector wil oonpossen en wenst 
bij te drogen ααη de ontwikkeling 
von een starke lokale bonkensector die de interne 
ontwikkeling dynomiek kon geven, heeft de Bank in 
1996 de oonzet gegeven tot de oprichting von een 
porticipatiemoatschappij in Marokko; in Tunesië en 
op Cyprus heeft zij finoncieringsinstrumenten open-
gesteld voor de hele bonkensector. 

Zij wil hoor insponningen ten behoeve von de op
richting en ontwikkeling van porticipotie-
moatschoppijen, beleggingsfondsen en zoken-
bonken voortzetten; het goat om nieuwe 
finoncieringsinstrumenten voor de landen ten zui- 
den en oosten von de Middellondse Zee. Zo 
draogt de EIB op hoar eigen terrein bij tot de con-
cretisering von de geest von Barcelona. 

Het nieuwe mondoot voor de twoalf niet-lidstoten 
in het Middellondse-Zeegebied voor de période 
von eind januori 1997 tot eind jonuori 2000 zol 
de EIB de m ogelijkheid bieden hoor activiteit von 
kredietverlening op longe termijn, die zij al ruim 
20 jaar in dit gebied voert, te bevestigen. 

Over het olgemeen zol met de 2,3 miljard ααη le-
ningen op grond von dit mondoot, die door een 
communautaire garantie worden gedekt, plus de 
niet-terugvorderbore steun von 3,4 miljard, woor-
toe de Europese Rood von Cannes voor de période 
1995-1999 heeft besloten, en met de bilaterale fi-
nonciële bijdrogen von de lidstaten een verder-
goande samenwerking en integrotie mogelijk zijn. 

Het tijdschemo voor het begin von de toetredings- 
onderhondelingen met Cyprus en Molto is in juni  
door de Europese Rood van Florence bekroch-
tigd. Να de parlementaire verkiezingen heeft de 
nieuwe Moltezer regering er echter voor geko-
zen, de oanvrage voor het lidmaatschap van de 
Unie op te schorten. 

De inwerkingtreding von de douane-unie tussen 
de Europese Unie en Turkije op 31 decomber 

Middellandse-Zeegebied :  
doeltreffende steun 
aan een evenwichtig 
partnerschap 
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"Het Middellandse-
Zeegebied : ruimte 

voor partnerschap" 

EIB-Forum 1997 
Stockholm 

EIB-FORUM 1996 

De nieuwe dynamiek die de betrekkingen tussen de landen rond de Mlddeliondse Zee sinds de Con- 
ferentle von Barcelona kenmerkt, heeftde EIB doen besluiten van het euromediterrane partnerschap 
het thema van haar Forum in M adrid, op 24 en 25 oktober 1996, te maken. Als financieringsin-
stelling van de Europese Unie heeft de Bank een belangrijke taak in de ontwikkeling van een vrucht-
bare regionale samenwerking en de totstandbrenging van een euromediterrane economische ruimte 
als basis voor een duurzome ontwikkeling naar vrede en stabiliteit. 

Tijdens het Forum heeft een twintigtal vooroonstaande personen met meer don 350 afgevaordigden 
uit de bankensector, het bedrijfsleven, de politiek en van internationale instellingen de perspectieven 
en uitdagingen van zo'n partnerschap, de noodzakelijke stappen voor een betere bescherming van 

het milieu, het belang van transregionale projecten die leiden tot concrete solidori-
teit en de noodzakelijke ontwikkeling van de financiële sector die de economische 
en sociale ontwikkeling kon schrägen, besproken. 

Uit de debotten bleek het belang dat alle deelnemers ααη weerszijden van de Mid-
dellandse Zee hechten ααη dit nieuwe partnerschap, op grond van wederzijds res 
pect, aanvaarding van ieders belangen en erkenning van de diversiteit, wat vooraf 
moetgaon ααη een vreedzame economische, sociale en culturele ontwikkeling. 

Ter bevordering van deze ontwikkeling is tijdens het Forum oongedrongen op ex-
ploitatie van de rijkdommen en van de mogelijkheden van de hele regio in het ko-
der van een vrijhandelszone die geleidelijk tot stand zai komen en in het jaar 2010  
voor olle domeinen zaI gelden. Zo'n regio van gedeelde welvaart zaI het resultaat 
van gezamenlijke inspanningen vormen : economische hervormingen, investerin-
gen, herstructurering en valorisatie van de human resources van de zijde van de me
diterrane derde landen en aanzienlijke en permanente financiële steun plus kennis-
overdracht van de noordelijke landen in het Middellandse-Zeegebied. 

Om een en ander te concretiseren wil de EIB, de belangrijkste multilaterale 
financieringsbron in de landen rond de Middellondse Zee, haar bijdrage vergroten. 
De middelen die zij bereid is voor deze landen ααη te trekken (2 300 miljoen tot het 

jaar 2000) zullen een ocnvulling vormen op de 4,6 miljard ecu ααη subsidies van de Unie voor de  
période 1996 - 1999 ten behoeve van, met name, interregionale verbindingen, particulière joint  
ventures en milieubeschermingsmootregelen. 

De verbetering van het milieu, met name het waterbeheer en de zuivering van riooiwater, ζαΙ snel 
een groot deel van de bevolking ten goede komen. Het Forum was voor de EIB dan ook de juiste 
gelegenheid om haar inzet ten behoeve van het mediterrane milieu te bevestigen in een concept van 
het drievoudige partnerschap noord-zuid-transregionaai. 

Uit het Forum kwom eveneens naar voren dat voor de modernisering en vooruitgang von de econo 
mie de invoering von geëigende instrumentée voor de financiering van vreemd en eigen vermögen  
noodzakelijk is. De liberalisering von het bankwezen, die buitenlandse investeerders oontrekken, de  
terugkeer von kapitaol in de Middellondse-Zeelanden bevorderen en de belangstelling van de insti-
tutionele beleggers wekken kan, is een belangrijke ontwikkelingsfactor genoemd en er zijn concrete 
hoofdiijnen voor de verwezenlijking ervon aangegeven. De gedochtenwisseling is later voortgezet 
in andere bijeenkomsten, zoals het "eerste euromediterrane bankforum" in december 1996 in Tunis. 

Het volgende ElB-Forum, dat is gericht op de problematiek von de regionale integratie en samenwer
king in Noord-Europa rond de Oostzee, ζαΙ in oktober in Stockholm worden gehouden. 

De Handelingen von het EIB-Forum 1996 zijn verkrijgbaar bij de hoofdafdeling Communicatie van 
de EIB, fax: 4379-3188. 
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1 995 en de nieuwe vooruitzichten voor de betrek-
kingen tussen dit land en de Unie, hodden de EIB 
ertoe bewogen hoar octiviteiten ten behoeve von 
regionale projecten in het kader van de horizon
tale samenwerking op grond van het vernieuwde 
Middellandse-Zeebeleid weer op te pokken. 

Door regionale spanningen in 1996 konden de 
aanvullende bedragen uit hoofde van de Spe 
ciale Actie voor financiële samenwerking tussen 
de EU en Turkije echter niet worden vrijgemaakt. 

financieringspakket von 300 miljoen voor een pé
riode van twee jaar steun te verlenen ααη het 
democratiseringsproces van Zuid-
Afrika en zo bij te dragen tot de 
ontwikkeling en stabiliteit von de 
regio. Dankzij het nieuwe mandaat 
voor Zuid-Afriko, ter woorde van 
375 miljoen, kunnen projecten uit 
het Zuid-Afrikaanse programma van wederop-
bouw en ontwikkeling voor de période 1997- 
2000 worden medegefinancierd. 

... en voor het 
wederopbouwprogramma 
in Zuid-Afrika 

Duurzame actie voor 
de ontwikkeling van de 
ACS-landen en de LGO... 

In Afrika, het Caribisch gebied en de Stille  
Oceaan zijn de beschikbare bedragen uit hoofde 
van de akkoorden waarvan de looptijd inmiddels 
is geëindigd, volledig toegekend. De actie van de 
Bank ζαΙ voor de période 1 996-2000 worden be-
poold door het financiële protocol bij de herziene 
Vierde Overeenkomst van Lomé, waarvan de 
ratificatieprocedure momenteel gaande is. De EIB 
kan op grond van de toestemming van haar Raad 
van Gouverneurs van 31 oktober 1995 in de 70  
landen die de Overeenkomst hebben onderte-
kend voor in totaol 1 693 miljoen kredieten uit ei 
gen middelen verstrekken. Bij dit bedrag komt nog  
1 miljord ααη risicodragend vermögen uit 
begrotingsmiddelen von het Europees  
Ontwikkelingsfonds (EOF) en 370 miljoen ααη  
rentesubsidies die door de EIB worden beheerd. 

Meer kredieten 
in Latijns-
Amerika en Azië 

In Latijns-Amerika en Azië was het volledige be
drag van 750 miljoen uit hoofde van het mandaat 
dat eind februari 1996 eindigde, grotendeels 
vóór die datum toegekend. Op 
2 december 1 996 is een interim-
mandaat von 275 miljoen ver-
leend voor de période tot de in-
werkingtreding von de nieuwe, 
driejarige mandaten die de Bank 
heeft aanvaard voor de landen in Midden- en 
Oost-Europo, het Middellandse-Zeegebied en de 
desbetreffende landen in Latijns-Amerika en Azië. 

Sedert 31 jonuari 1997 kan de Bank dankzij de  
financiële envelop van 900 miljoen, die beschik- 
baor is voor het tweede mandaat ten behoeve van  
de Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen, zieh 
nog sterker inzetten voor investeringen die van 
wederzijds belang zijn en bij sommige van deze 
projecten ook bedrijven en orgonisoties uit de lid-
staten van de Unie betrekken. 

Bij besluit van haar Raad van Gouverneurs van 
19 juni 1995 is de EIB gemachtigd met een 
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1992 1993 1994 1995 1996 

Toegekende kredieten : in 1 996 bedraagt de finanderingsactiviteit in de lidsfafen van de Europese 
Unie 19 810 miljoen. Er zijn 1 92 projeden via afzonder/i/(ce leningen gefinanderd, waarvoor de  
leningovereenkomsfen in hef afgelopen jaar zijn ondertekend (15 366 miljoen) en 13 033 toeyvij-
zingen uit globale kredieten verstrekt, die in 1 996 of in voorgaande jaren zijn toegekend (4 444 
miljoen). · Deze operafionele presenfafie wordt gehanteerd voor de verdeling naar sector en doel-

stelling. De globale kredieten kunnen zo naar hun eindbeslemming warden ingedeeld. · Zij ver 
schilf van de presentafie van de ondertekende leningovereenkomsten (20 946 miljoen in 1996) in 
de bijiage in de hoofdstukken die een geografisch overzichf van de krediefverlening geven, die 

namelijk de afzonderlijke leningen (15 366 miljoen) en de globale kredieten waarvoor in de loop 
van hef boekjaar overeenkomsfen met de bemiddelende insfellingen zijn getekend (5 580 miljoen) 

en waaruit in een aantal boekjaren middelen zullen worden foegewezen, omvaften. 

Het jaar 1996 is gekenmerkt door een stabilise-
ring von de leningen ten behoeve von 
verbindingsinfrostructuren, een duidelijke opieving 
van de financieringen van milieuprojecten - water-
beheer en stadsvernieuwing - en van investeringen 
in de energiesector en een lichte achteruitgang 
van kredieten ααη het bedrijfsleven, waar de toe-
name van de afzonderlijke leningen de afname 
van de toewijzingen uit globale kredieten niet ge-
heel heeft kunnen compenseren. De middelen die 
via nieuwe globale kredieten in het afgelopen 
jaar ter beschikking zijn gesteld, zijn echter ααη- 
zienlijk gestegen (+ 7%). 

Uitvoerige informatie over de verdeling von de fi
nancieringen per sector is te vinden in tobel E in 
de bijiage op biz. 1 1 4. Onderstoond algemeen 
overzicht geeft de grote lijnen weer. 

Kredietverlening per sector 

1996 1995 
Infrastructuur 
Verbindingen 7 093 7 328 
Waterbeheer en 
diversen 3 295 2 754 
Energie 4 945 3 083 
Industrie, diensten. 
landbouw 4 477 4617 

De vervoersinfrastructuur betreft in de eerste 
plaots de prioritaire transeuropese netwerken (in 
1996 is voor zes projecten 1 1 89 miljoen ver
strekt) ma ar ook andere belangrijke Europese in-
frostructuren (hoofdwegen, spoorlijnen, havens) 
en de luchtvoart. 

Acties ten behoeve van het mi
lieu omvatten vooral grote meer-
jarenprogrammo's voor de stads
vernieuwing in Italië (Venetië en  
Rome) en Portugal (voorberei-
ding van het terrein voor de we-
reldtentoonstelling in Lissabon). 

Sectorale verdeling van de verstrekte kredieten 
1992-1996 : 87,3 miijord 

% 
100 I 

80 I 
De kredieten voor de energie 
sector betreffen de oordgos- en  
stroomtransportnetten, waaron-
der vier prioritaire TEN's waar
voor 695 miljoen is toegekend, 
evenals de bouw van gecombi-
neerde elektriciteits-/warmte-
krachtcentrales met vuilverbran-
ding in Italië, Denemarken en Portugal 
bruinkoolgestookte warmtekrachtcentrales 
Griekenland en Duitsland. 

of 

Het oondeel van de infrastructuur als geheel is op-
nieuw gestegen en maakt 77% van het totaalbe-
drag uit. 

De financieringen ten behoeve van de verbindin· 
gen blijven op een hoog niveau dankzij het zeer 
duidelijke herstel van de kredieten in de 
telecommunicatiesector, vooral voor mobilofoon-
projecten. 

Naar de productieve sectoren is 23% van de kre
dieten gegaan, wat min of meer overeenkomt met  
de activiteit in voorgaande jaren. 

Ii Verbindingen 

Waterprojecten en diversen 

H Energie 

Industrie, diensten, londbourv 
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Samenwerking met de  
bankensector 

Soorten garanties bij de  
verstrekte kredleten binnen  

de Europese Unie  
1992-1996 

Banken of kredietinsfellingen 

Vennootschappen en diversen  

Staat of openbare Instelling 

en met het EIF 

De intensivering von de samenwerklngsbonden met het Europese bonkwezen vormt ol jarenlong de  
concrete toepossing door de EIB von de beginselen von subsldioritelt en cdditionoliteit die In de Eu
ropese Verdragen zijn opgenomen. Tevens ken de EIB donkzlj deze samenwerking hoar rol van ef 
ficiente financlële bemlddelende Instelling volledig ontploolen. 

Slnds begin jaren negentig Is het deel van de actlvltelten van de EIB waarblj financlële Instelllngen ult 
de lldstaten ααη bod komen, meer dan verdubbeld. Steeds meer omvangrljke afzonderlljke lenlngen 
van de EIB komen tot stand In samenwerking met partnerbanken of banksyndlcoten die optreden als  
garant of bemlddelende Instelling. Het aantal lenlngen ααη of gegarandeerd door barken Is toege-
nomen van 26% In 1990 tot 40% In 1994 en 50% In 1996, Parallel hieraan Is het aantal lenlngen 
ααη of gegarandeerd door staten of openbare Instantles gedaald van 38% In 1995 tot 31% In 
1996, 

Voor olle door de Bonk gesteunde projecten geldt dot zlj handelt volgens het beglnsel van ααηνυΙ- 
lende financiering ; op grond von hoar Statuten kan een lening maximaal 50% van de Investerlngs-
kosten dekken.''' In de praktljk verstrekt z lj kredleten die gemlddeld ongeveer een derde van de  
projectkosten financleren, maar In de meeste gevallen Is dat voldoende om de deelname van han-
delsbanken In het globale financlerlngsplan te verzekeren. 

Blj de lenlngen die In samenwerking met de bankensector tot stand komen, gaot het In de  
eerste ploats om globale kredleten, een operatloneel Instrument dat de EIB al bljna dertig 
jaar hanteert, waarblj een lokale bank of financlële Instelling de middelen van de EIB ααη  
de eindbegunstlgden toewljst. Dit mechanlsme Is opgezetom dichtblj de realltelten de be-
hoeften van de Investeerders, het MKB of lokale overheden, te staan en dient ter onder-
steunlng van projecten van bescheiden omvang die de EIB zelf om redenen van efficiency 
onmogelljk zou kunnen evalueren en rechtstreeks met behulp van afzonderlljke lenlngen 
financleren. Het aantal globale lenlngen Is ge staag toegenomen en omvat In de afgelo-
pen jaren bljna een vierde van de actlvltelt binnen de Unie. 

Van 1992 tot en met 1 996 Is voor bljna 49 000 kleinschallge Initlatleven In aile econo-
mlsche sectoren 17,5 mlijard toegekend; alleen al In 1996 gaat het om zo'n 1 3 000 pro
jecten voor In totaol 2,7 mlijard. In samenwerking met bepaaide erkende partner-
Instelllngen kan de EIB een deel van de portefeuilles MKB-kredIeten financleren en de 
procedures vereenvoudigen. 

Als vooraanstoonde en veelgevraogde emittent op de kapltoal- en derlvatenmorkten Is de 
EIB eveneens nouwe betrekkingen met het bankwezen aangegaan voor de lancering van 

haar emissies en het beheer van haar llquiditelten. De samenwerking ζαΙ nog Intenslever worden  
naarmote de EIB, In het voorultzicht van de Inwerkingtreding van de EMU, haar mlddelenopname- 
strategle meer op de Invoering von de euro ζαΙ richten (zie biz. 52 en 53). 

Het Europees Investeringsfonds (EIF), een publlek-/prlvaatrechtelljk portnerschop dot In juni 1994  
tot stand Is gekomen tussen d e EIB (40%), de Europese Commissie (30%) en de bankensector 
(30%), verleent langlopende garanties voor grote Infrostructuurprojecten en het MKB. Slnds half no-
vember 1996 neemt zlj ook deel In het kapitaal van bedrijven In het MKB via Intermédiaire structu
rée als beleggingsmaatschappljen die risicokapitaal verstrekken ααη ondernemingen In een be-
paald land of specifleke regio. Ter ondersteuning von dergelljke Investeringen heeft de Algemene 
Vergoderlng voor de période van 1 996 tot en met 1998 een bedrog van maximaal 75 mlijoen ecu  
gereserveerd. 

Slnds de oprichting van het Fonds Is voor In totaol 1 505 mlijoen ecu ααη garantle-overeenkomsten 
getekend, waarvan 78% ten behoeve van projecten die deel ultmaken van de transeuropese net-
werken en die mede door de EIB zljn gefinanclerd - 33% vervoers-, 33% energie- en 12%  
telecommunicatlenetten - (zie biz. 27) en 22% ten behoeve von het MKB. 

Op 1 Oktober Is de heer Thomas Ou rsin, voormallg secretaris-generaal van de EIB, benoemd tot  
voorzitter van het Flncncleel Comité von het EIF, ois opvolger van de heer Georges Ugeux. 

(1) Behoudens in gevallen van extra milieukosten, waorbij de llmiet op 60% Is gesteld. 
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Gevolgen voor de economische activiteit 

De EIB, die tot took heeft langlopende leningen te  
verstrekken voor Investerlngen die de prioriteiten 
von de Unie concretiseren, is in alle lidstoten en in 
een breed scola ααη economische sectoren actief. 
Juist door deze diversiteit is het bijzonder moeilijk 
de impact von hoar actie op de economische acti
viteit en de werkgelegenheid nauwkeurig te me-
ten. Er kennen echter enkele parameters worden  
genoemd. 

In de afgelopen vijf jaar kan het to-
taal van de investeringen waaraan 
de EIB financieel heeft bijgedragen 
op ongeveer 262 miljord worden ge-
roomd, dot is bijno 5% von de bruto-
investeringen in vaste activa in de  
Unie. Deze investeringen maken een 
groot deel von de nationale kapitool-
investeringen uit, voorol in de  
cohesielonden : 10% in Griekenland, 
9% in Sponje en 16% in Portugal. 

Totale kosten van de door de EIB 
tussen 1992 en 1 996 gefinancierde 
investeringen en oandeel daorvan 

in de kapitaalinvesteringen in de Unie 

De finoncieringen voor projecten in de Europese 
Unie hebben in 1996 voor gemiddeld een derde 
von de totale projectkosten bijgedragen tot inves
teringen van in totool noor schotting 60 miljord, 
op basis van de informotie die door de begunstig-
den is verstrekt. Hiervon betreft 24 miljord de  
verbindingsinfrostructuur, lOmiljord het milieu, 
1 5 miljord de energiesector en 1 1 m iljard de pro-
ductieve sectoren. 

Deze investeringen komen overeen met ongeveer 
5% von de totale kapitaalinvesteringen in de vijf-
tien lidstoten von de Unie. 

Het scheppen van werk blijkt een in
direct gevolg von de door de Bank 
gefinancierde projecten. In de sec
tor infrostructuur hebben de finan-
cieringen slechts een tijdelijk recht-
streeks effect op de werkgelegenheid; in de  
productieve sectoren zijn de omvangrijke projecten 
gericht op de handhoving von het concurrentie-
vermogen en von de bestoonde orbeidsplootsen. 

De financiering von kleinscholige projecten heeft 
daorentegen wel rechtstreekse gevolgen voor de  
werkgelegenheid. Dit geldt voorol voor het steun-
mechonisme ten behoeve von het werk-
scheppende MKB (zie biz. 35). 

Gefinancierde investeringen 

Acndeel kapitaalinvesteringen 
in de Unie 

Sectorcle verdeling van de kredietverlening (1 996) 
(aizonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

(in min ecu) 

Infrastructuur 

Totool Verbindingen Waterbeheer Energie Industrie Verbindingen 
en Diensten 

diversen Londbouw 

België 497 231 11 7 247 
Denemorken 674 589 24 15 46 
Duitslond 3 031 97 1 017 924 993 
Griekenland 730 310 379 41 
Sponje 2 523 1 037 499 539 447 
Fronkrijk 2310 1 632 156 3 519 
lerland 107 38 18 - 51 
Italië 3912 171 819 1 637 1 285 
Nederlond 516 236 - 140 141 
Oostenrijk 400 185 - 26 189 
Portugal 1 28 8 614 178 489 7 
Finland 245 234 1 - 10 
Zweden 868 697 58 Ill 2 
Verenigd Koninkrijk 2 305 619 514 674 499 
Elders (Art. 1 8) 403 403 - - -
Totaal 19 810 7 093 3 295 4 945 4 477 
(via globale kredieten) (4 444) (597) (939) (279) (2 630) 

% WO 36 17 25 23 
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Overzicht van de communautaire  
beleidsdoelstellingen 

Bijdragen tot een evenwichtige ontwikkeling van de Unie door economiscb gerecbtvaardigde pro/ec-

fen te financieren zander de regels van een strikt bancair beleid uit bet cog te veriiezen, is de taak 
van de Bank. Bij de uitvoering daarvan boudt zij voortdurend rekening met de ontwikkeling van bet 
communautaire beleid. 
Veel projecten beantwoorden ααη meerdere doelstellingen tegelijk. Met overzicbt geeft derbalve een 
goed inzicbt in de verscbillende activiteiten van de Bank, maar de bedragen in dit boofdstuk, vooral 
van de tabellen, kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. 

De EIB onderscheidt zieh In die zin van de overige  
flnonclerlngslnsteiilngen dof zlj Investerlngen steunt 
die bljdrogen tot de verwezenlljklng von een of meer
dere communautaire doelstellingen. Wll een project 
voor een le ning von de EIB In a onmerklng komen, 
don moet de beoogde Investering tot de regionale  
ontwikkeling bljdrogen of von gemeenschoppelljk 
belang zljn (artlkel 198 E van het EG-Verdrag). 

Regionale ontwikkeling 

Ten behoeve von de economlsche en sociale sa
menhang binnen de Unie hecht de EIB voortdurend 
priorltelt ααη de financiering van Investerlngen In 
de reglo's met een ontwikkelingsachterstand (ge-
bleden van doelstelling 1 van de Europese 
structuurfondsen) de gebleden die met Industriële  
omschakelingsproblemen te maken hebben en de 
in moellljkheden verkerende plattelandsreglo's 
(doelstellingen 2 en 5b) olsmede de zeer dun be-

volkte poolgebleden (doelstelling 6). HIeraan 
wordt rulm twee derde von haar kredleten besteed, 
meestal samen met steun ult de Europese structuur
fondsen. 

Gemeenschappelijk belang 

HIermee wordt bedoeld dat rekening wordt ge-
houden met de doelstellingen von het com 
munautaire beleid. Projecten moeten : 
• bljdragen tot de totstandkoming van verblndln-
gen tussen de lldstaten en met derde landen, zoals 
de transeuropese netwerken; 
• zorgen voor een grotere sprelding van de ener-
glevoorzlenlng en het rationale gebrulk van de 
natuurlljke huipbronnen; 
• een antwoord geven op de zorg om het milieu  
en het leefkllmaat van de burgers; 
• het concurrentlevermogen van de Europese In
dustrie of het MKB versterben. 

Verdeling van de kredietverlening naar communautaire doelstelling (1 996) 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredleten) 'in min ecu) 

Regionale Europese Milieu en Energle- Internationaal Midden- en 
ontwikkeling verbindings- leefklimaat doelstel- concurrentle Kleinbedrijf 

infrastructuren lingen vermogen 

Belglë 236 222 10 7 247 
Denemarken 397 540 88 29 _ 46 
Dultsland 2 297 450 1 334 1 039 396 295 
Griekenland 730 310 454 — 41 
Spanje 2 352 835 686 360 5 279 
Frankrl k 1 61 4 1 13 3 263 109 409 
lerlanc 108 38 18 — 44 
Itollë 2 853 171 2 249 661 364 882 
Nederland 17 236 56 196 103 38 
Oostenrljk 254 185 — 26 140 49 
Portugal 1 288 435 398 489 4 3 
Finland 10 234 138 6 — 5 
Zweden 317 695 105 111 — 2 
Verenigd Konlnknjk 1 331 619 530 674 61 253 
Elders (art. 1 8) 403 — — 
Totaal 13 805 6 506 5 875 4 031 1 1 82 2 594 

(waarvan 
toewijzingen 
uit glob.kredieten) (3 179) (15?) (891) (245) - (2 594) 
( 1 ) Omdat sommige kredleten ααη meerdere daelstellingen tegelljk beantwoorden, kunnen de bedragen van de verschillende 
rubrieken niet bij elkaar worden opgeteld. 
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Regionale ontwikkeling 
1992-1996: 
61,7 miljard 

25% 

13% 

44% 

Energie 

Verbindlngen 

Milieu en overig 

Industrie, londbouw, 
diensten 

REGIONALE ONTWIKKELING 
1992 1993 1994 1995 1996 

18% 

In 1 996 is ten behoeve von investeringen in de re
gionale ontwikkeling in totaal ααη afzonderlijke 
leningen en uit globale kredieten 1 3 805 miljoen  
verstrekt, een stijging van 14% ten opzichte van 
1995 (12 144 milioen). 

De investeringen in de ärmere regie's van de Unie  
hebben derhalve 70% van de kredieten van de 
EIB aangetrokken, waarmee de grote bijdrage 

van de Bank can een evenwichtige ont
wikkeling van de Europese regie's en  
de economische en sociale samenhang 
van de Unie duidelijk is aangetoond. 

Deze financieringen hebben de uitvoe-
ring van investeringen van in totaal 44  
miljard mogelijk gemaakt (+ 25% ten  
opzichte von 1995). 

Evenals in voorgaande jaren is de steun 
sterk geconcentreerd in de gebieden 
die ook middelen uit de structuur-
fondsen ontvangen. Bijna negentig pro- 
cent van het bedrog (12 239 miljoen) 

betreft investeringen in de regie's von doelstellin-
gen 1, 2, 5b en 6. Zij maken 62% von de totale 
financieringen van de Bank uit. 

Dit percentage ligt in feite hoger, omdat talrijke 
projecten die regionaal niet kunnen worden uitge-
splitst (bijvoorbeeld netwerkinfrastructuren) soms 
gedeeltelijk in de gebieden worden uitgevoerd, 
die voor steun uit de structuurfondsen in oonmer-
king kernen (zie grofiek op biz. 25). 

Regionale ontwikkeling :  
verdellng naar sector (1 996) 

Totaal 
bedrag 

Energie 4 076 30 
Verbindingen 4 640 34 
Waterprojecten en 
diversen 1 82 6 13 
Industrie, diensten. 
landbouw 3 263 24 
Totaal 13 805 100 

In d e regie's met een ontwikkelingsachterstand, 
doelstelling 1, is de stijging van de verstrekte kre
dieten 16% tot 6 816 miljoen (5 881 miljoen in 
1 995). Deze toename is voornamelijk toe te schrij-
ven ααη de activiteit in de oostelijke deelstaten 
van Duitsland, in Griekenland en in de Italiaanse 
Mezzogiorno, waar het niveau van 1 994 weer is  
bereikt. 

Uit de sectorole verdeling blijkt het overwicht von 
de leningen voor de energie, 42% van het totaal; 
alle infrastructuren gezamenlijk maken 80% van 
deze financieringen uit. 

In de cohesielonden (Portugal, Spanje, Grieken
land en lerland) is 4 477 miljoen toegekend, een 
bedrag dat vergelijkbaar is met voorgaande ja
ren. De aanvrogen zijn in Griekenland verdub-
beld, hebben zieh in Portugal op hetzelfde niveau  
gehandhaafd maarzijn in lerland en Spanje afge-
nomen. In laatstgenoemd land heeft het geringere 
aantal investeringen tot minder kredietaanvragen 
bij de Bank geleid. 

Door de grote beschikbaarheid von subsidies uit 
de structuurfondsen in deze landen, lijkt er minder 
behoefte dan voorheen ααη leningen von de Bank 
te bestaan. 

De samenwerking tussen d e EIB en de structuur
fondsen heeft zieh verder verdiept. De EIB h eeft 
deelgenomen ααη het onderzoek van een dertig-
tal projecten voor het cohesiefonds, waarvan zij 
er acht heeft medegefinancierd. 

Voorts is uit hoofde van het mechanisme dat in het 
kader van de overeenkomst over de Europese 
Economische Ruimte (EER) is ingesteld ten be
hoeve van de structurele ontwikkeling in Grieken
land, lerland, Portugal en de arme regie's van 
Spanje, een bedrag van 68 miljoen in de vorm 
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van subsidies in Sponje, Portugal en Noord-
lerland toegekend en zijn er 1 2 leningen, met ren-
tesubsidies, voor in totaal 457 miijoen in de secto-
ren milieu en vervoer verstrekt. 

Verdeling von de verstrekte kredieten 
noorgelong de doelstellingen von 

de structuurfondsen 
1989-1996 

Naar de gebieden die worden getroffen door 
acfiteruitgoonde industrie (doelstelling 2), in de  
plattelandsgebieden die zicfi ααη fiet omscfiake-
len zijn (doelstelling 5) en in de poolgebieden 
(doelstelling 6) is 5 423 miljoen gegoon, woor-
von ruim twee derde is bestemd voor de infrostruc-
tuur, voornamelijk op fiet gebied von vervoer. Er  
zijn minder kredieten dan in 1995 in de produc-
tieve sectoren toegekend (1 762 miljoen) en 
voorol de ocfiteruitgong von de financieringen 
ααη fiet MKB in deze gebieden is opvallend. 

Sinds de hervorming van de structuurfondsen in 
1989 is voor 85 miljord ααη leningen van regio 
naal belong toegekend, die bijdrogen tot de uit-
voering von projecten woarvon de totale  
investeringskosten op 249 miljord kunnen worden  
geroomd. 

In de eerste fielft von de tweede toepossings-
periode von de structuurfondsen (1994-1999), is 
38 miljard toegekend, woorvon 90% voor projec
ten in de regio's die vollen onder de octiviteiten von 
de fondsen, de rest betreft multiregionale projecten. 

Drie Vierde von de financieringen dient ter onder-
steuning von projecten die bestoonde infrostructu-

89 90 91 92 93 94 95 96 

Regie's van 

m doelstelling 1 

Β doelstellingen 2, 5b en ό  

I multiregionoal 

ren verlengen, een wezenlijke factor voor de inte
grate von de ärmere regio's en de consolidate 
von de interne markt, maor ook voor de ontwikke-
ling von de industriële structuur. 

Sectorale verdeling von de verstrekte kredieten in de regio's van de structuurfondsen (1 994-1996) 
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Financieringen door de EIB ter ondersteuning van tronseuropese 

netwerkon en doorgongen near buurlcnden 1 993-1 996 

Prioritaire transeuropese 
netwerkon (TEN's) 

Deien von deze TEN's woorvoor 
financieringoverplichtingen zlin congegaan 

Andere gefinonclerdo infrostructuren en  
netwerkon met een Europese dimensie 

(Spoor)wegdoorgangen noor Midden- en  
Ooet-Europa 

Roods gefinoncierde delen von deze 
doorgongen 

Weg/Spoorweg 

Elektriciteit 

f 

·---· Gas 

Luchthoven 

Ovorslogcentrum • 
• 

fi 
Hoven 

Luchtverkeersleiding 

Usbc 
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In de loop der joren is de acHvlteit van de EIB steeds meer in het teken komen te stoon von steun oon  
de ontwikkeling von de tronseuropese netwerken en infrostructuren die voor de Unie von vitool be
lang zijn. De alom erkende capaciteit van de EIB om onder de aantrekkelijkste voorwaarden de om-
vangrijke bedragen op te nemen die voor de aonieg van de infrastructuur van de könnende eeuw 
noodzokeiijk zijn, heeft de Bank in de meeste lidstaten tot de belangrijkste bancaire financierings-
bron voor openbore of particulière investeringen in de grote infrastructuren gemaakt. Telkens wan-
neer dit noodzakeiijk en wenselijk blijkt, bevordert de Bank de totstandkoming van 
openbaar/particuliere partnerschappen. Deze aanpak is lonend gebleken bij de aanleg van de 
energie- en telecommunicatie-TEN's, evenals voor bepaalde vervoersprojecten - de "Second Severn  
Crossing" en de "Channel Tunnel Rail Link" in het Verenigd Koninkrijk, de nieuwe brug over de Toag 
in Lissabon of de nieuwe luchthoven von Athene. Hiermee kon meer ondernemersgeest van de par 
ticulière sector in de uitvoering von operationele infrastructuren worden ingebracht (zie ook biz. 53). 

Sinds 1993 heeft de EIB 33 miljard ter beschikking gesteld voor de aanleg van de transeuropese 
netwerken op het gebied van vervoer, energie-overdracht en telecommunicatie en voor de verlen-
ging ervan naor de omiiggende landen. De verrichtingen op dit terrein in de lidstaten van de Unie  
belopen 30 miljard, een derde van alle operaties in genoemde période. In totaal vertegenwoordi-
gen de gesteunde projecten een globale investering van meer dan 1 20 miljard. In deze période zijn 
voor alle vervoersnetten binnen de Unie EIB-Ieningen goedgekeurd van meer dan 21 miljard. Hier-
van waren eind 1 996 leningovereenkomsten van ruim 1 1 miljard getekend, een stijging van meer 
dan 30% ten opzichte van 1 995. 

Voor 9 van de 14 uiterst prioritaire projecten op vervoersgebied, die in december 1994 door de  
Europese Road van Essen zijn vastgesteld, waren eind 1 996 de leningovereenkomsten getekend, 
5,8 miljard van de goedgekeurde 8,5 miljard. De belangrijkste activiteiten in het a fgelopen boek-
jaar betroffen de hogesnelheidslijn Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam-Londen, de vaste verbinding 
over de Sont, de noordelijke driehoek en de hoofdverbinding Potros-Athene-Thessoloniki. De ove 
rige vijf projecten bevinden zieh in de voorbereidingsfase. Het goat om de HSL-Oost, de verbinding 
over de Alpen voor de HSL Lyon-Turijn, de Betuwelijn voor het goederenvervoer tussen Nede rland 
en Duitsland, de HSL Madrid-Barcelona-Franse grens en de spoorlijn längs de westkust van het Ver
enigd Koninkrijk. 

Voor de aanleg en uitbreiding van de transeuropese elektriciteits- en gosnetten heeft de EIB in de  
afgelopen vier joar leningen goedgekeurd van in totaal ruim 4,4 miljard, waarbij zij 30% van de  
financiering van dergelijke projecten voor haor rekening neemt. Hiervon waren eind 
1996 contracten ondertekend voor in totaal 3 miljard, tegenover 1,8 miljard eind 
1995 (-t- 67%). Voor 7 van de 10 prioritaire projecten in de energiesector waren  
eind 1996 de leningovereenkomsten getekend; het goat om 1,7 miljard van de  
goedgekeurde 2,2 miljard. 

Parallel ααη de grotere inzet voor de vervoers- en energienetten heeft de EIB hoar 
octie ten behoeve van de modernisering van de communautaire telecommunicotie-
netten voortgezet en sinds 1993 voor ruim 6 miljard ααη leningen goedgekeurd 
voor digitale telefoonnetten, mobilofoonnetten en satellietverbindingen. In diezelfde 
période hebben finoncieringsbesluiten voor in totaal 900 miljoen bijgedragen tot 
een verbetering von de telecommunicatie met de landen in Midden- en Oost-Europa 
en de uitbreiding van de netten in zes landen in die regio. 

Er is ruimschoots gebruik gemaakt van de faciliteiten van het "Speciale TEN-loket", 
dat sinds december 1994 operationeel is en vooral wordt gekenmerkt door 
financieringsmogelijkheden over zeer lange périodes en verlengd uitstel van aflossing evenals de  
financiering van onderzoek, vooral voor het Belgische deel van de HSL Parijs-Br ussel-Keulen-
Amsterdam en Londen, de HSL Middellandse Zee, de verbinding tussen Londen en de Kanaaltunnel, 
de HSL Rome-Nopels, de vaste verbinding over de Sont en de Inn-lijn op de Brenner-os. 

De interoctie met het Europees Investeringsfonds (EIE) is voortgezet en verder uitgebreid. Eind 1 996  
heeft het EIE garanties verleend bij projecten voor transeuropese netwerken van in totaal 1,1 miljard, 
ofwel 78% van het totaal ααη door het Fonds ondertekende transocties. De belangrijkste garanties 
in de sector van de transeuropese netwerken betreffen in 1996 de luchthoven Malpensa bij Milaan, 
de koppeling von het Portugese op het Spaanse gosnet, het Portugese gosnet zelf en de HSL-
verbinding Londen-Kanaaitunnel. 

TEN'S : 

Sinds 1993  
33 miljard 
ααη ElB-leningen 
waarvan 30 miljard 
binnen de Unie 
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6592 . 
5807 5698 

4533 

1992 19 93 19 94 19 95 1996 

EUROPESE 
VERBINDINGSINFRASTRUCTUUR 

Europese 
verbindingsinfrastructuur (1 996) 

(in min ecu 

Vervoer 4 500 
Uitzonderlijk grote werken (*) 733 
Spoorlijnen 1 1 04 
Wegen en autosnelwegen 2 369 
Lucht- en zeevaart 294 
Telecommunicatie 2 006 
Netten en centrales 1 220 
Mobilofonie 421 
Posterijdiensten 365 

Totaal (**) 6 506 
(*) Grote Belt en Sont 
(**) waarvan 151 miljoen ααη toewijzingen uit 
globale kredieten. 

Europese verbindingsinfrastructuur 
1992-1996: 
29,5 miljard 

49% 

Binnen de interne markt bestoot een vrij verkeer 
von personen, goederen, informotie en kapitool. 
Het welslogen von de interne merkt en een even-
wichtige spreiding von de investeringen binnen de  

Unie zijn ofhonkelijk von gestructureerde 
vervoers- en telecommunicotienetten, die 
von doorsloggevend belong zijn voor de  
integrotie von de verschillende iidstoten. 
Bovendien bevorderen zij het gevoel von 
Europese eenheid en soiidcriteit. 

In 1996 is voor Europese verbindings-
infrostructuren 6 506 miljoen verstrekt, wot 
overeenkomt met het niveau van het voor-
gaande boekjaar. 

De handhaving van dit hoge niveau is te  
danken ααη het sterke herstel van de kre
dieten ten behoeve van de post- en 
telecommunicatiediensten, waarvan de  
omvang is verdubbeld ten opzichte van 
1 995, toen er een flinke doling moest war
den vostgesteld. Het goat in de eerste 
plants om de verdere versterking von de  
nationale en internationale telefoon- 
copociteit; voorts is het oondeel von de  
mobilofonie gestegen. Voor de invoering  
van dit soort netten zijn in Oostenrijk en  
Nederland financieringsmiddelen ver 
strekt. 

De kredietverlening ten behoeve van het  
vervoer is echter enigszins afgenomen. De 

gefinancierde projecten betreffen vooral zes van 
de uiterst prioritaire projecten die door de Euro
pese Rood van Essen in 1 994 zijn vastgesteld, 
voor een bedrag van 1,2 miljard (zie biz. 27). 

Post en 
telecommunicatie 

De overige kredieten zijn voornamelijk bestemd 
voor het vervoer over land : hoofdspoorlijnen 
(HSL-Middellandse Zee, spoorlijnen ααη de oost-
en westkust von Zweden, modernisering von de 
signoalsystemen longs het hele Itolioonse spoor-
net) en tolrijke delen von wegen en outosnelwe-
gen. 

De El Β heeft voorts haar deelname ααη de finan 
ciering van de twee grote vaste verbindingen in 
Scondinovië, over de Grote Belt en de Sont, ver-
groot. 

Op het gebied von de luchtvoort is in het bijzon-
der de financiering van de bouw van de nieuwe 
internationale luchthoven von Athene van belang. 
Dit project vormt een fundomenteel element van 
het vervoersnet in Europa, zorgt eveneens voor de 
bescherming van het leefklimoat in de stad Athene 
en drangt bij tot een betere integrotie von deze 
verafgelegen lidstoat. 

In de afgelopen vijf jaar is in totaal 30 miljard ααη  
leningen verstrekt voor de Europese verbindings
infrastructuur, van 4,5 miljard in 1992 tot 6,5 mil
jard in 1 995 en 1996. Hiermee zijn investeringen 
gesteund von in totaal noar schatting 97 miljard. 

Sinds de oprichting van de Bank worden actief 
projecten gesteund op dit voor de toekomst von 
Europa wezenlijke terrein. Meer dan 70% van de 
infrastructuurprojecten die door de EIB z ijn gefi-
nancierd, zijn of worden uitgevoerd in de regio's 
met een ontwikkelingsachterstand. 

DE EIB EN DE VERBINDING DOOR HET KANAAL 

Sinds de lancering van dit project heeft de EIB kosten noch moeite gespoord om deze essentiële infra-
structuur volledig in het transeuropese spoornet in te passen. Να de vertragingen bij de ingebruikstel-
ling en de financiële problemen waarmee de maatschappij in 1 995 werd geconfronteerd, is op 1 Ok
tober 1 996 een principe-akkoord tussen de maatschappij en het stuurcomité van de banken (de EIB is  
een van de zes leden) gesloten over de financiële herstructurering van de Schuldenlast van 9 miljard 
GBP. Krachtens dit akkoord, dat de toekomst von de maatschappij op de lange termijn ve ilig moet 
stellen, hebben de Banken ingestemd met een verlenging van de looptijd van hun leningen en met de 
omzetting in eigen vermögen von ongeveer een miljard GBP van hun vorderingen. De aandeelhou-
ders en het syndicaot van meer dan 200 banken is verzocht in 1 997 de uitvoerige documentatie over  
dit akkoord goed te keuren. 
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ENERGIEDOELSTELLINGEN 
1992 1993 1994 1995 1996 

De omvang van de kredietverlening voor projec-
ten die beontwoorden con de communoufoire  
energiedoelstelllngen Is in 1 996 oonmerkeliik toe-
genomen von 3 433 miljoen in 1995 tot 4 031 
miljoen (+ 1 7%), wot voorol is toe te schrijyen con  
de grotere steun voor tolriike oardgastransport- en  
-distributienetten. 

695 miljoen is gegoon near 4 bijzonder priori-
taire TEN-projecten, drie voor de invoering van  
aardgas in Griekenland, Portugal en Duitsiand, en  
de Vierde voor de stroomkoppeling van het 
Spaanse en Portugese net. 

Energiedoelstellingen (1996) 
(in min ecu) 

Eigen energiebronnen 676 
Aardolie en aardgas 177 
Vaste brandstoffen 473 
Waterkracht 26 
Spreiding van de invoer 2 011 
Aardgas 1 726 
Steenkool 285 
Energiebesporing (*) 1 34 4 
in de energiesector 1 24 7 
in de industriële sector 97 

Totaal 4 031 
(*) waarvan 245 miljoen ααη toewijzingen uît globale kre-
dieten 

Bij de steun ααη de spreiding van de invoer is de  
nadruk gelegd op het gebruik van aardgas dat  
wordt ingevoerd uit de omiiggende regie's van de  
Unie : gasieidingen die Russisch gas naar Quits-
land en Griekenland transporteren, of Algerijns 
gas via Spanje naar Portugal, naar Italië en even-
eens naar Griekenland, maar ook van de Britse 
sector van de Noordzee; bouw van 
een aardgasgestookte gecombi-
neerde warmtekrachtcentrale bij Porto, 
in Portugal, en inrichting van onder-
grondse gasreservoirs voor een be-
trouwbare en voortdurende gasvoor-
ziening bij Hamburg, in Duitsiand. 
Bovendien is de op ingevoerde steen-
kool werkende centrale van Brindisi  
gefinancierd. 

De steun ααη een rotionee! energie-
beheer en -verbruik blijft op het hoge niveau dat 
ook in 1995 is ge registreerd. Met betreff voorno-
melijk projecten als stroomtransport en -distributie 
(457 miljoen) en productie van wärmte en elektri-
citeit in centrales die werken op gas of op de ver-
bronding van stedelijk afval, vooral in Portugal, 
Duitsiand, Denemarken en Nederland (600 mil 
joen). 

In de industriële sector zijn de modernisering van 
raffinaderijen in Italië en voorzieningen in diverse 
fabrieken gefinancierd. Dergelijke investeringen 
dragen eveneens bij tot een beter ecologisch 
evenwicht. 

Ten slotte is de EIB steun bl ijven verlenen ααη de  
ontwikkeling van de eigen energiebronnen, een 
waterkrachtcentrale ααη de Donau in Oostenrijk,  
exploitatie van aardgas- en aardoliebronnen in 
Italië, en vooral bruinkoolgestookte warmtekracht-
centrales op de plaatsen woor deze brandstof 
wordt gedolven, zodat de beschikbare reserves in 
Griekenland en de oostelijke deelstaten van Quits-
land worden geëxploiteerd. 

Energiedoelstellingen 
1992-1996: 
16,8 miljard 

30% 
26% 

Eigen energiebronnen 

Spreiding van de invoer 

Energiebesporing 

in de energiesector 

in de industriële sector 
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MILIEU 
1992 1993 1994 1995 1996 

Bescherming van het milieu en verbetering von het 
ieefklimaot von de burgers moken dee! uit von de 
doelstellingen die in het Verdrog betreffende de 
Europese Unie zijn vostgelegd. 

Het vijfde actieprogrommc voor het milieu voor de 
période 1993-2000, dot in 1996 is herzien, legt 
de nodruk op oonvulling von bestconde wettelijke 
voorschriften. Het beoogt vooral de milieu-octies 
te concentreren op de verwerking von vaste ofvol-

stoffen en rioolwoter en de beperking von de over
lost die het wegverkeer veroorzookt. 

De Bank post hoor octie derholve voortdurend 
oon de ontwikkeling von het milieubeleid oon. 

De projecten die specifiek op het milieu zijn ge-
richt, zijn in de ofgelopen vijf joor een belongrijk 
deel von de octiviteit binnen de Europese Unie  
goon uitmoken (gemiddeld 30% per joor). De EIB 
neemt overigens stelselmotig milieu-overwegingen 
in hoor beoordelingscriterio von olle door hoor 
eventueel te finoncieren projecten op, omdot zij 
de inochtneming von de communautaire en notio-
nole milieuwetgeving als voorwoorde stelt voor 
de toekenning von kredieten. 

In 1996 is het bedrog von de finoncieringen uit 
hoofde von deze doelstelling op het gemiddelde 
niveou von de ofgelopen boekjoren von 5 875  
miljoen gebleven. Hiermee zijn projecten ge-
steund woorvon de totole investeringskosten onge-
veer 11 miljord bedrogen. 

Het goot om diverse cotegorieën investeringen. 
Noor een verbetering von de drinkwotervoorzie-
ning en von de zuivering von rioolwoter is 33%  
von de steun gegoon, voornomelijk in Sponje, Por-
tugol, Duitslond, het Verenigd Koninkrijk en Zwe-
den. 

De grote meerjorenprogrommo's zijn via ofzon-
derlijke leningen gefinoncierd, voor kleinscholi-
gere projecten von lokole overheden zijn midde-
len uit globole kredieten ter beschikking gesteld. 
Dit lootste geldt voorol voor Duitslond en Fronkrijk 
woor de oonleg en instollotie von een duizendtol 
kleine rioolnetten en zuiveringsstotions zijn ge-
steund. 

Er zijn eveneens leningen toegekend voor de ver-
werking von vaste ofvolstoffen, vook gecombi-
neerd met stroomopwekking, zools in de ogglo-
meroties von Lissobon en Porto of in de Duitse stod 
Fürth. 

De steun oon de beperking von de luchtvervuiling 
is opnieuw toegenomen en mookt 32% von de 
milieuprojecten uit. Het goot voorol om ontzwove-
lingsinstolloties von de rookgossen von bruinkool-
gestookte wormtekrochtcentroles in Duitslond of  
Itolioonse centroles die von roffinogeresten ge-
bruik moken. 

Milieu en Ieefklimaot (1 996) 
(in min ecu) 

Totool 

Milieu 4 209 
Woterprojecten 1 94 3 
Afvolbeheer 397 
Bestrijding luchtvervuiling 1 86 9 
Stodsvernieuwing 1 66 6 
Openboor vervoer 615 
Overige octies 1 051 

Totaal I 5 875 
(*) waarvan 891 miljoen uit globale kredieten 

30 jm^SlAG . EIB 1996 



Het aandeel van het openbaar vervoer, de metro 
van Lyon, Lissabon en Valencia, is geslonken, ter-
wijl dat van de stadsvernieuwing sterk is toegeno-

Het betreff voornamelijk refiabiiitatie-men. 
werkzoamheden van fiet terrein waarop in 1998  
de wereldtentoonstelling in Lissabon za! worden  
gefiouden, de sanering van de lagune van Vene- 
tië en de restauratiewerken in deze stad zelf, even-
als een uitgebreid vernieuwingsplan voor de ag-
glomeratie van Rome, met wegenwerken,  
strootvoorzieningen, rioleringen en de restauratie 
van talrijke historische gebouwen. 

De EIB he eft haar actie ten behoeve van de be-
scherming van het milieu in de afgelopen jaren 
versterbt van 4,5 miljard in 1 992 tot zo'n 6 miljord 
per joor in 1 995 en 1 996. In totaol is in deze pé
riode 25 miljard voor het milieubehoud ter be-
schikking gesteld. 

Parallel hieraan heeft de Bank in die-
zelfde période 1,7 miljard toegekend 
voor milieuprojecten in niet-lidstoten rond 
de Middellandse Zee en in Midden- en 
Oost-Europa, die een rechtstreekse posi-
tieve impact voor de landen van de Euro- 
pese Unie hebben. 

In de landen rond de Middellandse Zee  
gaat het cm rioolstelsels en water-
zuiveringsstotions in de kuststeden, waar-
mee de kwaliteit van het water van de 
Middellandse Zee is verbeterd. 

In Midden- en O ost-Europa betreff het vooral de 
bestrijding van de luchtvervuiling door de omscha-
keling van vervuilende warmtekrachtcentrales. In 
deze landen vormt de inachtneming van de com
munautaire milieunormen een belangrijke etappe  
in het toenaderingsproces tot de Unie. 

29% 

Milieubescherming 
1992-1996:  
25,5 miljard 

38% 

22% 

water  

lucht 

ofvol 

diversen 
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Een erkende prioritaire 
octie van de EIB 

Permanente 
inzet 

MILIEUBEHOUD 

De aondacht von de Europese Unie voor het milieu vindt zijn weerkionk in het grote oondeel von 
deze sector in de activiteiten von de Bank in de afgelopen vijf |ααΓ. De kredieten ten behoeve von 
milieuprojecten maken ongeveer een derde von aile verrichtingen binnen de Europese Unie uit - 
5,9 miliord in 1 996 en 25,5 miiiord sinds 1992. De Bank heeft in het afgelopen jaar een groot ααη- 
tal projecten gefinancierd die het milieu ois eerste en hoofddoelstelling hebben. Zoals eerder is ααη- 
gegeven (Jaarverslag 1995, biz. 22) houdt de EIB in hoar economische en financiële beoordeling  
stelselmatig rekening met de invloed op het milieu van olle projecten die zij financiert. 

Daarmee draagt de Bonk op significante wijze bij tot de concretisering von de prioriteiten en acties 
van het beleids- en actieprogramma voor "Milieu en Duurzame Ontwikkeling" ("Het vijfde actie-
programma") vooral wot de kwaliteitsnormen voor lucht en water, de bescherming van de natuur, 
de geluidsoverlast en de verwerking van het afval in stedelijke gebieden betreft (zie biz. 29 en 30). 

De EIB blijft ook deelnemen ααη talrijke regionale programmo's voor zeeën of stroomgebieden 
waorvan de milieubelangen niet alleen de Unie, maar ook omiiggende regio's raken, namelijk : 
• het milieu-actieprogramma voor Midden- en Oost-Europo - de Bank is lid van het project-

voorbereidingscomité en voornamelijk belast met het medefinancieringsaspect; · het Programma  
van technische bijstand ten behoeve van de bescherming van het milieu in het Middellandse-
Zeegebied (METAP) (zie biz. 40) dot tot doel heeft milieuprojecten vast te stellen en voor te berei-
den die in aanmerking komen voor financieringsmiddelen von de EIB of de Wereldbank. Voor de  
milieuprojecten in de niet-lidstaten rond de Middellondse Zee in het kader van de horizontale sa-
menwerking wordt bij de leningen van de EIB een rentesubsidie van 3% uit begrotingsmiddelen van 
de Unie verstrekt (zie biz. 42); · het gemeenschappelijke programma voor de regio rond de Oost- 
zee - de Bank is lid van de groep die dit programma ten uitvoer moet brengen in het kader van de  
Commissie van Helsinki; · ten slotte het strategische actieprogramma voor het stroomgebied van 

de Donau. 

De kredietverlening ten behoeve van de bescherming en  
Verbetering van het milieu is door institutionele ontwik-
kelingen binnen de Bank verstärkt. Zo heeft de Bank in 
juni 1996 een brochure gepubliceerd over haar milieu-
beleid ("Handvest voor het milieu") waarin haar alge-
mene aanpak wordt toegelicht. De interne handleiding 
"richtsnoeren voor het milieu" ten behoeve van de ana
listen van de Bank, heeft begin 1997 de algemene 
milieubeleidstekst aangevuld. Het beleid en de procedu 
res vormen voortdurend onderwerp von Studie opdat de 
diensten van het nieuwe directoraat Projecten, die belast 
zijn met het onderzoek van de milieu-aspecten, over  
adequate referenties beschikken. Omdat de analisten 
van de Bank in hun projectbeoordeling de inachtneming 
van de van toepassing zijnde milieuwetgeving betrek-
ken, maken zij een brede analyse van de projecten met,  

indien de technieken en gegevens waarover zij beschikken zulks toelaten, een evaluatie van de kos
ten en baten van de milieu-investeringen. Met hun ruime ervaring met projectonderzoek in de meeste 
economische sectoren en in talrijke landen, kunnen zij de projectopdrachtgevers de meest adequate  
technieken voorstellen, zonder dat deze buitensporige extra kosten met zieh brengen. 
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De contacter! met instellingen en organen die op mllleugebied actief zijn, worden steeds intensiever. 
Zo kon de coördinotle von de flnancieringsoctivlteiten worden verbeterd, een grotere somenhong 
tussen de doelstellingen worden bereikt en informotie gemokkelljker worden ultgewisseld. De Bank 
heeft bijvoorbeeld 

• periodieke ontmoetingen von operotionele oord met andere internationale financieringsin-
stellingen 

• informele besprekingen met het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie 
• technische contacten met het Europees Milieuagenschap 
• en informatieve bijeenkomsten met NGO's, vooral in jaarlijkse ontmoe

tingen, waarvan de tweede in September 1996 in de Bank heeft plaats-
gevonden. 

In de loop van het jaar heeft de Bank ook deelgenomen ααη een aantal 
milieuconferenties. Overigens was tijdens het EIB-For um 1996 ("De Mid-
dellandse Zee, een ruimte voor partnerschap") een van de bijeenkomsten  
gewijd ααη "zee, water, stad : gemeenschappelijk erfgoed dat behouden  
moet blijven". 

Bovendien wordt het debat binnen de Bank over milieuvroagstukken voort-
durend door seminars en diverse opieidingen gevoed. 

De publicaties over het milieu en de evaluatie van de verrichtingen zijn 
gericht op een breed publiek en geven heldere informotie over de octivi-
teiten von de Bank, 

Een gecoördineerde 
actie 

De bijdrage van de EIB tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Unie is ofhan-
kelijk van het welslagen van de investeringen waaraan zij financieel meewerkt. Teneinde de invloed 
van de projecten te meten, hoar beleid te funderen op hoar ervaringen met voorgaande verrichtin
gen en meer helderheid te verschaffen, heeft de Bank eind 1 995 een eenheid Projectevaluatie inge-
steld. 

Het programma van deze eenheid omvatvoor 1996/1997 een aantal onderzoeken die de onder-
steuning door de EIB von h et communautaire beleid moeten analyseren, met name op het gebied 
van de regionale ontwikkeling. Voor ieder onderzoek wordt een representatieve reeks uitgevoerde 
projecten met de medewerking van externe adviseurs beoordeeld. 

De evaluatie geeft de activiteiten van de Bank een nieuwe dimensie. Zij schraagt de strategie van de  
Bank als reactie op de vraag van de markt en biedt extra toegevoegde waarde op basis van de  
concrete resultoten dankzij de investeringen van haar dienten en op basis van hun daadwerkelijke 
bijdrage tot het communautaire beleid. 

Binnen de EIB is men van plan van deze evaluatie een beleidsinstrument te maken, dot vanuit een 
concrete aanpak wezenlijk deel goat uitmaken van de mentaliteit van de Bank, steunend op een sys 
tematisch beheer van de projectenportefeuille. 

Naast deze interne ontwikkeling is de EIB lid geworden van de European Evaluation Society, een  
instantie die in 1994 is opgericht om openbare organisaties ααη te moedigen, beter ααη de ver-
wochtingen von de burgers te beontwoorden. Overigens spant de Bank zieh evenals de andere 
grote internationale financiële organisaties in om de doelmatigheid von haar evaluatieprogramma's 
te verbogen. 

Accent op de 
ex-postevaluatle von de 
financieringen 
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3776 

INDUSTRIËLE DOELSTELLINGEN 
1992 1993 1994 1995 1996 

Het jaar 1996 heeft een zeer duidelijk herstel te 
zien gegeven van de ofzonderlijke leningen voor 
projecten die het internationale concurrentie-
vermogen van de Europese industrie moeten ver-
sterken. De kredieten ααη het MKB zijn na de zeer 
Sterke stijging in het voargaande jaar enigszins 
gestagneerd, al blijven ze nog altijd op een hoog 
niveau. 

In totaal is 3 776 miljoen toegekend, een duide-
lijke toename ten opzichte van 1995 (3 450 mil-
joen). 

De afzonderlijke leningen (1 182 miljoen) zijn 
vergeleken bij 1995 verdubbeld; de helft hiervon  
is bestemd voor outofobrieken in Itolië, Sponje, 
het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk en voor de  
ontwikkeling, het uittesten en de productie von 
vliegtuigmotoren in Duitslond en Frankrijk. Veel 
projecten omvatten belongrijke milieu- of 
onderzoekselementen door de invoering von niet-
vervuilende technologieën. 

De overige kredieten betreffen zeer onderschei-
den sectoren : in de eerste ploots de elektrotech-
niek en elektronico (huishoudelijke opporatuur in 
fobrieken von een concern in Itolië, Fronkrijk en 
Portugal; optischevezelsystemen in een oontol fo-
brieken in Itolië, het Verenigd Koninkrijk en Frank
rijk), de hout-, keramische en Papierindustrie, oëro- 
mechonico, formoceutische producten in Frankrijk,  
fijnchemie in Itolië en industrieel gas in Neder- 
lond. 

Noor de productieve investeringen von het  
midden- en kleinbedrijf is 2 594 miljoen ααη  
finoncieringsmiddelen gegoon voor ruim 1 1 000  
kleinere ondernemingen. Het midden- en kleinbe 
drijf in de regionale steungebieden heeft 1 803  
miljoen ontvongen, dot is 70% von het totoalbe- 
drog, een even groot percentage als dot von de 
totale octiviteit ten behoeve von de regionale ont
wikkeling. Ruim 230 von deze kleinere onderne
mingen zijn in lerlond gevestigd, in Noord-Ierlond 
of in de grensdistricten van de lerse Republiek. Zij 
hebben middelen gekregen uit hoofde von het 
vredes- en verzoeningsinitiatief. 

Hierbij komt een bedrog von zo'n 40 miljoen voor 
een twintigtol bedrijven ten behoeve von milieu- of  
energiebesporingsinvesteringen. 

industriële doelstellingen (1996) 
(in min ecu) 

Grootbedrijf 1 1 82 
Internationaal concurrentievermogen 
en Europese 
integrotie 1 18 2 
Midden- en 
kleinbedrijf 2 594 
in regionale steungebieden 1 80 3 
eiders 791 

Totaal 3 776 

De sectorale verdeling von de finoncieringen ααη  
het MKB in de industrie, de landbouw en de dien-
sten is uitvoerig aongegeven in tobel E op  
biz. 1 14 in de bijlage. 
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Van 1992 tot en met 1996 hebben 42 000 klei 
nere ondernemingen 1 1 miijard ontvangen. De 
sectoroie verdeilng von de verstrekte kredieten is  
te vinden in tobe! F op biz. 1 1 5 in de bijioge. De 
verdeiing near land en omvang bevindt zieh in on-
derstcande tabel. 

De Raad van ministers heeft de EIB in aprii 1994  
het beheer von het steunmechanisme voor het 
werkscheppende MKB toevertrouwd. 

Deze specifieke maatregel, die in juni 1 994 in sa-
menwerking met de Europese Commissie tot stand 
is gekomen, had tot doel de investeringen te be-
vorderen von het MKB, dot als wezenlijk element  
voor het scheppen von werk in de Europese Unie 
wordt beschouwd. 

Industriële doelstellingen 
1992-1996:  
13,9 miijard 

50% 

Concurrentievermogen van het grootbedrijf 

MKB buiten steunregio's 

MKB in steunregio's 

Via het mechanisme werden globale kredieten 
van de EIB van in totaal een miijard verstrekt, met 
rentesubsidies uit de begroting van de Europese 
Unie. Het werkscheppend MKB kon zo krediet-
toewijzingen krijgen von maximoal 30 000 ecu  
per nieuwe structured arbeidsplaots en een rente- 
subsidie van 2% gedurende vijf jaar. 

Eind 1 995 was het totaalbedrag van een miijard 
vastgelegd voor 4 435 kleinere bedrijven in alle  
lidstaten. Het mechanisme heeft bijgedragen tot 
het scheppen van zo'n 45 000 banen. 

Eind 1996 hebben 2 451 bedrijven de instelling  
van 28 000 banen en de handhaving ervan ge 
durende zes maanden bevestigd. Er is dus al 48%  
van de beschikbare middelen ααη kleine onderne 
mingen in de vijftien lidstaten van de Unie uitge-
keerd. De overige orbeidsploatsbevestigingen 
moeten voor 30 juni 1 997 zijn ontvangen; de res-
terende beschikbare middelen zullen naargelang 
de ontvangst van de bewijsstukken worden uitge-
keerd. 

Investeringen von het midden- en kleinbedrijf 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten (in min ecu) 

1996 1992 -1996 
Totool Totool Ondernemingen 

met <50 werknemers 
cantal bedrog cantal bedrog cantal bedrog 

België 576 247 1 644 874 1 384 601 
Denemorken 198 46 1 080 238 790 106 
Duitsiond 266 295 2 385 1 975 1 350 768 
Griekenlond 21 41 125 155 67 69 
Sponje 1 31 4 279 3 565 705 3 261 556 
Fronkrijk Ó831 409 23 673 1 979 20 435 1 473 
ierlond 133 44 516 137 481 99 
Itolië 842 882 6 078 3 850 4491 1 64 4 
Luxemburg — — 3 2 I 1 
Oostenrijk 84 49 118 66 65 28 
Nederlond 65 38 749 352 513 139 
Portugol 19 3 366 140 203 56 
Finland 19 5 65 20 47 11 
Zweden 1 2 48 17 38 11 
Verenigd Koninkrijk 665 253 1 548 554 1 495 484 

Totool 11 034 2 594 41 963 11 064 34 621 6 046 
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1877 

893 ; 

1992 1993 1994 1995 1996 

KREDIETVERLENING BUITEN 
DE EUROPESE UNIE 

Van hef fotaalbedrag van 2 294 miljoen ten behoeve van financieringen buifen de Europese Unie in 
1 996 betreff 2 I 90 miljoen kredieten uit eigen middelen en 104 miljoen verrichtingen met risico-
kapitaal uit begrotingsmiddeien van de Unie of van de lidstaten. · De activiteit is sterk beinvloed 

door het procès van vernieuwing van de mandaten die fiet algemene leader van deze verrichtingen 
bepalen, dat veel langer heeft geduurd dan aanvankelijk werd verwacht, en door het moeilijke po-
litieke investeringsklimaat in bepaalde regie's. · De volledige lijst van de toegekende leningen per 

land is te vinden in de bijlage in het hoofdstuk "Kredielverlening buiten de Europese Unie" op biz. 
106-1 10; de sectorale verdeling wordt weergegeven in de tabel op biz. 4 1. 

In de ACS-landen en de LGO heeft de Bonk zieh  
in het ofgelopen iocr moeten beperken tot de toe-
kenning von de nog resterende middelen uit het 
eerste finonciëie pokket bij de Vierde Overeen-
komst von Lomé. Er zijn ieningovereenkomsten in 
27 ACS-landen en in drie overzeese gebiedsde-
len getekend, en er hebben drie transacties van re 
gionale aard plaatsgevonden. 

In twaalf landen zijn uitsluitend projecten uit eigen  
middelen gefinancierd, voornamelijk in het Cari-

bisch gebied; in vijftien landen is uitsluitend risico-
dragend vermögen ter beschikking gesteld. 

Het gaot bij twee derde van de financieringen om 
basisinfrastructuren die noodzakelijk zijn voor de  
economische ontwikkeling van de betrokken Ian-
den (256 miljoen). Naor de industriële sector is 
41 miljoen in de vorm van afzonderlijke leningen 
en 98 miljoen ααη globale kredieten ααη plaatse-
lijke financiële instellingen voor de financiering 
van kleine bedrijven gegacn. 

Afrika, Coribisch gebied, 
Stille Oceaan 

De Vierde Overeenkomst van Lomé vormt het ka-
der van het ontwikkelingshuipbeleid van de Unie  
ten aanzien van 70 ACS-landen. Bij de Overeen
komst is een financieel protocol gevoegd voor de 
eerste vijf jaren, van 1991 tot en met 1995. Het 
protocol voor de tweede période von vijf jaar be-
vindt zieh in het stadium van ratificatie; met de uit-
voering ervan zou in de eerste helft van 1 997  
moeten worden aangevangen. 

Het eerste financiële protocol (1991-1995) von de 
Vierde Overeenkomst von Lomé omvatte een financieel 
pakket van 1 2 miljard, waarvan 9 975 miljoen ααη  
subsidies uit begrotingsmiddeien, die via het Euro pees 
Ontwikkelingsfonds ter beschikking worden gesteld en  
door de Europese Commissie worden beheerd. 

Een bedrog von 825 miljoen ααη risicodragend 
kapitaal, gefinancierd uit begrotingsmiddeien, 
wordt door de El Β beheerd. 

Noost deze begrotingsmiddeien verstrekt de Bank le
ningen uit eigen middelen ter waorde von in totool 
1,2 miljard. Hierbij wordt een rentesubsidie ver-
leend, die zieh automatisch ααη het algemene rente-
niveau oonpost, zodot de geldnemers uiteindelijk 
nooit minder don 3% en nooit meer dan 6% rente be- 
tolen. De rentesubsidies worden eveneens uit de 
begrotingsmiddeien von de Unie gefinancierd. 

De leningen von de Bank in het kader van de  
Vierde Overeenkomst von Lomé zijn vooral gericht 
op investeringen die voldoende inkomsten kunnen 
genereren om de schulden afte lossen. 

Onder het eerste financiële protocol heeft de EIB 
in de ACS-landen en de LGO leningen verstrekt 
van in totool 1 9 88 miljoen, waarvan 
1 219 miljoen uit eigen middelen van de  
Bank en 769 miljoen uit begrotingsmid
deien (zie tabel Κ op biz. 1 20). 

De kredieten ten behoeve von energie-
projecten maken 30% von het totaal uit 
(602 miljoen, waorvon 456 miljoen voor 
projecten in Afrika). Het gaat hoofdzakelijk 
om de bouw en modernisering von 
elektriciteitscentrales in Guinee, Sierra 
Leone, Kaapverdië, Ghana, Malawi, Tan
zania, Mozambique, Ivoorkust, en Burkina 
Faso. Voorts is een lening toegekend voor een 
hoogspanningsleiding tussen Mozambique en 
Zuid-Afrika via Zimbabwe. Ook voor de exploita-
tie van aardolie- en gasbronnen in Kenia, Zambia 
en Ivoorkust, en voor de uitbreiding von de  
transport- en distributiecapociteit zijn leningen ver
strekt. 

Eerste financiële protocol 
bij de Vierde overeenkomst 
van Lomé : een balans 

1 988 miljoen  
Sectorale verdeling 

27% 
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Per 1 aprii 1997 geldende overeenkomsten, financlële protocollen en besluiten 

(in min ecu) 

Uit begrotingsmiddelen 

Rechtsgrondslag 

Kredleten ult 
eigen Verrichtingen 

Geldigheids- middelen met risico-
duur van de EIB ''' kapitac! 

Niet-terug-
vorderbcre 

steun Totoci 

ACS-londen en LGO 

ACS 

LGO 

2e flnonciële protocol 2000 1658 1000 11967"" 14 625 
- 4e overeenkomst von 
Lomé 
besiultvandeRoad 2000 35 30 135"" 200 

Zuid-Afrika besluit von de Rood  

beslult von de Rood 

1997 
2000 

300 
375 

300 
375 

Mlddellondse-Zeegebied^ 

Aigerlie, Cyprus, Egypte, 
Israël, Jordanie, Libanon,  
Malta, Marokko, Syrië, 
Tunesië, Turkije, Gaza en 
Westoever Jordaan 
Turkije 

Malta 
Cyprus 

Euromediterraan 
partnerschap 

Speciale actìe uit hoofde 
van de financiële  
samenwerking, nog niet 
van kracht 
4e financiële protocol 
4e financiële protocol 

2000 

2000 

1998 
1998 

2310 

750 

200' 3 424,5 ' 

30 
50 

13 
22 

5 734,5 

750 

45 
74 

Midden-
en Oost-Europc 

Hongarije, 
Polen,Republiek  
Slowakije, Republiek  
Tsjechië,Bulgarije, 
Roemenië,Estland, 
Letland, Litouwen,  
Albanië Slovenië 
Slovenië 

besluit van de Road 2000 3 520 4 564' 

financieei pratacol 1997 150 20' 

8 084 

170 

Latijns-Amerika 
en Azië 

besluit van de Rood  

besluit van de Rood 

1997 

2000 

275 

900 

275 

900 

(1) Kredieten met rentesubsidies uit de middelen von het Europees  
Ontwikkeiingsfonds voor projecten in de ACS-londen en de LGO en uit de 
olgemene begroting von de Gemeenschoppen voor milieuprojecten in de 
landen in het Middellandse-Zeegebied.De rentesubsidies worden in minde-
ring 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 bedrogen voor rentesubsidies bij leningen van de  
EIB. 
(5) De saldi von de vorige financiële protocollen kunnen ook nog worden 
aangewend, of het nu gaat om het totaal voorziene bedrag of om het res 
tant. 

(6) Indicatief bedrag dot in mindering wordt gebracht op de niet-
terugvorderbare steun die in de volgende kolom is opgenomen. 
(7) Met inbegrip von de bedragen voor verrichtingen met risicodragend 
vermögen en voor rentesubsidies ten behoeve van leningen van de EIB 
voor milieuprojecten. 
(8) Phare-programma voor de période 1996-1999, beheerd door de 
Commissie. 
(9) Uitsluitend voor rentesubsidies bij kredieten van de EIB voor vervoers-
projecten van gemeenschappelijk belang. 
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Ten behoeve van de industriële ontwikkeling is  
879 miljoen con kredieten toegekend, biino de  
helft von het totoolbedrag dot de EIB In de ACS-
ionden en de LGO ter beschikking heeft gesteld. 
Het betreff in de eerste picots de mijnbouw in 
Moli, Madagaskar, Mozambique, Zimbabwe en  
Uganda; de chemie in Zambia, Ghana, Ivoorkust 
en Zimbabwe; de agro-alimentaire industrie in 
Guinee, Madagaskar, Swaziland en Nigeria, als-
mede talrijke toewiizingen uit globale kredieten. 

Van dit totaalbedrag bevordert 536 miljoen in de 
vorm van globale kredieten ααη lokale banken, 
waarvan 216 miljoen ααη risicodragend vermö
gen, kleinschalige particulière investeringen in de 
meeste landen die de Overeenkomst hebben on-
dertekend. 

Globaal genomen is 301 miljoen ααη leningen in  
de communicatiesector verstrekt ten behoeve von  
het vervoer in met name Tanzania, Kaapverdië, 
Burkina Faso, Ethiopië en Senegal en de uitbrei-
ding en modernisering van de telecommunicatie-
installaties in Ethiopië, Eritreo, Djibouti, Senegal, 

op Mauritius, in Burkina Faso en Namibië. Ook 
zijn er financieringsmiddelen gegaan near de ver-
betering von de luchtverkeersveiligheid in 16  
West- en Oost-Afrikaanse landen. 

Voor de bestrijding van de vervuiling, voorname-
lijk van het water, is 205 miljoen ter beschikking 
gesteld (10% van het totaal ααη kredieten) waar
van ruim de helft in Zuidelijk Afrika. 

In 1 996 heeft de Bank haar kredietverlening in 
Zuid-Afrika voortgezet met een lening van 56 mil
joen voor de uitbreiding von het stroomtronsport-
net. 

In totaal is in de jaren 1995 en 1996 in dit land  
101 miljoen verstrekt ois bijdrage ααη het 
democratiseringsproces en ααη de financiering  
van het wederopbouw- en ontwikkelings-
programma. 

Zuid-Afrika 

In 1996 bedrängt het totaal ααη leningen in het 
Middellandse-Zeegebied 681 miljoen, wat min of  
meer gelijk is ααη de activiteit in 1993 en 1994;  
het buitengewoon hoge niveau in 1 995 kon ech 
ter niet worden bereikt. 

De EIB heeft in een cantal landen in een klimaat 
van politieke spanningen moeten optreden, wat 
een rem heeft gezet op de investeringsactiviteit en 
de uitvoering van interregionale projecten heeft 
vertroagd. Bovendien vormde het afiopen van de 
protocollen in de maand oktober, met uitzonde-
ring van die voor Malte en Cyprus, nog een extra 
obstakel voor een dynamische ontwikkeling van 
de kredietverlening. 

De transacties hebben voor een bedrag van 562  
miljoen onder de horizontale buitenprotocollaire 
activiteit plaatsgevonden - voor betere verbindin-
gen en de bestrijding van de vervuiling in Algerije, 
op Cyprus, in Egypte, Libanon, Turkije, Marokko  
en in Gaza - en voor 1 19 miljoen in het koder van 
de geldende protocollen. 

Een a nalyse van het uiteindelijke doel van deze 
projecten toont het belang van de milieubescher-
ming ααη : 275 miljoen ten behoeve von de drink-
watervoorziening en de verwerking van rioolwa-
ter. 

Middellondse-Zeeianden 

EIB 1996 - KREDIETVERIENING SUITEN DE UNIE 39 



METAP 

Vanaf haar eerste optreden in het Middellandse-Zeegebied hecht de Bank bijzonder belang ααη de  
mllleuproblematiek. Vooral de schaarste ααη water en landbouwgrond naast een grote bevolkings-
toename, een sterke verstedelliking en een snelle overgang van bepaalde economleën van de land-
bouw op de Industrie, liggen ααη de basis van een toenemende vervuiling in daze regio. Sinds eind 
jaren tachtig coördineren de EIB en de Wereldbank tezomen de internationale steun die is gericht 

op het stoppen en keren van de alarmerende degradatie van de 
natuurlijke riikdommen en vooral op het herstel van de siechte toe- 
stand van de zee. 

Gezamenlijk hebben beide instellingen, met de financiële steun van 
de Europese Commissie en het Ontwikkelingsprogramma van de 
Verenigde Naties (UNDP), in 1990 het Programma voor techni
sche bijstand ten behoeve van het milieu in het Middellandse-
Zeegebied (METAP) g elanceerd, met het doel om met behulp van 
niet-terugvorderbare steun de verwezenlijking van haalbaarheids-
onderzoeken te bevorderen en nationale en regionale bijstand te  
Verlanen ααη de autoriteiten of milieu-instanties. 

Met leder van de drie achtereenvolgende fases van het pro 
gramma zijn de activiteiten toegenomen en verdiept. Een eerste 

fase van 1 990 tot en met 1 992 was voornamelijk gericht op de evaluotie van de situatie, terwijl in 
de tweede fase, die in 1995 is afgesloten, vooral concrete maatregelen zijn voorgesteld, onderzoek 
is verriebt als basis voor de investeringsprojecten en de noodzakelijke institutionele structuren zijn 
ingevoerd voor de uitvoering en coördinotie van de investeringen. In de eerste twee fases heeft het 
programma METAP bijna 27 miljoen aangetrokken voor de uitvoering van 1 21 onderzoeken voor 
milieuprojecten of-progromma's in 21 mediterrane landen. 

De voorbereidingen binnen het programma, dat samenwerking en complementariteit van de acties 
van de verschillende partners beoogt, hebben op beslissende wijze bijgedrogen tot de uitvoering 
von een aantal vernieuwende projecten. Globaal is door de partnerinstellingen op het gebied van 
het milieu voor 1,6 miljard ααη investeringen gesteund. Tot de in 1996 gefinoncierde projecten be-
horen met name de zuivering van het rioolwater van Cairo, met een financiële bijdrage van de EIB  
van 45 miljoen, en de sanering van industrieterreinen in Skikda ααη de Algerijnse kust, die door de  
EIB en de Wereldbank gezamenlijk is gefinancierd. 

Voor het geintegreerd beheer van de waterbronnen, het beheer van vaste en gevaarlijke afvalstof-
fen, de preventie von de vervuiling van de zee en de bescherming van de kust heeft de EIB sinds 
1991 een miljard ter beschikking gesteld. Bij de leningen van de EIB ten behoeve van de financie
ring van regionale milieuprojecten in niet-lidstaten in het Middellandse-Zeegebied, worden rentesub-
sidies van 3% uit de begrotingsmiddelen van de Europese Unie verstrekt. 

In de derde fase van het METAP-programma, die de jaren 1 996 tot en met 2000 bestrijkt en woar-
voor aanzienlijk meer middelen zijn gereserveerd, kunnen de partners hun actie intensiveren en tot 
meer projecten uitbreiden. De kosten voor de vijfenzeventig onderzoeken die momenteel gaande 
zijn, worden op 97 miljoen geraamd. Er is in Cairo een bureau gevestigd, dot projecten voorbereidt 
en waar zowel de EIB als de Wereldbank een deskundige hebben gedetacheerd; het bureau heeft 
tot took initiatiefnemers van verschillende projecten bij het uitwerken van specifieke investerings-
plannen met de meest geëigende technieken bij te staan en de financiële middelen optimaal ααη te  
wenden. Bovendien meet daze eenheid bijdragen tot de verbreiding van milieukennis en -praktijken 
in de hale regio. 
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Voorts heeft de Bank leningen toegekend von 40 
miljoen voor instolloties die de ultstoot von rook-
gossen in een wormtekrachtcentrcle in Turkije 
moeten beperken, 50 miljoen ter vermindering 
von de industriële vervuiling in Skikdo, in Algerije, 
en 15 miljoen in Egypte in de vorm von een glo-

bool krediet voor de financiering van kleinscha-
lige milieubeschermingsprojecten. In totaal vormt 
380 miljoen, ofwel 56% van de kredietverlening 
in fiet afgelopen boekjaar een recfitstreekse on-
dersteuning van de bescfierming en verbetering 
van fiet milieu. 

Kredietverlening buiten de Europese Unie in 1996 
(in min t 

Afzonderlijke leningen Globale  
kredieten 

Totaal 
Uit eigen  
middelen 

Risico-
kapitaal Energie 

Verbin-
dingen 

Water-
beheer en 

diversen 

industrie, 
landbouw, 

diensten 

ACS-LGO 396 296 99 111 130 15 41 98 
Afrika 190 105 85 12 60 15 41 62 

West-Afrika 20 _ 20 5 — _ 11 4 
Centraal/Equatoriaal-Afrika 1 1 10 I - 10 - 1 
Oost-Afrika 71 30 41 — 26 45 
Zuidelijk Afrika 58 35 23 7 70 15 4 13 
Multiregionaal 30 30 - 30 - - -

Caribisch gebied 193 188 5 97 60 — 36 
Stille Oceaon 4 4 - - 4 — — 
LGO 9 - 9 2 6 - 1 -

ZUID-AFRIKA 56 56 - 56 - - - -

MIDDELLANDSE-ZEEGEBIED 681 676 5 174 141 275 50 42 
waarvan buitenprotocollair : 562 
Turkije 246 246 246 — 120 76 50 
Algerije 50 1 15 115 - 35 30 - 50 
Egypte 105 108 105 3 3 — 90 — 15 
Libanon 50 66 66 16 - 50 — 
Cyprus 27 54 52 / - 12 15 - 77 
Gozo 53 53 53 — — 23 30 — — 
Marokko 31 31 31 — - — 31 — — 
Jordanie 9 9 - - - 9 - -

MIDDEN- EN OOST- 1 11 6 1 11 6 _ 363 688 15 _ 50 
EUROPA (MOE) 
Polen 380 380 — 180 200 _ 
Republiek Tsjecfiië 255 255 - 55 200 - — 
Republiek Slowakije 100 100 - 100 - - — 
Hongarije 135 135 - - 95 - - 40 
Roemenië 90 90 — 90 — — 
Bulgarije - - - - - -
Litouwen 72 72 - ! 0 57 - — 5 
Slovénie 30 30 — — 30 - — 
Letland 26 26 — 6 - 15 — 5 
Estland 16 16 — 16 - — « 
Albanië 12 12 - 12 - - - -

LATIJNS-AMERIKA, AZIË (ALA) 45 45 45 _ _ 
Argentinië 45 45 - 45 - -

Totaal 2 294 2 190 104 704 1 00 4 305 91 190 
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4e reeks financiële  
protOcollen en horizontale  
somenwerking : een bcians 

2 977 miljoen 
Sectorale verdeling 

12% 

14% 

I Energie  

fj Verbindingen 

Waterbeheer 

1^ Industrie 

Β Globale kredieten 

24% 

De EIB speelt een roi van doorslaggevende bete-
kenis bij de uitvoering van het sinds 1 992 van toe-
passing zijnde "vernleuwde Middellandse-
Zeebeleid" 

Van de beschikbare middelen is 1,4 mil-
jard ααη EIB-Ieningen toegekend via de  
bilaterale financiële protocollen die een 
looptijd van vijf jaar fiebben. Daarbij 
komt 1,8 miljard in de vorm van lenin-
gen van de Bank onder het buiten-
protocollaire hoofdstuk voor financiële  
samenwerking dat bedoeld is voor pro-
jecten van regionaal of van gemeen-
schappeliik belang voor weerszijden 
von de Middellondse Zee, voornomelijk 
op het gebied van de infrastructuur voor 

vervoer en energieoverdracht, alsmede de milieu-
bescherming. Voor laatstgenoemde projecten 
wordt bij de leningen een rentesubsidie von 3% uit 
de begroting van de Unie toegekend. 

Van de gereserveerde 3,2 miljard zijn er uit 
hoofde van de diverse protocollen en de horizon-
tale samenwerking leningovereenkomsten gete-
kend voor een bedrog van in totaal 2 977 mil
joen, waarmee de belangrijkste financiële  
pakketten volledig zijn uitgevoerd, met u itzonde-
ring van die voor Syrië en Algerije, evenals die 
voor Malta en Cyprus, voor wie de protocollen 
pas in 1 998 eindigen. 

Wat de sectorale verdeling betreff (zie tabel L op 
biz. 121) hebben de schaarste ααη water en de  
achteruitgang van de natuurlijke rijkdommen de  
Bank ertoe gebracht de milieubescherming als  
haar hoofdactiviteit te beschouwen. Onder de  
laatste reeks protocollen is 741 miljoen (ofwel 
25% von de toegekende leningen) hieroan be-
steed, vooral voor de aanleg van waterreservoirs, 
de watervoorziening en voor de opvang en zuive-
ring van het rioolwater in Algerije, Tunesië, Syrië,  
Jordanië, Marokko, op Molta, in Libanon, Egypte,  
Turkije, Israël, op Cyprus en in Gaza. 

Naast deze investeringen in waterbronnen zijn er  
op het plotteland leningen toegekend voor de ex-

ploitatie von londbouwgronden door irrigotie, 
vooral in Marokko, Algerije, Tunesië, op Cyprus, 
in Egypte en Jordanië. 

Op het gebied van de infrastructuren voor energie  
(727 miljoen) en verbindingen (713 miljoen) ken
nen de mediterrane landen met de leningen van 
de EIB d e regionale verbindingen en die met de 
landen van de Unie moderniseren en uitbreiden. 
Tot de belangrijkste gefinancierde projecten beho-
ren de productie en het transport van elektriciteit 
en aardgas in Marokko, Algerije, Egypte, jorda 
nië en Turkije. Gok belangrijke vervoersprojecten 
als de transalgerijnse en marokkaanse autosnel-
wegen, de weg Aqaba - Amman, of de havens  
van Tunis, Istanbul, Izmir en Gaza en de haven en  
luchthaven van Beiroet zijn door de EIB mede- 
gefinancierd. Ten slotte is steun verleend ααη de  
uitbreiding van de capaciteit van de internationale  
telecommunicatienetten in Marokko, Turkije en  
Jordanië. 

Met 797 miljoen ααη leningen heeft de EIB even-
eens bijgedragen tot de ontwikkeling von de lond-
bouw en de industrie in de niet-lidstoten rond de 
Middellandse Zee. 

Er is steun verleend ααη omvangrijke investeringen 
van een drukkerij, voor de productie van luchtban 
den voor vrachtwogens, klimaotregelingsoppara-
tuur en een raffinaderij in Egypte en de inrichting 
von industrieterreinen in Jordanië en Tunesië. 
Voorts zijn in de meeste landen kleine productieve 
investeringen van industrie en toerisme voor een 
bedrog van in totaal 373 miljoen via globale kre
dieten gefinancierd. 

Voor de ontwikkeling von de particulière sector en 
de vorming von joint ventures tussen ondernemers 
van weerszijden van de Middellandse Zee heeft 
de Bank in de afgelopen vijf jaar voor 70 miljoen 
steun verleend met risicodrogend kopitaal, gefi
nancierd uit begrotingsmiddelen van de Unie. 
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In 1 996 is in de landen von Midden- en Oost-
Europo voorol met het oog op hun toekomstige 
toetreding voor 1116 miljoen con leningen toe-
gekend. Met uitzondering von 50 miljoen ααη glo
bale kredieten is vrijwel het volledige bedrag be-
steed ααη de basisinfrastructuur die voor de 
economische ontwikkeling van deze landen nood-
zakelijk is: verbindingen 688 miljoen, energie  
363 miljoen, milieu 15 miljoen. 

Van de kredieten voor vervoersinfrostructuren be-
treft 483 miljoen projecten die deel uitmaken van 
de prioritaire doorgangsroutes, welke in maart 
1994 door de poneuropese conferentie von 
Kreta zijn vastgesteld. 

Dat geldt voor de autosnelweg A4 Wroclaw - Gli-
wice in Polen, de autosnelweg M3 Boedopest -

Gyöngyös in Hongorije, de Via Baltica  
in Litouwen en delen van de autosnel
weg Ljubljana - Celje in Slovenië. 

In de spoorwegsector gaat het hierbij  
om de voortzetting van de werkzaam- 
heden ααη de hoofdverbinding War
schau - Ostrava - Wenen in de Repu-

bliek Tsjechië, een aantal deien van de lijn Tallinn - 
Narva en talrijke andere delen in Estland. 

Omdat de beschikbare bedragen uit hoofde van 
het mandaat dat de Bank in 1994 heeft ααη- 
vaard, eind 1 996 volledig waren toegekend, be-
reidt zij nu actief de uitvoering van een nieuw 
mandaat voor met een groot oontol projecten in 
haar portefeuille die reeds zijn onderzocht of mo-
menteel worden geanalyseerd. 

De hoge prioriteit die wordt verleend ααη de 
kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa, 
blijkt eveneens uit de ontwikkeling von een ααηνυΙ- 
lende faciliteit, gefinoncierd uit bancaire middelen 
van de EIB, die in de nabije toekomst in werking 
zai treden, echter zonder de communautaire ga 
rantie voor Verrichtingen buiten de Unie, 

Midden- en  
Oost-Europa 

De kredieten van de EIB in Midden- en Oost-
Europa zijn toegekend uit hoofde van het man
daat van 3 miljard, dat de Bank in mei 1 994 heeft 
aanvaard, evenals in het kader van het financiële  
protocol dot in 1 993 met Slovenië is gesloten, op  
grond woarvon 150 miljoen ααη leningen kan  
worden verstrekt voor de wegen- en spoorweg- 
infrastructuur, 

Deze financiële enveloppen zijn eind 1 996 vrij 
wel volledig oangewend. De verdeling is als 
Voigt: Polen (853 miljoen), Republiek Tsjechië  
(770 miljoen), Hongorije (475 miljoen), Roeme-
nië (331 miljoen), Republiek Slowakije (215 mil
joen), Slovenië (150 miljoen), Litouwen (101 mil
joen), Bulgarije (90 miljoen), Estland (68 miljoen), 
Albonië (46 miljoen) en Letland (31 miljoen), 

Omdat de EIB zieh bewust is van het belang van 
betere verbindingen tussen de Unie en deze lan
den, heeft zij het grootste deel van haar leningen 

hieraan gewijd - 1 832 miljoen, ofwel 58%  
van het totaalbedrag - (zie tabel M op biz, 121), 

Er zi jn projecten gefinoncierd in de secto-
ren wegen (644 miljoen), spoorlijnen (463  
miljoen), luchtvoort (91 miljoen), havens  
(69 miljoen) en stodsvervoer (20 miljoen). 
Tot de grote projecten behoren de moder-
nisering von de lijnen Berlijn-Worschou en  
Berlijn-Proag-Wenen, de autosnelweg 
Wroclow-Gliwice in Polen en werken ααη  
de wegennetten in Bulgarije, Roemenië en  
de Republiek Tsjechië, 

In de luchtvoort heeft de Bank de moderni-
sering van het luchtverkeerscontrole-
systeem in de meeste la nden gefinoncierd, even
als de uitbreiding van de luchthavens van Vilnius 
en Warschau, Gok voor de hoveninfrostructuur 
von Dürres, in Albonië en Klaipeda in Litouwen 
zijn kredieten verstrekt. 

Sterkere banden met de 
landen in Midden- en  
Oost-Europa 

1994-1996  
3 130 miljoen 

Sectorale verdeling 

14% 

58% 
Energie 

Verbindingen 

Waterbeheer 

Industrie 
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NIEUWE GENERATIE MANDATEN 

Op 27 januari 1997 heeft de Raad ECOFIN goedkeu-
rlng verleend voor de bedragen van de finonciële pak
ketten die uit hoofde van de regionale mandaten door  
de EIB zijn aonvaord voor de période 1 997 - 2000 en  
die voor 70% onder de olgemene garantie van de 
Unie vollen. 

Op het gebied van de telecommunicatie zijn de 
uitbreiding von de instollaties en de harmonisatie 
van de normen met die van de Unie met een be-
drog von 545 miljoen gesteund. Er zi jn leningen 

verstrekt voor de Tsjechi-
sche, Hongoorse, Poolse, 
Roemeense en Slowoakse 
netten. 

Midden- en Oost-Europa :  
Middellondse-Zeelonden :  
Lotijns-Amerika en Azië :  
Zuid-Afriko : 

Naor energieprojecten is  
810 miljoen gegoan, of-
wel 26% van het totaalbe-
drag. Het goat voornome-
lijk om gosleidingen en  
opslaginstallaties in Slowa-
kije en Polen, een gecom-
bineerde centrale voor de 
productie von wärmte en  

de Republiek Tsjechië,  
elektriciteitsproductie- en -distributiefociliteiten in 
Roemenië, Albonië en Slowokije en ontzwove-
lingsinstollaties in warmtekrachtcentroles in de Re
publiek Tsjechië, die zullen bijdragen tot een ver-
betering van de milieusituatie. 

Er is via globale kredieten in olle landen steun ααη  
industriële projecten verleend voor in totaal 428 

3 520 miljoen 
2 310 miljoen 

900 miljoen 
375 miljoen 

elektriciteit in 

miljoen, ongeveer 14% von de cctiviteit. Zij zullen 
voorcl bijdragen tot de uitvoering von investerin-
gen von het midden- en kleinbedrijf, olsmede de 
vestiging van ondernemingen uit de Unie en de 
totstondkoming van joint ventures bevorderen. 
Gok voor kleinere infrastructuren, voorcl op het 
gebied von de milieubescherming, kunnen midde-
len uit bepaalde globale kredieten ter beschikking 
worden gesteld. 

De grootste industriële projecten betreffen het os-
sembleren von Wagens en de glas-, hout- en agro 
alimentaire industrie. 

In de Midden- en Oost-Europese landen stemt de 
EIB haar kredieten af op de acties vanuit de com 
munautaire fondsen en initiatieven, voorcl het 
Phcre-progrcmma, en werkt zij scmen met de 
EBRD, de Europese Bank voor Wederopbouw en  
Ontwikkeling, wcarvon zij ccndeelhoudster is. 

Bij alle gefincncierde projecten, mccr voorcl op 
het gebied von energie, vervoer en industrie, let  
de Bank bijzonder scherp op de milieu-cspecten 
van de investeringen en op de verbetering van 
siechte milieusitucties. 
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In het kader van de toestemming van de Raad van 
Gouverneurs van februari 1993 cm investeringen 
in LoHjns-Amerika en Azië te financleren, is een le-
ning van 45 milioen in Argentinië toegekend voor 
het Herste! van wegen die dee! uitmaken van de  
Mercosur, het wegennet dot een oantai landen in 
Latijns-Amerika met elkaar verbindt. 

Er zijn minder middelen toegekend dan in voor-
gaande joren; dit is te wijten ααη de opschorting, 
eind 1996, van het besluit tot verlenging van de  
ALA-mandaten. 

Latijns-Amerika en Azië 

In 1 992 had de Raad van de Europese Unie de  
Bank verzocht in overweging te nemen om kredie-
ten in Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen te  
verstrekken en in februari 1 993 heeft de Raad van 
Gouverneurs ingestemd met een envelop van 750 
miljoen voor een période von drie jaar ter onder-
steuning von investeringsprojecten die voor de  
Unie en bedoelde landen van wederzijds belang  
zijn. 

Eind 1996 zijn er projecten waarbij partners uit 
de landen in Azië of Latijns-Amerika en de Unie  
betrokken zijn en die technologie-overdracht be 
treffen of de milieubescherming bevorderen, voor 
in totool 652 miljoen gesteund (zie tobel Ν op 
biz. 121). 

Het grootste deel is naar de energiesector ge-
goan, 364 miljoen ofwel 56% van het totaal. De  
belangrijkste investeringen betreffen de  
elektriciteitsopwekking of de uitbreiding van de  
stroomnetten in Costa Rica, India en Pakistan, 
waar de EIB heeft deelgenomen ααη de financie
ring van een waterkrachtcentrale ααη de Indus. 

Voor de exploitatie van gasvelden en het transport 
van aardgas zijn kredieten verstrekt in Thailand, 
Argentinië, Indonesië en China. 

In de communicatiesector zijn kredieten toege
kend voor de uitbreiding van het telecom-
municatienet in Chili, het onderhoud van het 
wegennet in Peru en Argentinië en de uit
breiding van de luchthaven van Davao, op 
de Filipijnen. 

Op milieugebied heeft de EIB steun ver-
leend can de uitbreiding van de rioolstel-
sels en ααη rioolwaterzuiveringsinstallaties 
in Asunción en Buenos Aires, waar zij even-
eens installaties voor de verwerking von ge-
vaarlijke ofvolstoffen heeft gefinancierd. 

Over het algemeen kan een sterke ontwikkeling 
naar de financiering van particulière projecten 
worden waargenomen met Europese bedrijven 
die in de snel opkomende economieën in deze re 
gio investeren. Deze tendens zai zieh woorschijn-
lijk in de körnende jaren voortzetten. 

Eerste ALA-mandaat : 
een balans 

652 miljoen 
Sectorale verdeling 

26% 
56% 

Energie  

Verbindingen 

Waterbeheer 

Industrie 

SAMENWERKING MET DE MFI'S 

Buiten de Europese Unie werkt de EIB met de andere multilaterale financieringsinstellingen (MFI's) 
samen ten behoeve van een optimale impact van de beschikbare middelen. Tot op heden heeft de 
EIB projecten gefinancierd met leden van de VVereldbankgroep, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank 
en het Afrikaans Ontwikkelingsfonds, de Aziatische Ontwikkelingsbank, de Interamerikaanse Ont
wikkelingsbank en, sinds 1 991, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, waarvan 
zij aandeelhoudster is, alsmede met andere regionale of nationale financieringsinstellingen, in het 
bijzonder de organisaties die in de lidstaten van de Unie zijn gevestigd. 

In de afgelopen vijf jaar (1992 - 1996) is het aantal cofinancieringen toegenomen tot ongeveer 
6 miljard, op een totaalbedrag ααη leningen buiten de EU van meer dan 10 miljord. Deze 
samenwerkingspolitiek blijkt efficiënt te zijn en heeft zonder enige twijfel een positieve invioed, 
vooral op de aanpak van de milieubeschermingsproblematiek op regionaal niveau en op het 
zekerstellen van een duurzame ontwikkeling von de betrokken regio's. 
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OPGENOMEN MIDDELEN 

Ì992 1993 1994 1995 1996 

In 1996 heeff de EIB op de kapitaalmarkten in 123 middellang- en langlopende transacties 
18 555 miijoen opgenomen. · Op basis van de getekende transacties is bet totaal 17 611 mil-
joen (vóór swaps) ( 12 429 miljoen in 1 995). · Met een zeer nadrukkeiijke aanwezigbeid op de  

verschillende markten en een grater beroep op swaptransacties heeft de Bank aan de verwacbtin-
gen van baar geldnemers voldaan; vergeleken met 1 995 is bet t otaalbedrag van de uitbetalingen 
op verstrekte kredieten 2 1 % gestagen. · Haar middelenopname, na swaps, is toegenomen van 

12 395 milljoen in 1995 tot 17 553 miijoen, waarvan 10 126 milljoen tegen vaste en 7 427 mil-
joen tegen variabele rente. · De communautaire valuta's maken ruim 90% van bet totaal opgeno
men bedrag uit. 

Ρrofiterend van een gunstig kllmoct op de  
kapitaalmarkten met een dalende rente voor de  
belangrljkste uitbetalingsvaluta's van de Bank, is 
de Bank nog aitijd de beiongrijkste internationale  
geldnemer zowel wat de omvang van haar emis-
sies b etreft, als met betrekking tot de door hoar 
gei'ntroduceerde vernieuwingen. 

Het totaal opgenomen bedrag vóór swaps be-
loopt 17 611 miijoen tegen 1 2 429 miljoen in 
1 995, een toename derhalve van 42%; het betreft 
114 getekende transacties tegenover 68 in 
1995 (+ 68%), gespreid over 22 valuta's (17 in 
1995). De middelen zijn aangetrokken via 104 
openbare emissies (73 in 1995) en 10 onder-
handse leningen (8 in 1 995), met inbegrip van 26 
emissies van medium term notes. 

De toename van 42% van de opgenomen midde
len na swaps (17 553 miljoen tegenover 1 2 395 
miljoen in 1995) is toe te schrijven ααη de grotere 
financieringsbehoefte door het grotere oontol uit
betalingen op verstrekte kredieten ten behoeve 
van nieuwe investeringen in het vooruitzicht van 
de EMU, en in mindere mate ook ααη krappere in
terne geldstromen van de Bank. 

Het aandeel van de communautaire valuta's is 
ten opzichte van 1 995 gestegen (92% tegenover 
86%); de belangrijkste zijn DEM, ITL, GBP en ESP. 
De ecu stoat op de vijfde ploots. Evenals in het ver-
leden is een groot deel van de niet-com-
munautoire munten in Europese valuta's omgezet. 

Ook het aandeel van de vastrentende middelen 
blijft het merendeel van de opname uitmaken, 
10 126 miljoen tegenover 7 058 miljoen in 
1995. De variabelrentende middelen, 7 427 mil
joen, luiden alle in de vijf belangrijkste Europese 
munten. 

De gemiddelde looptijd is toegenomen tot 7,8 
jaar (7 joar in 1995) en varieert van 3,7 tot 10 
joor. Enkele gestructureerde transacties, vooral 
met nu lcoupons, hebben looptijden tussen 1 5 en 
30 jaar (DEM, ITL, ESP, USD,JPY). 

Het grootste deel van de aangetrokken middelen 
is be stemd voor uitbetalingen op kredieten. Er is 
voor 1 0 50 miljoen (1 094 miljoen in 1995) ver-
vroegd afgelost; de herfinonciering doorvon is ge-
schied via nieuwe emissies van in totaal 458 mil
joen (478 miljoen in 1995) en via kortlopende 
middelen. 

Verdeling von de opgenomen middelen 
van 1 992 tot en met 1 996 

18 000 

Op de financlële markten  
opgenomen leningen 

15 000 

93 94 95 96 

Evenals vorig jaar heeft de Bank haar strategie  
voortgezet teneinde over voldoende liquide mid
delen te beschikken voor de uitbetalingen op door 
hoar verstrekte kredieten, waarbij zij tevens er-
naor streeft gebruik te maken van gelegenheden 
die zieh op de markt voordoen om de kosten van 
haar middelenopname te drukken. 

Transacties op lange 
en middellange lermijn 

Openbare emissies 

Onderhondse leningen 

Medium term notes 

Transacties op körte termijn 

Commercial paper 
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DE ONTWIKKELING VAN DE KAPITAALMARKTEN IN 1996 

OfRciëie rentetarieven van 
de beiangrijkste valuta's 

1992 1993 1994 1995 1996 

•— DEM 
·— GBP 

— USD 

— FRF 

— JPY 

Hat joar 1996 is gekenmerkt door uileenlopende onlwlkkelingen op de beiangrijkste obligatie-
markten, nameiljk de Amerlkaanse, Europese en Japonse. Het rendement op de Amerikoonse obli-
goties Is In de eerste helft von het jaor gestegen om vervolgens weer te dalen en het jaor Is ultelnde-
lljk ongeveer één procentpunt hoger afgesloten. In eerste Instantia Is het rendement op longe termljn 
In Dultsland gedaald, voorts gestegen en ten slotte In de tweede helft van het jaar weer afgenomen. 
Met ultzondering van Groot-Brittannië Is het rendement op lange termljn In Europa, vooral In Itallë,  
Spanje en Zweden, veel starker afgenomen don In Dultsland. De vermlndering van het rendements-
verschll tussen obllgatles houdt verband met de rigoureuze begrotlngsaanpasslngen In talrljke Ian-
den en met het toenemende gevoel dot de EMU daadwerkelljk volgens het In het Verdrag van 
Maastricht vastgelegde tljdschema In werking zai treden. In Japan Is het rendement op lange termljn 
van de obllgatles op het historisch loagste niveau gebleven en de japanse economie herstelt zieh  
slechts langzaam van de recessle van vorig jaor. De effectenbeurzen In de Verenlgde Stoten en In 
talrljke Europese landen hebben een ultzonderlljk goad jaar gehad, hoewel de aandelenkoersen 
Instableler zljn geworden. De eurodollar heeft In de loop van het jaar aanzlenlljk ααη prestige ge 
wonnen ten opzlchte von DEM en JPY. 

De oantrekklngskracht van de opkomende markten, die vorig jaar al merkbaar was. Is nog sterker 
geworden; de doling van de lange rente In Europa blljft veel beleggers ertoe aanzetten hun posltles 
op daze markten ultte brelden. De verbetering van de fundamentale economlsche gegevens In veel 
Oost-Europese landen, de betere voorultzlchten wat de kredletwaardlgheld In de opkomende mark-
ten betraft en de toekenning van het label "goede belegging" ααη verscheldene geldnemers In daze 
regio, zljn vertaold In een starke toename von het cantal Internationale obllgatle-emlssles. 

Het volume van op de Internationale markten ultgegeven obllgatles Is gestegen van 470 mlljard 
USD In 1995 tot 715 mlljard USD In 1996. Daze aanzlenlljke stijging Is te danken ααη het zeer 
gunstige kllmaat In het ofgelopen jaar op de obllgotlemorkten en ααη het felt dat de emissle-actlvltelt 
In 1995 betrekkelljk gering was. 

De USD heeft zljn posltle van domlnerende munt verstärkt : rulm 45% van de emissles 
luldtin deze munt, tegenover 32% In 1995. De Europese valuta's hebben enig terrain 
verloren. Twee derde van alle emissles luldtin USD (46%), JPY (12%) en DEM (1 1%). 
In 1996 Is de samenstelling van de categorleën geldnemers op de Internationale 
obllgatlemarkten nauwelljks gewljzlgd. Het aandeel van banken en financlële Instel-
llngen, de grootste groep. In het totaalbedrag van de emissles Is ultge breld en be-
loopt nu 37%; dot van Industriële en handelsondernemlngen Is onveranderd op 31 % 
gebleven en dot von stoten (1 1%) en supranationale organlsatles (7%) Is llcht afge-

In de context van vrlj läge rentetarieven In de grootste gei'ndustrlallseerde landen zljn 
de belegglngsstromen meer verschoven noar minder tradltlonele Instrumenten (stark 
gestructureerde producten en ααη activa gekoppelde Instrumenten) of op obllgatles 
van minder solide geldnemers (vooral In de opkomende markten); zo Is het bedrag 

van de emissle van ααη activa gekoppelde obllgatles gestegen van 34,5 mlljard USD In 1 995 tot 
98,6 mlljard USD In 1 996. De omvang van de emissles In de Oost-Europese landen Is bijna verdrle-
voudlgd (1 7 mlljard USD tegenover 6 mlljard USD In het voorgaande jaar) en die In de landen van 
Latljns-Amerlka meer d an verdubbeld, terwiji ook de emissle-actlvltelt In de Oost-Azlatlsche landen  
significant Is toegenomen. 
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Teneinde zieh voldoende liquide middelen in com 
munautaire valuta's te verschaffen, heeft de Bank 
voornamelijk omvangrijke emissies g eplaatst, die 
evenals voorheen längs de hele rentecurve 
referentieleningen hebben gevormd en de beleg-
gers een aanvulling hebben geboden op de emis
sies van lidstaten van de Europese Unie. Met deze 
emissies, voornamelijk in DEM, ESP, FRF, GBP, ITL, 
NLG en PTE, heeft zij haar ααην/ezigheid op de  
communautaire financiële markten kunnen conso- 
lideren en positie kunnen kiezen in de nieuwe Eu 
ropese financiële ruimte in het kader van de Euro 
pese munt. In deze context past ook de bijzondere  
inspanning van de Bank ten behoeve van de euro, 
door een referentie-emissie in ecu te lanceren,  
waarbij is bepaald dot de rentebetalingen en de  
aflossing van de hoofdsom bij de komst van de Eu 
ropese munt in euro zullen plaotsvinden op basis 
van één euro voor één ecu. Op deze wijze heeft 
zij de markt vertrouwen gegeven in de continuïteit  
van de verplichtingen in ecu bij de overgang naar  
de monétaire unie. 

Gezien de almaar grotere druk om steeds om-
vangrijker bedragen tegen zo laag mogelijke kos 
ten op te nemen, heeft de Bank haar beleid van  
spreiding van markten, beleggers, producten  
en/of technieken voortgezet. 

Zij heeft zieh vv'eer op financiële markten bege-
ven, waar zij al jarenlang niet meer was geweest. 
Dit geldt in het bijzonder voor de Amerikaanse 
markt met een emissie van USD 1 miljard voor een 
looptijd van 10 jaar, omgezet in DEM en ge
plaatst bij Amerikaanse, Europese en Aziatische 
beleggers, Zij heeft voor haar emissies ook 
nieuwe markten betreden : het aantal opgenomen 
valuta's is gestegen van 1 7 in 1 995 tot 22, woor-
mee tevens is onderstreept dot zij op alle finan 
ciële markten aanwezig tracht te zijn, zowel op de 
opkomende markten in Oost-Europa (CZK) als in 
bepaalde landen in Azië (HKD), Afrika (ZAR) of  
Oceanië (NZD). Behalve nieuwe opname-
mogelijkheden biedt dit beleid van markt-

openingen haar de gelegenheid, de be
leggers vertrouwd te maken met een 
emittent die leningen in de Europese munt 
wil ploatsen. 

De Bank let er bijzonder goed op dat zij 
ααη alle beleggers de mogelijkheid biedt 
op haar emissies in te schrijven. Institutio-
nele en particulière beleggers zijn welis-
waar niet in dezelfde mate op de markten 
actief, wat onder meer afhankelijk is van 
de soort leningen, maar het kan soms 
noodzakelijk zijn, een bepaalde transac-
tie specifiek te richten op een bepaalde 
categorie beleggers. Deze strategie heeft 
de Bank in het verleden gevolgd en dat 
zai zij weer doen telkens als haar dit  
noodzakelijk lijkt. Zo heeft zij zieh met suc-  
ces gewend tot de particulière beleggers 
op de Spaanse binnenlandse markt. 

De Bank heeft in 1996 een nog grotere 
verscheidenheid ααη producten geboden 
in het kader van klassieke emissies of von 
meerjorenprogramma's van medium term  
notes, afhankelijk van de valuta's, bedra
gen of andere kenmerken van de transac-
ties : leningen die zijn gekoppeld ααη  
beursindexen (in DEM gekoppeld ααη de 
DAX (de acndelenindex) of de REX (de 
obligatie-index) en in ESP ge'indexeerd 
ααη de beursindex IBEX), variabelren-
tende emissies al dan niet gekoppeld ααη  
een vastrentende obligatielening met een 
bodem- en/of plofondtarief (tronsacties in 
BEF, FRF of PTE), obligatieleningen met  
oplopende couponrente ("step-up cou 
pons" in FRF) en alle mogelijke Varianten 
voor Japanse institutionele of particulière  
beleggers ("puttable-callable", "rainbow  
options" of "power reverse dual cur
rency") of obligatieleningen met nul- 
coupons voor de Italiaanse beleggers (in 
ITL, DEM of USD). 

Brutorendement op 
tienjorige staatsleningen 

Ter Wille van de vergeliikbaarheld 
zijn olle rendementen op 

joarbosis omgerekend 

1994 1995 1996 

DEM — FRF — USD 

A " Vv i 
Lr 

Ψ j 
1994 1995 1996 

- DKK — BEF — NLG — IBP 
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1993 1994 1995 

— ESP — ITL ^ GBP 
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1994 1995 1996 

— FIM — ATS SEK 
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Ook hanteert de El Β veel verschlllende technle-
ken. Het mechonisme von het "price discovery sys 
tem", dot in het voorgoonde jocr o! is toegepost, is  
nu vcker gebruikt. Voorts heeft de Bonk voor het  
eerst in 1996 een wereldwiide emissie gepioatst  
woorbij, cm een picatsing op wereldschaal moge- 
iijk te moken, de eisen von de toezichthoudende 
instonties op het gebied van pioctsing en notering 
met eikoor verenigboor zijn en woorbij tevens een 
okkoord en een verbinding tussen cleoring-

orgonisoties tot stond 
zijn gekomen. Dit con 
cept is toegepost voor 
een emissie in USD en  
za! ook op ondere 
morkten worden ge
bruikt, wonneer de om-
stondigheden dot toelo-
ten. 

Omdot de Bonk voor 
hoor uitbetolingen op 
verstrekte kredieten 
voornomelijk over mid-

delen dient te beschikken in voluto's von de Euro- 
pese Unie (ruim 90%) - zonder de morkten von de 
overige munten te verwoorlozen - en zij de ge-
ovonceerde en zeer gediversifieerde instrumenten 
op de morkten moet omzetten in vostrentende of  
voriobelrentende finoncieringen die zij hoor cliën- 
ten biedt, heeft zij een groot beroep op de rente-
en valutamarkten gedoon. Het bedrog von de 
swoptronsocties beloopt 1 2 miijord, een grote stij-
ging ten opzichte von 1 995 (3,5 miijord); ook het 
oontoi tronsocties is oonzienlijk toegenomen (115  
tegenover 31 in 1995). Voiutoswops mookten 

62% von het totool uit, renteswops 38%. Evenols 
vorig joor hebben de renteswops sterk bijgedro-
gen tot de opnome von voriobelrentende midde-
len. 

Het gebruik von deze ofgeleide producten (deri-
voten) goot gepoord met een octief risicobeheer-
beleid. Er wordt zeer streng toegezien op de limie-
ten die voor iedere wederportij zijn vostgesteld 
oon de hond von hoor rating en von een risico-
limiet op bosis von de morktwoorde von de deri-
voten. Het beleid von diversificotie von wederpor-
tijen is voortgezet : voor ieder von hen zijn grotere 
bedrogen mogelijk door systemotisch zokelijke ze-
kerheden te doen stellen, zonder dot zij von in-
vloed zijn op de ontwikkeling von de kredietverle-
ning, omdot de wederportijen over het olgemeen 
niet dezelfde zijn. 

Teneinde zieh te beschermen tegen renterisico's 
als gevolg van de volotiliteit von de finonciële  
morkten, heeft de Bonk hoor indekkingsbeleid 
voortgezet. Voor bijno de helft von het totool op-
genomen bedrog tegen voste rente (met uitzonde-
ring von herfinoncieringen), is voornomelijk een in
tern indekkingsinstrument gebruikt, nomelijk een 
obligotieportefeuille die weer werd verkocht noor-
mote de netto-opbrengst von de leningen werd ge
bruikt voor uitbetolingen op verstrekte kredieten, 
en in mindere mote door het bij de emissie ofslui-
ten von controcten met uitgestelde rente-
voststelling, over het olgemeen met de syndicoots-
leider. Dit indekkingsbeleid post in een octivo-/ 
possivobeheer dot tezijnertijd op geoggregeerde 
bosis zol plootsvinden. 

Opgenomen middelen 
(in min ecuj 

1992 1993 1994 1995 1996 TOTAAL 

Leningen op lange en middellonge termijn (na swaps) 12 861,7 14 223,8 14 148,0 12 395,4 17 553,4 71 182,3 
- Openbare emissies 12 103,4 14 079,7 12 778,7 12 080,3 17 066,0 68 057,8 
- Onderhandse plaatsingen 758,3 144,0 1 36 9,3 315,2 487,4 3 074,1 
waarvan medium term notes 222,3 - 50,4 829,0 2 988,8 4 090,5 

Leningen op körte termijn 111,9 111,9 
- Commercial Paper 111,9 - 111,9 

Totaal 12 973,6 14 223,8 14 148,0 12 395,4 17 553,4 71 294,2 
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Duitse mark : 5 285 miljoen ecu 
10 027 miljoen DEM waarvan 5 799 miljoen 
(3 056 miljoen ecu) via swaps is verkregen 

De DEM is de beiangrijkste munt bij de middelen-
opnome von de Bonk; vergeleken bij het voor-
goonde joar is tweemcal zoveel in DEM opgeno-
men; de brennen en opnometechnieken zijn dan 
ook gediversifieerder en verder ontwikkeld. Ne-
gen tronsactieszijn rechtstreeks in DEM ofgesloten 

voor een bedrog von in totcal 2 230 miljoen ecu, 
nomelijk drie referentie-emissies gericht op insHtu-
tionele beleggers, twee kleinere transocties voor 
porticuiieren en vier gestructureerde tronsocties 
(twee onderhondse piactsingen, een openbore 
emissie gekoppeld con beursindexen en een obli-
gotieiening met nulcoupons). Meer don de helft  
von de middelen in DEM is via valutaswaps ver 
kregen, voornameliik op basis van emissies in  
NLG, FRF en USD. 

Communautaire valuta's 

In 1 996 opgenomen middelen 
(in min ecu] 

Vóór swops Swopbedrog No swops 

Bedrog o/ 
/o Bedrog Bedrog % 

LENINGEN OP LANGE EN MIDDELLANGE TERMIJN 

Europese Unie 13 765,8 78,2 2 312,0 16 077,8 91,6 
DEM 2 229,6 12,7 3 055,6 5 285,1 30,1 
ITL 421Z,Z 23,9 180,0 4 397,6 25,1 
GBF 1 650,7 9,4 517,7 2 168,4 12,4 
ESP 1 740,3 9,9 294,2 2 034,5 11,6 
FRF 1 121,2 6,4 -465,9 655,3 3,7 
ECU 650,0 3,7 - 150,0 500,0 2,8 
PTE 357,8 2,0 — 357,8 2,0 
SEK — 190,8 190,8 1,1 
IEP — 102,2 102,2 0,6 
GRD 9/ 0 0,6 — 97,0 0,6 
DKK 257,8 1,5 - 169,6 88,2 0,5 
NLG 1 185,6 6,7 - 1 10 2,1 83,5 0,5 
LU F 205,5 1,2 - 140,9 64,6 0,4 
FIM 33,7 0,2 — 33,7 0,2 
BEF 19,0 0,1 - 19,0 0,1 

Eiders 3 845,7 21,8 - 2 370,0 1 475,6 8,4 
USD 1 465,4 8,3 -767,1 698,3 4,0 
JPY 1 319,4 Z,5 - 739,9 579,6 3,3 
CHF 296,2 1,7 - 130,9 165,3 0,9 
ZAR 35,2 0,2 -2,6 32,5 0,2 
CAD 253,9 1,4 -253,9 - -
AUD 38,2 0,2 -38,2 — -
NZD 202,5 1,1 - 202,5 - -
HKD 162,0 0,9 - 162,0 — 
CZK 72,9 0,4 -72,9 -

TOTAAL 17611,5 100,0 -58,1 (1) 17 553,4 100,0 
- waarvan vastrentend 14 967,6 85,0 -4841,5 10 126,1 57,7 
- waarvan variabelrentend 2 643,9 15,0 4 783,5 7 427,4 42,3 
|1) Wisseikoersaanpassing 
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Overgang near de 
Europese munt 

Opnamestrotegie ten  
gunste van de euro 

De Economische en Monétaire Unie (EMU) ζαΙ een beslissende fase voor de Europese integratie 
betekenen. Zij zai aonzienlijke economiscfie gevolgen hebben, zowel in de overgongsperiode als 
na de invoering von de Europese munt. Binnen de Unie komt er een grote geintegreerde financiële  
en bancaire markt tot stand, waarop de concurrentie heviger zai zijn, en met een groter aanbod van 
financiële instrumenten. 

De EMU zai van fundamentele invioed zijn op de activiteiten van de EIB. De Bank verstrek t momen-
teel ruim 20 miljard ecu ααη kredieten per (aar en neemt jaarlijks ongeveer 1 8 miljard ecu in meer 
dan 20 valuta's op, wat haar tot een van de belangrijkste geldnemers binnen de Europese Unie en  
tot 's werelds grootste multilaterale finoncieringsinstelling maokt. Ruim 80% von haar emissies ge- 
schiedt in valuta's van de lidstaten van de EU. Met totaal uitstoond schuldbedrag beloopt bijna 100  
miljard ecu (woorvon 53 miljard in ecu of in een Europese valuta met vervaldata na 1 januari  
1999). 

Door de omvong van hoar verstrekte en o pgenomen leningen, investeringen en derivaten in Euro
pese valuta's, met inbegrip van de ecu, steunt de EIB zonder meer de totstandkoming van de EMU, 
zowel door haar kredietverlening ten behoeve van de cohesie en het concurrentievermogen van de 
Unie ois door haar middelenopname op de kopitoolmarkten. 

De Europese munt ζαΙ de verrichtingen van de EIB oonzienlijk vereenvoudigen, in het bijzonder haar  
activO'/passivabeheer, oongezien het merendeel van haar activiteiten in één enkele munt ζαΙ kun-
nen plaatsvinden. In een context van scherpere concurrentie, zoals straks in de eurozone, ζαΙ de kre-
dietwaardigheid van een emittent een nog belangrijker criterium worden om middelen te kunnen 
aantrekken. Met hoqr hoge rating dankzij de kwoliteit van haar kredietportefeuille en de soliditeit 
van haar aandeelhouders, verkeert de EIB in een uitstekende positie om profijt te kunnen hebben van 
de grotere en meer liquide euromarkt en haar opnamekosten nog verder te verlogen. Zij is de eerste 
geidnemer die zieh expliciet ertoe heeft gebenden, haar in ecu luidende schulden in euro om te zet- 
ten op basis van één euro voor één ecu, zodra de monétaire unie een feit is, wat de beleggers die  
zijn geïnteresseerd in obligaties in ecu, vertrouwen heeft geschonken en de steun van de Bank ααη  
de EMU heeft bevestigd. 

Met een jaarlijkse emissiecapaciteit van naar schatting 20 tot 25 miljard heeft de Bank de mogelijk-
heid in belangrijke mate bij te dragen tot de vorming von een grote financiële markt voor de euro. 
De Bank ζαΙ in de körnende joren referentie-emissies in de verschillende valuta's van de Economi
sche Unie plootsen onder identieke voorwoorden wot de nominale couponwaarde en de looptijd 
betreft. Deze leningen kunnen - op initiatief van de Bank - vanaf 1 j anuari 1 999 in euro worden om-
gezet. Deze zogenaamde "toestromende" emissies ("t ributary issues") kunnen v ervolgens worden  
geconsolideerd met andere euro-emissies te neinde de obligatiemarkt te voorzien van referentie-
emissies die liquide zijn en waarmee omvangrijke bedragen zijn gemoeid; dit zijn belangrijke facto-
ren voor de vorming van een kritische massa in euro. In de eerste vier maanden van 1 997 heeft de  
Bank vier van dergelijke leningen geplaatst, met een looptijd van 10 jaar en een coupon van 
5,75%, in NLG, FRF, PTE en DEM. 

De Bank is eveneens van plan om al vóór 1 januari 1999, en natuurlijk ook daarna, voor omvang
rijke bedragen en verschillende looptijden euro-emissies te plootsen teneinde de hele rentecurve te  
bestrijken. Met deze strategie is al begin 1997 begonnen door de lancering van een emissie in euro 
met een looptijd van 7 jaar en een bedrag van één miljard. Door de gunstige reoctie von de markten  
is dit bedrag verhoogd tot 1,3 miljard door toevoeging van een extra tranche. Zo zai de secundaire 
markt kunnen beschikken over liquide en goede emissies die zullen moeten bijdragen tot de totstand
koming van de termijnmarkten. fHe t rendement op de leningen van de Bank kan op deze wijze de  
vergelijking met staatsemissies, in nationale valuta, van de lidstaten die deelnemen ααη de Mone- 
taire Unie, goed doorstaan. De relatieve kostendaling bij de opname van haar middelen, die hier- 
van het gevolg kan zijn, ζαΙ de Bank als vooraanstaande financiële instelling de mogelijkheid geven,  
zonder dat zij haar behoedzame financieringsbeleid behoeft op te geven, hoar kredietverlenings- 
activiteit nog te ontwikkelen en in het bijzonder nieuwe financiële diensten te bieden welke het me 
rendeel van de geldnemers niettegen dezelfde gunstige voorwaarden kunnen verkrijgen. 
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De kredietpolitiek en -Instrumenten van de EIB moeten u iteroard con deze veranderende context  
worden cangepost. Omdot de EMU veel dienten von de Bank steeds meer mogelijkheden ζαΙ bie-
den zieh rechtstreeks op de euromarkt te begeven, ζαΙ de EIB minder financieringsmiddelen ααη  
grote ondernemingen gaan verstrekken. Zij krijgt echter ook nieuwe mogelijkheden voor product-
diversifiëring, bijvoorbeeld door cliënten naar de obligotiemarkt te begeleiden. Bovendien kan zij 
door de doling van haar opnamekosten ook hoor activiteit von globale kredietverlening ten be-
hoeve van het midden- en kleinbedrijf verder ontwikkelen. 

De investeringen van de openbare sector, woorop de financieringsoctiviteit von de Bank lange tijd  
merendeels gericht is geweest, lijken in de körnende jaren te zullen ofnemen. De regeringen van de  
ααη de EMU deelnemende landen moeten een bepaolde begrotingsdiscipline in acht nemen, wat  
de mogelijkheden voor nieuwe grote investeringsprogrammo's beperkt, of het nu goat om projecten  
die rechtstreeks uit begrotingsmiddelen of indirect via de Bank worden gefinancierd. Dit behoeft ech 
ter nog geen beperking van de kredietverstrekkingsmogelijkheden van de EIB tot gevolg te hebben. 
Een vermindering von de openbare investeringen zou heel goed kunnen worden gecompenseerd 
door meer particulière investeringen of investeringen van openbare/particuliere partnerschappen 
voor infrastructuurprojecten : steeds voker wordt immers ingezien dot de particulière sector in een 
betere positie verkeert om bepaolde activiteiten te verrichten die voordien als vanzelfsprekend als  
staatsmonopolie werden beschouwd. Een tendens van privatiser ing tekent zieh al of in sectoren als  
telecommunicatie, watervoorziening, afval(water)verwerking en openbaar vervoer. 

De Bank heeft reeds grote ervaring met de financiering van projecten in genoemde sectoren en heeft 
blijk gegeven von hoar innoverend vermögen door somen met andere garanten en financiële instel-
lingen financieringsplannen op te stellen die specifiek beontwoorden ααη de projecteisen en de be-
hoeften van de projectopdrachtgevers. Zij is dus goed toegerust om hoar activiteiten uit te breiden 
op een terrein dot zieh in de Europese Unie nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt. De EMU 
zou het optreden von de Bonk een bijzonder grote dynamiek kunnen geven in alle landen waar re 
gering en overheidsinstanties een rating hebben van minder dan "Triple A", aangezien het voor hen 
voordeliger zol kunnen zijn de voor hun projecten benodigde middelen van de EIB en andere ban-
ken te betrekken. 

Bijdragen tot een evenwichtige regionale ontwikkeling binnen de Europese Unie blijft een von de  
fundomenten von de kredietverstrekking van de EIB. De EMU zai de regionale verschillen niet per 
definitie uitvlakken en de landen die voorlopig nog niet ααη de EMU deelnemen, zouden zelfs in 
een moeilijker parket terecht kunnen komen. Doorom moet het regionale en structuurbeleid van de  
Europese Unie gehondhoofd blijven, ook al zou de herziening ervan, in het bijzonder die van het 
cohesiebeleid (het cohesiefonds zaI geleidelijkaan in omvang afnemen en eind 1999 zijn verdwe-
nen) kunnen leiden tot een vermindering von het volume van de begrotingssubsidies. Aangezien op 
de een of andere wijze toch ααη de behoeften ααη infrastructuren moet worden voldaan, zou de EIB 
op dit terrein hoar kredietverlening kunnen uitbreiden, met name door steun te verlenen ααη  
partnerschappen tussen de particulière en openbare sector. 

Met het vooruitzicht van de toetreding tot de EU van een aantol landen in Midden- en Oost-Europa, 
heeft de Bank ongetwijfeld talrijke mogelijkheden hoar financieringsoctiviteit door te ontwikkelen en 
bij te dragen tot de modernisering van het productie-apparaat en tot de ontwikkeling van de infra-
structuur met het oog op de vorming von tronseuropese netwerken. 

De EMU en de sterkere concurrentie op de financiële markten zullen derhalve gevolgen hebben 
voor de kredietverleningsoctiviteit von de EIB. Moor woarschijnlijk doen zieh ook nieuwe mogelijk
heden voor de middelenopname voor en wel tegen zuike aontrekkelijke voorwaarden dot de EIB 
haar kredietverstrekking nog meer kan diversifiëren en die financiële diensten kan gaan ontwikkelen 
die in de nieuwe eurozone noodzakelijk zullen zijn om de fundamentele doelstellingen te bereiken. 

Nieuwe perspectieven 
voor de EIB 

De regionale  
ontwikkeling blijft 
in de activiteit van de  
EIE centraal staan 
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Koersonfwikkeling van 
de dollar en van 1 00 yen ten 
opzlchte van de ecu 
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Itoiiaanse lire : 4 3 98 miljoen ecu 
8 810 155 miljard ITL waarvan 376 138 miljard 
(180 miljoen ecu) via swaps is verkreg en 

In ITL is in het joar 1 996 het meeste rechtstreeks 
opgenomen (4 218 miljoen ecu), moor in tegen-
stelling tot DEM is slechts een gering dee! via 
swops verkregen. Er zijn 25 tronsocties getekend, 
waorvon 22 op de markt von de eurolire en 3 op 
de binnenlondse markt. Dankzij de belangstelling 

van de Italiaanse particulière  
beleggers door de geringere  
infiotie en het perspectief van 
dalende rente heeft de Bank 
hoar middelen tegen gunstige  
voorwaarden kunnen verkrij-
gen. Door de sterke vraag 
noor variabelrentende lenin-
gen is een aanzienlijk deel von 
de tegen vaste rente opgeno
men middelen geswapt. Door 
middel van gestructureerde 
transacties (leningen met nul-
coupons en met lange looptij-

den) heeft de Bank de looptijd van hoar obligatie-
portefeuille kunnen verlengen. 

Pond sterling : 2 168 miljoen ecu 
1 78 8 miljoen GBP waarvan 428 miijoen (518 
miljoen ecu) via swops is verkreg en 

In totaal is een veel groter bedrog opgenomen 
dan het voorafgaande jaar (1 651 miljoen ecu) 
vooral omdot er in 1996 sprake was van een 
krappe interne geldstroom. Het jaar 1996 is ge-
domineerd door de plaotsing van een emissie van 
GBP 400 miljoen in het begin von het jaar met de  
bedoeling de Britse beleggers meer ααη de emis-
sies van de Bank te loten deelnemen en het 
rendementsverschil ten opzichte van staatslenin-

gen te verkleinen, wot inderdood op de secun-
doire markt het geval is geweest. Het soldo is op
genomen via volutoswops en de heropening von 
leningen met een kortere looptijd woorbij inge-
speeld is op de toenemende belangstelling von 
niet-ingezeten beleggers voor obligoties in GBP. 

Spoonse peseta : 2 034 miljoen ecu 
327 miljard ESP waarvan 47 miljard (294 miijoen 
ecu) via swaps is verkregen 

De opnome in ESP is bijzonder groot geweest ver-
geleken bij 1 995 zowel wat de bedrogen als het 
cantal transacties betreft. Dankzij een programma  
van medium term notes heeft de Bank over het al-
gemeen gestructureerde transacties tegen interes 
sante voorwaarden kunnen afsluiten, zo nodig 
met renteswaps; zij zijn voor het merendeel be-
stemd voor de Spoonse beleggers. De Bank heeft 
zieh voor het eerst en met succès tot de binnen-
landse markt voor Spaanse particulière beleggers 
gewend. Op de "matador"-markt zijn omvangrijke 
middelen aangetrokken met twee nieuwe emissies 
en twee heropeningen van reeds eerder ge-
plaatste leningen. Het saldo is met behulp van va-
lutaswaps verkregen. 

Franse frank : 65 5 miljoen ecu 
4 250 miijoen FRF 

De Bonk is nodrukkelijker op de kopitoalmorkt in 
FRF o pgetreden dan het voorgaande jaar (vóór  
swaps 7 250 miljoen). Naost een klossieke emis
sie van 3 000 miljoen in het begin van het jaar, 
die in DEM is omgezet, heeft de Bank vooral de  
voorkeur gegeven ααη gestructureerde transac
ties, met swaps, waardoor zij hoar leningkosten 
aanzienlijk heeft kunnen verlogen : het betreft 
emissies met"step-upcoupons"en variabele rente, 
geindexeerd ααη de TEC 1 0. 
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Ecu : 500 miljoen 

Begin maart is een emissie geplaatst van 500 mil-
joen, die vervolgens tot 650 miljoen is verhoogd 
door de toevoeging von een fungibele tranche, 
welke in andere communautaire valuta's is omge-
zet. Het zijn de eerste transacties waarin de Bank 
zieh ertoe heeft verglicht rentebetaling en aflos-
sing in euro te verrichten tegen de koers van één  
euro voor één ecu zodra de Europese munt is in-
gevoerd. Later in het jaar is in een gemeenschap-
pelijke verklaring van de Bank en de Europese 
Gemeenschappen deze verbintenis uitgebreid tot 
alle leningen die de Bank in ecu heeft geplaatst. 
Dit engagement is een belangrijke factor voor de  
emissies en de goede ontvangst ervan op de se-
cundaire markt geweest. 

Portugese escudo ; 3 68 miljoen ecu 
70 miljard PTE 

Markante feiten vormden de introductie van een 
looptijd van 20 jaar op de Portugese kopitaal-
morkt, waar de längste looptijd tot op dot moment 
10 jaar bedroeg, en de afsluiting op de  
"caravela"-markt van een geplafonneerde 
variabelrentende transactie ("cap"), waarbij de  
verkoop van de "cap" vervolgens heeft geleid tot 
nog lagere leningkosten. 

Zweedse kroon : 19 1 miljoen ecu 
I 595 miljoen SEK via swaps verkregen 

Gezien de futloze euromarkt voor de SEK en de 
onaantrekkelijke voorwaarden op de binnen-
landse markt, is de Bank in 1 996 daar niet recht-
streeks opgetreden. De middelen zijn in vijf valu-
taswaps opgenomen. 

lers pond : 102 miljoen ecu  
80 miljoen IEP via swaps verkregen 

Ten behoeve van uitbetalingen op variabelren
tende kredieten, heeft de Bank middelen op basis 

van USD moeten aantrekken, omdat de voorwaar
den hiervoor interessanter waren dan een recht-
streekse emissie in IEP op de lerse markt. 

Griekse drachme : 97 miljoen ecu  
30 miljard GRD 

Er is één emissie gep laatst voor een bedrog van 
30 miljard GRD en een valuta- en renteswap ge-
sloten voor 20 miljard GRD. Deze emissie vormde 
de laotste fungibele tranche van een geplafon
neerde variabelrentende obligatielening van in to-
taal 75 miljard GRD. De Bank heeft voorts van de 
Griekse autoriteiten toestemming gekregen om in 
1997 een programma van medium term notes te 
lanceren. 

Deense kroon : 88 miljoen ecu  
650 miljoen DKK 

De Bank is tweemaal op de euromarkt geweest 
met emissies tegen läge emissiekoers en läge  
rente ("deep discount bond") waarop voorname-
lijk particulieren hebben ingeschreven. Een deel 
van de opgenomen middelen is tegen SEK en 
DEM geswapt. 

Nederlandse gulden : 84 miljoen ecu  
180 miljoen NLG via swaps verkregen 

De Bank heeft een tienjarige obligatielening ge
plaatst van NLG 2500 miljoen (1 186 miljoen 
ecu), de grootste emissie die de Bank ooit heeft 
gelanceerd en die is beschouwd als pseudo-
staatslening. De opbrengst ervan is in DEM omge-
zet. 

Luxemburgse frank : 65 miljoen ecu  
2500 miljoen LUE 

Er zijn drie emissies geplaatst voor in totaal LUE 8  
miljard (206 miljoen ecu). Vrijwel de volledige op
brengst daarvan is geswapt in andere valuta's. 
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Belgische frank : 19 miijoen ecu  
750 miijoen BEF 

Er is een kodercontract gesloten voor multivaluto-
emissies tot 25 miliard BEF, dot het gemokkeiiiker 
moakt onderhondse leningen te piootsen bij Bel
gische institutionele beleggers. De EIB is de eerste 
supranationale orgonisatie die een dergelijk pro 
gramma voert. De eerste tronsoctie betrof een ge-
structureerde emissie die in variabelrentende BEF 
is omgezet. 

Finse mark ; 34 miijoen ecu  
200 miijoen FIM 

Het resultaat van de enige vostrentende onder
hondse lening bij een institutionele belegger is in 
variabelrentende FIM geswapt. 

Niet-communoutaire Amerikaanse dollar : 698 miijoen ecu  
valuta's 898 miijoen USD via swaps verkregen 

Er zijn onder bijzonder oontrekkelijke voorwoorden 
vijf tronsocties verricht voor in totaal USD 1 859  
miijoen (1 465 miijoen ecu); deze zijn in com 
munautaire valuta's geswapt. De opmerkelijkste 
verrichting betrof de wereldwijde emissie van 1 mil-
jard USD waarmee de Bank haar entree maakte op 
de markt van wereldwijde tronsocties. Voor ts is er 
een dertigjorige emissie met nulcoupons geplootst 
voor een nominool bedrag von 1 miljord. 

Yen : 580 miijoen ecu  
80 miijardJPY 

Er zijn innoverende gestructureerde tronsocties ver
richt -"puttoble/callable", "rainbow option" en  
"power reverse dual currency" - met het doel de be-
hoeften von de beleggers te loten overeenkomen 
met de doelstellingen voor de middelenopnome 
van de Bank. Het segment von de euroyen is opge-
leefd door een tienjarige obligatielening von 
50 miljord JPY. Profiterend von haar oanwezigheid 
op de "samurai" eind 1995, heeft de EIB haar 
kring Japonse beleggers verruimd met niet-
ingezetenen die op de markt van de euroyen beieg
gen, evenols met Japonse particulière en institutio
nele beleggers. Een onderhondse lening van 
3 miljord JPY heeft het programmo von medium 
term notes in meerdere valuta's -EMTN- dot in 
1996 is georgoniseerd, geopend. Bijno 60% von 
de in JPY opgenomen middelen is gebruikt voor 
swop- of arbitrogedoeleinden. 

Zwitserse frank : 165 miijoen ecu  
250 miijoen CFiF 

Omdot er weinig in CHE behoefde te worden uit-
betoald en de kosstromen duidelijk positief waren, 
zijn er siechts twee emissies geplootst, woarvon er 
één in DEM is geswapt. 

Zuid-Afrikoanse rand : 33 miijoen ecu  
185 miijoen ZAR 

Door de behoefte ααη uitbetalingen in ZAR ααη  
cliënten in de Zuid-Afrikaonse Republiek heeft de 
Bank zieh tot de internationale markt voor deze 
munt gewend. Er zijn twee leningen geplootst, 
woorvan de netto-opbrengst voor het merendeel is  
gebruikt voor "back-to-back"-transacties met Zuid-
Afrikoanse geldnemers. 

Tsjechische kroon : 

De Bank heeft haar entree gemookt op de mark
ten von Oost-Europo met twee emissies op de eu
romarkt in CZK. Een met een looptijd von 3 joor, 
de ander von 5 joor, tot op heden de längste loop
tijd voor een emissie in euro-CZK. Omdat de Bank 
geen enkele uitbetoling in CZK behoefde te doen, 
is het resultaat von beide emissies tegen DEM ge
swapt. 

Nieuw-Zeelandse en Hongkong dollar ; 

Hoewel zij voor haar emissies een bevoorrecht fis-
caol stotuut heeft, hod de Bank tot voor kort noch 
in HKD noch in NZD geëmitteerd. Omdot zij nu 
ook de mogelijkheid heeft leningen te piootsen in 
andere valuta's don die van de OESG-Ionden, is  
zij op deze markten opgetreden voor een bedrag 
von NZD 300 miijoen (162 miijoen ecu) en HKD 
2 miljord (202 miijoen ecu); bij één von de emis
sies (HKD 1 miljord) zijn de obligaties von de 
Bank gekwolificeerd voor de verdisconterings-
fociliteit van de centrale bank (« Liquidity Adjust 
ment Facility »). De totale opbrengst von de trons
octies is omgezet in variabelrentende USD. 

Australische en Canadese dollar : 

De opnome in AUD (68 miijoen, 38 miijoen ecu)  
en in CAD (450 miljoen,264 miijoen ecu) is tegen 
oontrekkelijke voorwoarden geswapt in variabel
rentende USD. 
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Per 3 1 december 1996 bedroegen de liquiditei-
ten in totaal ongeveer 10 219 mlljoen ecu, ver-
deeld over twintig valuta's, waaronder de ecu; zij 
kunnen als volgt worden onderverdeeld : 

- De operationele thesaurie maakt het grootste 
dee! van de liquidlteiten uit (6 420 milioen). Zij be-
staat ult kort uitgezette middelen en een operatio
nele obligatieportefeuille. 

De operationele thesaurie is voor het overgrote 
deel afkomstig van de opgenomen leningen en 
van interne geldstromen. De toekomstige uitbeta-
lingen moeten hieruit worden gedekt. Het totool-
bedrag is toereikend voor 2,7 moonden uitbetalin-
gen op kredieten en maakt 24% uit van het totaal 
ααη ondertekende, maar nog niet uitbetoolde, kre
dieten van de Bank. 

De operationele thesaurie bestaat uit liquide In 
strumenten met korte looptiiden. Eind 1996 was 
het merendeel belegd in eersteklas Instrumenten  
en het saldo in gemakkeliik verhondelbaar kortlo-
pend papier. 

Op 31 december 1996 was 
portefeuille niet operotioneel. 

de obligotie- Liquiditeitenbelieer 

- De beleggingsportefeuille vormt de tweede 
liquiditeitenbuffer (2 423 miljoen). Hij omvat obli-
gaties die door bepoolde lidstoten van de  
CESO en door vooraanstaande publiekrech-
telijke instellingen zijn uitgegeven. Meer dan 
98% van de beleggingsportefeuille wordt 
gegarandeerd door lidstoten van de Euro- 
pese Unie of uitgegeven door orgonisoties 
die als "Triple A" zijn gekwalificeerd. 

24% 

- De portefeuille ter indekking van rente-
risico's (1 376 miljoen) dient ter gehele of 
gedeeltelijke indekking von bepoolde vast-
rentende obligatie-emissies von de Bonk door de  
ven/verving von obligoties. Zo kon de opbrengst 
van geplaatste emissies worden aangehouden en 
van bijzonder gunstige marktomstandigheden 
worden geprofiteerd, onafhonkelijk von de  
uitbetalingsbehoeften. 

13% 

63% 

Operationele thesaurie 

Beleggingsportefeuille 

Indekkingsportefeuille 

Να een zeer geringe stijging in de eerste helft van 
het jaar, is de obligatierente vervolgens gedaald. 
Dit is vertaald in een sterke daling van de rente 
voor de valuta's die als hoogrenderend worden  
beschouwd. Globool genomen is de rente op de  
geldmarkten in Europa, de Verenigde Staten en  
Japan in de loop von 1 996 ook gedaald, hoewel  
er ααη het einde van het jaar een licht herstel kon  
worden waorgenomen, vooral voor het pond ster
ling, de Amerikaanse dollar en de Duitse mark. 

In 1 996 heeft men een resultaat kunnen behalen 
van 607 miljoen, dot is een globaol rendement  
van 6,2%. 

Op de kortlopende beleggingen van de operofio-
nele thesaurie is een renteresultaat geboekt van 
416 miljoen op een gemiddeld kopitool van 
7 451 miljoen. 

Het rendement op de beleggingsportefeuille be-
droagt voor het ofgelopen jaar 7,9%. 

In 1995 bedroeg het globale resultaat van de 
portefeuille 268 miljoen ecu (woarvan 90 miljoen 
ecu dankzij de herstructurering), een rendement  
van 11,5% (of 8% indien de bijzondere meer-
waarde door de herstructurering niet wordt mee-
gerekend). De gemiddelde looptijd is 3,2 jaar per 
31 december 1996 tegen 3,8 jaar op 31 decem
ber 1995. De morktwoarde van de portefeuille  
bedraagt op 31 december 1996 2 626 miljoen 
ecu, de boekwaarde 2 423 miljoen 

Resultaten van het 
liquiditeitenbeheer 

1996 1995 
Totaal liquiditeitenbeheer Totaal opbrengst 607 593 Totaal liquiditeitenbeheer 

Gemiddeld bedrag 9 858 7 593 
Gemidd. rendement 6,2% 7,8% 

waarvan kortlopende Totaal opbrengst 416 318 
operationele thesaurie Gemiddeld bedrag 7451 5 243 operationele thesaurie 

Gemidd. rendement 5,1% 5,8% 
Looptijd 26 dagen 29 dagen 

waarvan Totaal opbrengst 190 268 
beleggingsportefeuille (α) Gemiddeld bedrag 2 408 2 324 beleggingsportefeuille (α) 

Gemidd. rendement 7,9% 11,5% 
Looptijd 3,2 jaar 3,8 jaar 

(α) In de loop von het eerste semester van 1995 kon door de herstructurering von de beleggingsporte
feuille een meerwoorde worden gerealiseerd von 90 miljoen ecu, ofwel 3,6% von de gemiddelde por 
tefeuille. 
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BESLUITVORMINGSORGANEN EN  
ORGANISATIE VAN DE EIB 

De Raad van Gouverneurs besfaaf uit één minis
ter per lidstaat, gewoonlijk de minister van Finan-
ciën. Zij vertegenwoordigen de lidstaten als a an-
deeihouders van de Bank. 

De Raad van Gouverneurs stelt de algemene richt-
snoeren voor het kredietbeleid vast, geeft de Bank 
toestemming voor het verlenen van kredieten bui-
ten de Unie, keurt de balans, de winst- en verlies-
rekening en het jaarverslag goed, besluit over  
kapitaalsverhogingen en benoemt de /eden von 

de Raad van Bewind, de Directie en het Comité ter  
contrôle van de boekhouding. 

De heer STARIBACHER is als gouverneur voor Oos- 
tenrljk vervongen door de heer KLIMA,die het voor- 
zitterschop von de Rood von Gouverneurs heeft  
bekleed tot en met de joorvergoderlng von de 
Gouverneurs in juni 1996. Velgens het joarlijkse 
toerbeurtsysteem heeft de heer SOUSA FRANCO,  
gouverneur voor Portugal, de voorzittershamer 
toen van hem overgenomen. 

Raad van  
gouverneurs 

De Raad van Bewind ziet toe op de overeenstem- 
ming van het beheer van de Bank met de bepalin- 
gen van het Verdrag en de Statuten en met de al 
gemene richtsnoeren die door de Raad van  
Gouverneurs zijn vastgesteld. Hij is als enige be- 
voegd besluiten te nemen over garanties en te ver-
strekken en op te nemen leningen. De /eden wor 
den voor een période van vijf jaar op voordracht 
van de lidstaten door de Raad van Gouverneurs 
benoemd en kunnen worden herbenoemd. Zij /eg  
gen uitsiuitend verantwoording af aan de Bank. 
De Raad van Bewind teit krachtens artikel 1 1, lid  
2 in gewijzigde vorm van de Statuten, 25 bewind-
voerders en 13 plaatsvervangende /eden, van wie  
één lid en één plaatsvervangend lid door de Euro-  
pese Commissie zijn aangewezen en de overigen  
door de lidstaten. 

Sedert de publicctie von het vorige jaarverslag 
zijn de leden Geoffrey DART, Veikko KANTOLA, 
/Vliguel /VÌUNIZ de Las CUEVAS en Leif 
PAGROTSKY vervangen door respectievelijk de 
heer Barrie HUDSON, mevrouw lnga-/V\aria 
GRÖHN en de heren Fernando BECKER  
ZUAZUA en Svante OBERG. FAevrouw Susan  
Jane CAMPER en de heren Pierre DUQUESNE en 
Philip WYNN OWEN, allen plaatsvervangende 

leden, zijn vervangen door respectievelijk de he
ren John NUGÉE, Xavier MUSCA en Adam 
SHARPIES. 

De Raad van Bewind dankt de collega's die hun 
functies hebben neergelegd, voor hun collegiale  
medewerking. 

Raad 
van Bewind 
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RAAD VAN GOUVERNEURS 
S/fuatie op 5 mei 1997 

VoorziHer 

Antonio SOUSA FRANCO (Portugal) 

Viktor KLIMA (Gostenriik), fot juni 1996 

Andreas STARIBACHER (Oostenrijk) fot /αηυοπ 1996 

BELGIE 

DENEMARKEN 

DUITSLAND 

GRIEKENLAND 

SPANJE 

FRANKRIJK 

lERLAND 

ITALIE 

LUXEMBURG 

NEDERLAND 

OOSTENRIJK 

PORTUGAL 

FINLAND 

ZWEDEN 

VERENIGD 
KONINKRIJK 

Philippe MAYSTADT, minister van Financiën 

Mogens LYKKETOFT, minister van Financiën 

Theo WAIGEL, Bondsminister von Financiën 

Yannos PAPANTONIOU, minister van Economische Zaken 

Rodrigo DE RATO Y FIGAREDO, minister van Economische Zaken en Financiën 

Pedro SOLBES MIRA, minister von Economische Zaken en Financiën, tot mei 1996 

Jean ARTHUIS, minister van Economische Zaken en Financiën 

Ruairi QUINN, minister van Financiën 

Carlo Azeglio CIAMPI, minister von Financiën en van Begroting 

Lamberto DINI, minister-president, minister van Financiën, tot mei 1996 

Jean-Claude JUNCKER, minister-president, minister van Staat, minister van Financiën 

Gerrit ZALM, minister van Financiën 

Rudolph EDLINGER, Bondsminister von Financiën, 

Viktor KLIMA, Bondsminister v on Financiën, tot januah 1997 

Andreas STARIBACHER, Bondsminister van Financiën, tot januari 1996 

Antonio SOUSA FRANCO, minister van Financiën 

Arja ALHO, minister op het Ministerie van Financiën 

Erik ASBRINK, minister von Financiën 

Göran PERSSON, minister van Financiën, tot maart 1996 

Gordon BROWN, minister van Financiën 
Kenneth CLARKE, minister van Financiën, tot mei 1 997 

COMITÉ TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING 
Situatie op I mei 1997 

Voorzitter 

Michael J. SOMERS 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin 

Juan Carlos PEREZ L OZANO, Interventor delegodo. Agenda Espafiola de Cooperación internacional 
(AECI), Ministerie van Buitenlandse Zaken in Madrid tot juni 1996 

Leden 

Albert HANSEN, Secrétaire-général du Conseil du gouvernement, Luxemburg  

Emidio de JESUS MA RIA 
Subinspector-Geral de Finanças, Inspecçôo-Geral das Finanças, Lissabon 
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RAAD VAN BEWIND 

Fernando BECKER ZUAZUA 
Sinbod COLERIDGE  
Isabel CORREIA BARATA  
Jos de VRIES 

Federico FERRER DELSO 

Vittorio GRILLI  
Ingo-Moria GROHN 
Borrie HUDSON 
Roiner MASERA 
Francis MAYER 

Paul McINTYRE 
Svonte OBERG 
Noel Thomas O'GORMAN 
Petros P. PA PAGEORGIOU 
Vincenzo PONTOLILLO 
Antoine POUILLIEUTE 
Gerhardt RAMBOV/ 
Giovanni RAVASIO 
Gaston REINESCH 
Emmanuel RODOCANACHI 
Gerd SAUPE 
Lars TYBJER G 
Jon M.G. VANORMELINGEN 
Gert VOGT 
Thomas WIESER 

Jean-Pierre ARNOLDI 
Eberhard KURTH 
Herbert LUST 
Eneko LANDABURU ILLARRA MENDI 
Giuseppe MARESCA 
Pedro Antonio MERINO GARCIA 

Xavier MUSCA 

John NUGÉE  
Per B remer RASMUSSEN 
Pierre RICHARD 
Konrad SOMMER 
Adam SHARPLES 

Siitioffe op 1 mei 1997 

Voorzitter 
Sir Brian UNWIN 
Vice-voorzitters 
Wolfgang ROTH 
Ponagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 
Luis MARTI 
Ariane OBOLENSKY 
Rudolf de KÖRTE 
Cloes de NEERGAARD 

Bewindvoerders 
Presidente del Institute de Crédito Oficiol, Madrid 
Chief Executive (retired), Structured Finance Division, Barclays de Zoete Wedd Ltd., Lenden 
Subdirectoro-Gerol de Tesouro, Direcçâo-Gerol do Tesouro,Ministerie von Finonciën, Lissabon 
Plootsvervongend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministerie van Financiën,  
Den Haag 
Subdirector General de Financiación Exterior, Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, 
Ministerie van Economische Zaken en Financiën, Madrid 
Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministerie van Financiën, Rome 
Rahoitusjohtaja, Ministerie van Financiën, Helsinki 
Director, International Development Affairs Division, Overseas Development Administration, Londen  
Direttore generale dell'Istituto Mobiliare Italiano, Rome 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministerie von Economische Zaken 
en Financiën, Parijs 
Deputy Director, European Union Group (Overseas Finance), HM Treasury, Londen 
Generaldirektor, Konjunkturinstitutet, Stockholm 
Second Secretary, Finance Division, Ministerie von Financiën, Dublin 
Professeur A ssocié, Département de l'Économie, Universiteit van Piraeus 
Direttore Centrale, Banco d'Italia, Rome 
Directeur Général de la Caisse Française de Développement, Parijs 
Ministerialdirektor a.D., Bonn/Berlijn 
Directeur-generaal Economische en Financiële Zaken, Europese Commissie, Brüssel  
Administrateur général, Ministerie van Financiën, Luxemburg  
Président Directeur-Général, Crédit National, Parijs 
Ministerialdirigent, Bondsministerie van Financiën, Bonn 
Directeur général, The Mortgage Bank of Denmark, 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, 
Bondsministerie von Financiën, Wenen 

Plootsvervangende laden 
Auditor-generaal, Administratie der Thesaurie, Ministerie van Financiën, Brüssel 
Ministerialdirektor a.D., Bonn 
Direktor, Abteilung für Internationale Finanzinstitutionen, Bondsministerie van Financiën, Wenen 
Directeur-generaal Regioncol en Cohesiebeleid, Europese Commissie, Brüssel 
Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Ministerie van Financiën, Rome  
Subdirector General del Tesoro y Politica Financiera, Ministerie van Economische Zaken en  
Financiën, Madrid 
Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Ministerie von Economische Zaken 
en Financiën, Parijs 
Chief Manager, Reserves Management, Bank of England, Londen 
Kontorchef, Ministerie van Financiën, Kopenhagen  
Président-Directeur Général du Crédit Local de France, Parijs 
Ministerialrat, Bondsministerie van Financiën, Bonn 
Head of Transport Issues Team, H.M. Treasury, Londen 
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Directie De Direcfie, bestaande uit acht /eden, is het uit-

voerend college van de Bank; zij zorgt voor het 

dagelijks beheer onder leiding van de president 

en onder toezicht van de Road van Bewind. Alle  

belangrijke besluiten warden door het voltallige 

Directiecomité genomen. leder lid van de Directie 

heeft de hoofdverantwoordelijkheid voor be-

paalde actitiviteiten (zie onderstaand overzicht). 

De Directie bereidt de besluiten van de Raad van 

Bewind voor en voert deze vervolgens uit. Het 

voorzitterschap van de Raad van Bewind is in ban 

den van de president, of bij diens afwezigheid van 

een van de vice-presidenten. De /eden van de Di

rectie zijn uitsluitend jegens de Bank verantwoor-

ding schuldig. Zij warden op voordracht van de  

Raad van Bewind voor een période van zes jaar 

door de Raad van Gouverneurs benoemd. 

De DirecHe von de Bank en 
de token von haar leden 

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

Wolfgang ROTH 
Vice-president 

Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Vice-president 

Massimo PONZELLINI 
Vice-president 

Informotie en 
communicotie 
Vice-gouverneur 
von de EBRD 
Kredietveriening in 
Duitslond en in Midden-
en Cost-Europo 

Organisatie en beheer 
Toezicht op en evoluatie 
von de tronsocties 
Gouverneur von de EBRD 
Voorzifter van de Raad van 
Toezicht von het EIE  
Kredietveriening in het 
Verenigd Koninkrijk 

Luis MART! 
Vice-president 

Regionale ontwikkeling 
Projectevaluotie 
Kredietveriening in 
Denemorken, Griekenlond, 
lerlond, Albanie, op 
Cyprus en Malta, in Turkije 
en in het voormolige 
Joegoslovië 

- Economisch en financieel 
onderzoek 

- Kredietrisico's 
- Europees Investeringsfonds 
- Activiteiten t.b.v. het MKB 
- Kredietveriening in Itolië 

Ariane OBOLENSKY 
Vice-president 

Rudolf de Korte 
Vice-president 

Begroting, interne en 
externe contrôle  
Informotietechnologie 
Contacten met de  
Interamericon 
Development Bonk 
Kredietveriening in Spa 
Portugal en Latijns-Amei 

does deNEERGAARD 
Vice-president 

Middelenopnomen en 
thesourie 
Kopitoolmarkten 
Kredietveriening in Fronkrijk, 
de Maghreb- en 
Mochroklonden, Israël,  
Gazostrook en de  
Westoever von 
de Jordoon 

- Tronseuropese netwerken 
- Finonciële contrôle, 

boekhouding 
- Contacten met de NIB en de  

African Development Bonk 
- Kredietveriening in Oostenrijk, 

Zweden, Finland, 
IJslond, Noorwegen en in de  
ACS-londen 

- Milieubescherming 
- Juridische zaken 
- Contacten met de Asian 

Development Bonk 
- Kredietveriening in Nederlond 

België, Luxemburg 
Azië en Zuid-Afriko 
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De drie /eden van bet Comité ter contrôle van de  
boekbouding worden door de Rood van Gouver 
neurs voor een période van drie jaar benoemd en 
kunnen worden berbenoemd. Als onofbonkelijk or-
gaan dot recbtstreeks verontwoording aflegt oon 
de Rood von Gouverneurs, con-
troleert bet Comité de regelmo-
tigbeid von de verricbtingen en 
de boeken von de Bonk. De  
gouverneurs nemen noto von  
een verslog von bet Comité en  
von zijn conclusies olvorens bet 
door de Rood van Bewind vost-  
gestelde joorverslag goed te  
keuren. 

Op 3 juni 1996 hebben de  
gouverneurs de heer Emidio de 
JESUS MARIA, Subinspector 
Gerol de Finanças, benoemd tot opvolger van de 
heer Juan Carlos PEREZ LOZANO, wiens man-
doat is afgelopen. Volgens het ioariijkse toerbeurt-
systeem heeft de heer Michael J. SOMERS het 
voorzitterschap van het Comité ter contrôle van de 
boekhouding overgenomen van de heer PEREZ 
LOZANO, die dit tot juni 1996 hod woorgeno-
men. 

Tijdens zijn joarvergadering heeft de Raad van  
Gouverneurs unaniem besloten, ieder jaar voor  
de duur van een jaar een waarnemer in het Co
mité ααη te stellen. In beginsel ζαΙ dit het oftre-
dende lid van het Comité zijn. Να afioop van dit 
mandaat kan de waarnemer door de Raad van 
Gouverneurs weer ois volwoordig lid van het Co
mité ter contrôle van de boekhouding worden be
noemd. 

In overeenstemming met zijn taak heeft het Comité 
de verslagen van de interne en externe accoun 
tants van de Bank bestudeerd en door de Bank ge-
financierde projecten ter plaatse bezocht. Het 
heeft samen met vertegenwoordigers van de Re-

Comité ter contrôle 
van de boekhouding 

kenkamer van de Europese Unie ook een aantal 
projecten bezocht die uit begrotingsmiddelen von 
de Europese Unie worden gefinancierd. 

In het kader van de grotere roi van het Comité, 
waartoe de gouverneurs in hun joarvergadering  
van I 995 hebben besloten, benoemt het Comité 
de externe accountants van de Bank. In het afge
lopen jaar heeft het na een aanbestedingsproce-
dure en na overleg met de Directie het 
accountantskontoor Ernst & Young tot opvolger 
van Price Waterhouse benoemd voor een eerste  
période van vijf jaar. Ernst & Young zol derhalve  
vanaf het boekjoor I 99Z met het onderzoek van  
de jaarrekening worden belast. 

De grote herstructurering die in I 995 en 1 996 
heeft plaatsgevonden, brengt de Bank in een posi-
tie dat zij de taken in het steeds ingewikkelder eco-
nomische klimaat waarin zij actief is, beter kan 
vervullen. 

Het organigram op biz. 64 en 65 geeft een over-
zicht van de structuur van de directoraten. Onder-
staand volgen uitsluitend de mutaties binnen het 
hoger management van de Bank. 

De voormalige secretaris-generaal Thomas 
OURSIN heeft deze functie op 30 juni 1 996 neer-
gelegd en is v oorzitter van het Financieel Comité  
van het El F geworden. Francis CARPENTER, voor-
dien directeur van de hoofdafdeling "Krediet-
beheer" binnen de directoraten "Kredietverlening 
in de Europese Unie" is de heer Oursin als  
secretaris-generaal opgevolgd en is tevens de be-
langrijkste adviseur van de Directie geworden  
voor vraagstukken von institutionele aord, op het 
gebied van algemeen beleid en coördinatie van 
de directoraten. 

Grganisatie van de EIB 
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Secretori s-generaal 
Francis CARPENTER 

Directeuren 

Algemene Zaken 
Rémy JACOB 

Andreas VERYKIOS 

ORGANISATIE VAN DE EIB 
fSifuafie op 1 mei 1997} 

Coordinafié 

Secrefariaat 
Planning, begroting, begrofìngscontrole 
"managemeniinformof/esysfeem" 

Contocfbt/reoü in Brüssel 

Inferne accountantsdienst 

Evelyne POURTEAU 
Jenny QUILLIEN 
Hugo \Λ/ΟΕ3ΤΜΑΝΝ 

Theoharry GRAMMATIKOS 

Zelfstandige hoofdafdelingen 

Personee/szafcen 
Gerlondo GENUARDI 

informafiefechno/og/e 
Dominique DE CRAYENCOUR 

Adminisfrafie 

Personee/sadmin/sfroh'e 
Personeelsbeleid 
Werving 

Onderzoek en onfwikkeling 
Systemen en exploifafie 

Inferne diensf 
Verfo/ingen 

Zacharias ZACHARIADIS  
Margareta HOLCKE  
Jörg-Alexander UEBBING 

Albert BRANDT  
Ernest POUSSE 

Adriaan ZILVOLD 
Georg AIGNER 

Directoroten Kredietverlening in de Europese Unie 

Coördinafie 
André DUNAND 

Direcforaat 1  
Directeur-genercal 
Pitt TREUMANN 

Directoraat 2  
Directeur-generaal 
Michel DELEAU 

ftalië (Rome) 
Caroline REID 

België, Frankrijk, Luxemburg,  
Nederland 
Alain BELLAVOINE 

Duitsiand, Oostenrijk 
Emanuel MARAViC 

Spanje, Portugal 
Armin ROSE 

lerland, VK, Noordzee 
Thomas ΗΑΟΚΕΠ 

Griekenland, Finland, Denemarken, Zweden 
Ernest LAMERS 

InProsfrucfuur 
Energie 
Industrie en banken 

Frankrijk - infrasfrucfuur 
Frankrijk - industrie 
België, Luxemburg, Nederland 

Duitsiand (noordelijke deelstoten) 
Duifsland (zuidelijke deelsfaten), Oostenrijk 

Spanje - openbare sector  
Span/e - particulière sector 

Kantoor te Madrid 
Portugal 

fContoor te Lissabon 

VK, Noordzee - infrastruch^ur, industrie, banicen 
Kantoor te Londen 

VK, Noordzee - vervoer, energie  
lerland 

Griekenland, Finland  
Kantoor te Athene  

Denemarken, Zweden 

Ralph BAST 

Angelo MICHETTI 
Michael O'HALLORAN 
Laurent de MAÜTORT 

Jacques DIOT 
Isabel LOPES DIAS  
Ferdinand SASSEN 

Henk DELSING 
Joachim LINK 

Francisco DOMINGUEZ 
Jos VAN KAAM 
Fernando DE LA FUENTE 
Filipe CARTAXO 
Manuel ROCHA FONTES 

Bruno LAGO  
Guy BAIRD 
Thomas BARRETT 
Richard POWER 

Antonio PUGLIESE 
Arghyro ELEFTHERIADOU-YARMENITOU 
Paul DONNERUP 

Directoraat kredietverlening buiten de Europese Unie  

Directeur-generaal 
Fridolin WEBER-KREBS ^ 

Afrika, Canbiseh gebied, Stille Oceaan 
Martin CURWEN 

Middellandse ZeefMETAP 
Jean-Louis BIANCARELLI 

Midden- en Oost-Europa 
Walter CERNGIA 

Coördinatie en contrôle 
Manfred KNETSCH 

Azië en Lati/ns-Ameriko 

West-Afrika en Sähe/ 
Centraal- en Oost-Afrika 
Zuidelijk Afrika en Indische Oceaan 
Caribisch gebied en Stille Oceaan 

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

Estland, Letlond, Litouwen, Polen 
Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Euratom 
Albanië, Bulgarije, Roemenië, Bosnië-Herz., 
Krootië, fed.rep. Macedonie, voormolig Joegoslavië 

Coördinatie 
Contro/e Middellandse-Zeegebied, Midden- en Oost-Europa, 
Azië en Lati/ns-Ameriko 
Contro/e ACS-londen en finonciê/e inste/lingen 

Patrick THOMAS 

Stephen McCARTHY 
Tossilo HENDUS 
Jacqueline NOËL 
Justin LOASBY 
Claudio CORTESE 

Daniel OHOLENGHI 
Christian CAREAGA 
Alain SÈVE 
Patrick WALSH 

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 
Christopher KNOWLES 

Guido BRUCH 

Marc BECKER 

Michel HATTERER 
Guy BERMAN 
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Directoraat Financiën 

Direcfeur-generaal 
René KARSENTI 

Directoraat Projecten 

Directeur-generaal 
Herbert CHRISTIE Κ' 

Directeuren 

Kapitaalmarkfen 
Ulrich DAMM 
adjunct-directeur-generaal 

Jean-Claude BRESSON,  
adjunct-directeur 

Thesaurie 
Luc WINAND 

Prognoses en operatìonele ondersteuning 
Eberhard UHLMANN 

Financiële eonfrole/boekhouding 
François ROUSSEL 

/nfrastructuur I 
Refer BOND 

/nfrastructuur II 
Luigi GENAZZINI 

Energie 
Günter WESTERMANN 

/ndusfrie I 
Hemming J0RGENSEN 

Industrie II 
Horst FEUERSTEIN 

Coordinaf/e 
Risicobeheer 

Grie/cen/onc/, Frankrijk, Italie, Portugal 
ECU, Sponje, /er/ond, VK, Ausfro//ë, Canada, VS, ZO-Azië 

Du/fs/and, Oostenrijfe, Zwitsedond, M.- en O.-Europo 
België,Denemarken, Luxemburg, Neder/ond, Finland, Zweden, 
Noorwegen, Japan 

Portefeuillebeheer 
Liquidifeifenbeheer 
Operotionee/ beheer actiVo/pass/Va 

Prognoses/ge/dstromen i.v.m. leningen 
Toezichf banferefeeningen, overdrachfen en feletransmissie 

Algemene boekhouding 
Contrôle boekhoudk. en financiële verwerking fransacties 

Coördinat/e 

Vervoer fm.u.v. lucbtvaartj, en diverse /nfrosfructuren 

* coordinator oanbestedingen 

Waferpro/ecfen, milieu, afvalbeheer, landbouw, bosbouw, 
visserij 

* * coordinator milieu  

Elektriciteit, aardolie, gas 

Mijnbouv/, metaaiindustrie, chemie, zware industrie 

Luchtvaarf, te/ecommunicatie, lichte industrie  
, levensmiddelen 

Henri-Pierre SAUNIER 
Georg HUBER 

Carlo SARTORELLI 
jeon-Claude BRESSON  
Carlos GUILLE 
Barbara STEUER 
Joseph VÖGTEN 

Luc WINAND 
Francis ZEGHERS 

Francisco DE PAULA COELHO 
Erling CRONQVIST 

Luis BOTELLA MORALES  
Charles ANIZET 

Patrice GERAUD 

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

Peter CARTER** 
José FRADE 
Peder PEDERSEN 
Barend STOFKOPER 

Juan ALARiO GASULLA 
Angelo BOlOLI 
Heiko GEBHARDT 
René VAN ZONNEVELD 

Constantin CHRISTOFIDIS 
Jean-Jacques MERTENS 
Carillo ROVERE  
Stephen WRIGHT 

Richard DEELEY 
Jacques GIRARD  
Patrick MULHERN 
Pedro OCHOA 

Directoraat Juridische Zaken 

Directeur-generaal Transocfies 
Alessandro MORBILLI Konstantin ANDREOPOULOS 

4/genieen beleid 
Giannangelo MARCHEGIANI 

/taÎië 
lerland, Verenigd Koninkrijk 
Frankrijk 
België, Denemarken, Criekenland, Finland, Luxemburg, Nederland, Zweden 
Duifsiond, Oostenrijk 
Spanje, Portugal 

Bancaire, financierings- en interne zaken 
/nstitutione/e zaken en communautair recht 

Marco PADOVAN 
Patrick Hugh CHAMBERLAIN  
Marc DUFRESNE 
Robert WAGENER 
Hans-Jürgen SEELIGER 
Alfonso QUEREJETA 

Roderick DUNNETT '  
Pauline KOSKELO 

Directoraat Economische studies en communicatie 

Hoofdeconoom 
Alfred STEINHERR 

Communicat/e 
Henry MARTY-GAUQUIE 

Eenheld Projectevaluatie 

Jean-Jacques SCHUL, bijzonder adviseur van de President 

Kredietrisico's 

Terence BROWN 

Caördinatie 

Economische en finanaele studies 

Documentatie en bibliotbeek 

Befrekkingen met de media 
Communicatiebeleid 

Openbare sector (DK, DE, ES, IT, AT, SE) 
Openbare sector (BE, GR, FR, IE, LU, NL; PT, Fl, OB) 
Particulière sector (DK, DE, ES, IT, AT, SE) 
Particulière sector (BE, GR, ER, IE, LU, NL; PT, Fl, OB) 
Einanciële instellingen 

Daphné VENTURAS 

Christopher HURST 

Marie-Odile KLEIBER 

Adam McDONAUGH 
Paul Gerd LÖSER 

Bernard BELIER  
Peter HELGER 

PlerLuigi GILIBERT 
Agostino FONTANA 
Brian FEWKES 

john Anthony HOLIOWAY 
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Rémy JACOB, voorheen directeur van de hoofdaf-
deling Informotletechnologie, neemt de functle 
von Martin CURWEN als directeur Algemene Za-
ken over. Dominique de CRAYENCOUR is be-
noemd tot directeur Informotietechnoiogie op de 
piaots van Rémy JACOB, Andreas VERYKIOS is  
benoemd tot directeur von de vertegenwoordi-
ging in Brüssel ter vervanging van Joachim  
MÜLLER-BORLE, die is gepensioneerd. 

In het directoraat Kredietverlening buiten de Eu-
ropese Unie is Martin CURWEN benoemd tot di
recteur van de hoofdafdeling Afrika, Caribisch ge-
bied en Stille Oceaan in de plaats van Jean-Louis 
BIANCARELLI, die directeur van de hoofdafdeling 
Middellandse-Zeegebied is geworden ηα de pen-
sionering van Rex SPELLER. Walter CERNOIA is  
benoemd tot directeur van de hoofdafdeling 
Midden- en Oost-Europa als opvolger van Te  
rence BROWN. 

De hoofdafdeling Kredietbeheer, die eerst verbon-
den was ααη de directoraten Kredietverlening in 
de Europese Unie, is de hoofdafdeling Krediet-
risico's geworden die rechtstreeks onder de Direc-
tie volt; Terence BROWN is benoemd tot direc
teur. 

De herstructurering van het directoraat Finonciën 
in 1995 heeft in de loop von het jaar het nage-
streefde doel bereikt, namelijk een betere contrôle 
van de kredietrisico's en een synergie met de ove 
rige directoraten. 

Alessandro MORBILLI, voordien directeur Admini-
stratie, is benoemd tot directeur-generaol Juridische  
Zoken als opvolger van de nmiddels gepensio-
neerde Bruno EYNARD. 

Personeelszaken Personeel 

1993 
1994 
1995 
1996 

Aantal 
mede-

werkers 

810 

859 
897 
948 

Staf-
leden 

445 

473 
498 
535 

Uitvoerend 
personeel 

365 

386 
399 
413 

Eind decomber 1 996 had de Bank 948 medewer-
kers in dienst, een toename van 5,7% ten opzichte 
van het voorgaande jaar. Een derde van de 
nieuwe stafleden is van het vrouwelijk geslacht. 
De Bank is prioriteit blijven geven ααη de werving 
van onderdanen uit de lidstaten die in 1995 tot de 
Europese Unie zijn toegetreden. In de afgelopen 
drie jaar is de gemiddelde jaarlijkse toename van 
het aantal personeelsieden 5,4% geweest. Een 
derde van de nieuwe medewerkers vervangt per
soneel op vacant geworden posten. 

Het relotieve aandeel van het leidinggevend per
soneel neemt nog altijd toe, opdat de Bank haar 

human resources odequaat kan aanpossen ααη  
de hoge eisen en de diversifiëring van haar activi- 
teiten. 

Beheer 

De Bank, die steeds meer en complexer taken  
krijgt taebedeeld, was in 1 995 begonnen met de 
evaluatie van de functies van het personeel. Dit 
werk is in 1 996 ofgerond en zij beschikt nu over  
een heldere functionele structuur, wat onmisboar 
is voor een goed personeelsbeleid. De beoorde-
ling van de niveaus van de verschillende functies 
heeft plaatsgevonden met de hulp van een ex
terne adviseur en vormt, volgens diens aanbevelin-
gen, het vertrekpunt voor een "onderzoek naar 
een loopboonbegeleiding gekoppeld ααη een 
beheersysteem van kennis en bevoegdheden". 

De Bank is haar beoordelingssysteem, dat samen  
met de personeelsvertegenwoordigers in 1 994 is  
herzien, blijven toepassen. Het stelsel ζαΙ in de 
loop van 1 997 opnieuw worden bestudeerd, sa 
men met de personeelsvertegenwoordigers, ten-
einde de dialoog bij de jaarlijkse beoordelingen 
te verstärken, bij te dragen tot een juiste toek en-
ning von bevoegdheden en het salarisbeleid zo-
danig te herzien dat het tot grotere motivotie ααη- 
zet met het accent op beloning naar prestatie. 
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Personeelsvertegenwoordiging 

Met de ondertekening van de nieuwe overeen-
komsttussen de personeelsvertegenwoordigers en 
de Bonk is 1 996 een overgangsioor geworden.  
De in de overeenkomst opnieuw vostgelegde be-
trekkingen vergen helderheid en dicloog om de  
doelstellingen, die een evenwicht weerspiegelen 
tussen de belangen van de Bank en van hoar per-
soneel, te bereiken. De nieuwe overeenkomst 
geeft de personeelsvertegenwoordigers en de  
Bank de ruimte somen op een participerende en 
constructieve monier verder te goon. Een belong-
rijk deel van de octiviteiten is gewijd ααη de instel-
ling van paritaire comités en andere werkgroe- 
pen, olsmede ααη de voorbereiding von een  
interne "gedrogscode" als ethische hondleiding  
om de werkrelaties te verbeteren. Dit wordt als  
een hoeksteen beschouwd die onze proktijk in lijn  
brengt met de richtsnoeren von de meeste werkge- 
vers en internationale instellingen. 

Ge/i/ke kansen 

Het paritaire comité voor de gelijke kansen von 
mannen en vrouwen (PCGK) bestoot uit vertegen-
woordigers von de Bank en van het personeel. 
Het heeft tot doel toe te zien op de uitvoering von 
het beleid van gelijke kansen op het niveau von 
loopbonen, opleidingen en sociale infrastructuur. 
Het werk von het PCGK post in een meerjorig 
octieprogrammo dot in 1994 is goedgekeurd. In 
1 996 heeft het comité indicotieve doelstellingen 
voor mannen en vrouwen in de hele Bank en bin
nen ieder directoroot opgesteld. Sinds de instel-
ling von het comité is al enige vooruitgang ge-
boekt, met name op het niveau van de 
aanwerving, en de Bank ζαΙ haar inspanningen 
op dit terrein voortzetten. 

Opieiding 

Evenals in voorgaande jaren heeft de Bank bijzon-
der veel aandacht ααη de opieiding van haar per
soneel besteed. Het betreft de troditionele talen-
en informoticocursussen, dit laatste grotendeels in 
verband met de veranderingen in de automatise-

ringssector, evenals professionele schaling op 
boncoir, financieel en economisch terrein en in fi  
nancial engineering. Er bestond veel belangstel-
ling voor een reeks lezingen over de toekomstige 
Europese Monétaire Unie en de gevolgen daar-
van voor de Bank. 

In totaal hebben de medewerkers zo'n 5 500  
opieidingsdagen gevolgd, wat globaal overeen-
komt met het niveau van voorgaande jaren. Er be-
staat vraag naar een verbetering van de profes
sionele copaciteit, kennis en prestaties in het kader 
van een voortdurend veranderende omgeving. De 
hoofdafdeling Personeelszaken en de verschil-
lende directoraten zijn nauwer gaan samenwer-
ken om de opieidingsprioriteiten die noodzakelijk 
zijn voor de zelfontplooiing in het beroep, en de 
beste monieren om kennis en vaardigheden te ver-
werven, te kunnen voststellen. 

Projectevaluatie 

De taakopdrocht van de eind 1995 opgerichte 
eenheid Projectevaluatie is bekrachtigd; zij moet 
op onpartijdige wijze de bijdrage von de door de 
Bank gefinoncierde verrichtingen tot de verwezen-
lijking van de doelstellingen van de Unie beoorde-
len. Haar activiteiten zijn gericht ap de volgende 
hoofdthema's : bijdrage ααη de regionale ontwik-
keling van de telecommunicatie-, wegen- en 
spoorwegeninfrastructuur- en industriële projec-
ten, evenals de bijdrage ααη de ontwikkeling in 
het algemeen van de projecten op het gebied van 
drinkwatervoorziening, zuivering van afvaiwater 
en irrigatie rond de Middellandse Zee. De een
heid, die Zeven medewerkers teit, ζαΙ haar conclu-
sies over deze onderwerpen in de loop van 1 997  
bekendmaken. 

De Raad van Bew/'nd dankt het personeel van de 
Bank voor het beiangrijke en kwalitatief uitste-
kende werk dot het met bekwaamheid en toewij-
ding in het a fgelopen jaar heeft verricht en moe-
digt het aan op deze weg voort te gaan. 

Luxemburg, 24 maart 1997 

De Voorzitter 
van de Raad van Bewind 

Sir Brian Unwin 
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RESULTATEN 
VAN MET BOEKJAAR 

Het resultaat van het boekjaor 1996 bedroogt 
1 092,1 milioen tegenover 1 216,5 miljoen in 
1 995, een vermindering von 10%. Deze doling is  
voornomelijk het gevolg von een wijziging in de 
wccrderingsregeis voor de ontvongen vergoedin-
gen op vervroegde ofiossingen von verstrekte kre-
dieten. Een dee! von de ontvongen vergoedingen 
wordt voortoon over een oontol boekjoren ge-
spreid; de Bank doet dit orti redenen von behoed-
zoom finoncieel beleid. De v^ijziging heeft in 
1996 geleid tot een vermindering von het resul-
toot met 1 35,3 miljoen. Voorts is rekening gehou-
den met een toevoeging von 1 00 miljoen oon de 
specifieke voorzieningen en oon de voorziening 
olgemene risico's bonkbedrijf. 

Het bedrog oon ontvongen rente en provisies op  
verstrekte kredieten in 1 996 beloopt 7 935 mil
joen tegenover 7 795 miljoen in 1 995, terwijl de 
betoolde rente en provisies op opgenomen lenin-
gen 7 061 miljoen bedroogt (6 653 miljoen in 
1995). 

In totool hebben de octiviteiten von de thesourie 
een resultoot opgeleverd von 607 miljoen tegen
over 593 miljoen in 1995, een toenome von 14  
miljoen. 

Deze stijging is voornomelijk te donken oon de op-
brengsten uit kort uitgezette middelen die ten op-
zichte von 1995 met 98 miljoen zijn toegenomen, 
woortegenover in de joorrekening von 1 995 ech

ter een buitengewone winst stond von 90 miljoen 
ols gevolg von de herstructurering von de 
beleggingsportefeuille. 

Bülten de indekkingsportefeuille en de kortlo-
pende leningen heeft de thesourie een gemiddeld 
rendement von 6,2% behoold tegenover 7,8% in 
1 995 (of 6,7% indien de buitengewone winst ols 
gevolg von de herstructurering von de beleggings
portefeuille niet wordt meegerekend). De 
rendementsdoling wordt voorol verkloord door de 
olgemene doling von de körte rente voor de uitge
zette middelen - woorvon het resultoot toch nog ol-
tijd 0,50% boven de benchmark ligt; zij wordt ge-
deeltelijk gecompenseerd door een hoog 
rendement op de beleggingsportefeuille (7,9% in 
1996). 

Zie voor een uitvoerige onolyse per segment biz. 
57 von het joorverslog. 

De onkosten en odministrotieve losten en de of-
schrijvingen op gebouwen en inventoris bedrogen 
voor het joor 1996 in totool 154,6 miljoen. 

De Rood von Bewind heeft de Rood von Gouver
neurs oonbevolen het resultoot von het boekjaor, 
zijnde 1 092 1 1 8 660 ecu, verkregen no toevoe
ging oon de specifieke voorzieningen von 
50 000 000 ecu en oon de Voorziening Alge-
mene Risico's bonkbedrijf von 50 000 000 ecu,  
toe te voegen oon ingehouden winst. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 1 996 
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BALANS PER 31 DECEMBER 1996 
In ecu — zie de toellchting bij de jaarrekening 

ACTIVA 31.I2.199Ó 31.12.1995 

1. Kos, fegoeden bij centrale Banken en postcheque- en 
girodiensten  

2. Overheidspapier en ander papier dat bij centrale Banken  
ter herfinanciering kan worden aangeboden (noot B) 

3. Vorderingen op kredietinstellingen 
α) onmiddelllik opeisboor , , , 
b) overige vorderingen (noot C)  
c) krediefen : totooi verstrekt  

of : nog niet uitbetoold  
46 080 183 735 
6 492 777 142 

26413 138 

2 278 253 143 

24 661 020 
5 947 256 987 

39 587 406 593 

42 190 441 135 
6 112 849 242 

26 807 130 

2 257 430 092 

218 145 514 
3 792 859 024 

36 077 591 893 
45 559 324 600 40 088 596 431 

4. Vorderingen op cliënten 
kredieten : totoai verstrekt (') . . 

of : nog niet uitbetoold 
80 540 707 217 
14 435 832 566 

Specifieke voorzieningen (noo t A.4) 
66 104 874 651 
- 175 000 000 

65 929 874 651 

72 446 367 515 
12 432 195 7 44 

60014 171 771 
- 125 000 000 

59 889 171 771 

5. Obligoties en andere vastrentende waardepapieren 
(noot B) 
o) von publiekrechtelijke emittenten 
b) von ondere emittenten 

1 721 884 549 
220 516 797 

1 942 401 346 

1 587 923 120 
409 072 971 

996 996 091 

6. Aandelen en andere niet-vastrentende waardepap ieren 
(noot D) 

7. Deelnemingen (noot D) 

8. Immateriële activa . 

9. Materiële activa (noot E) 

90 000 000 

120 000 000 

294 612 387 

85 401 214 

90 000 000 

80 000 000 

353 697 601 

87 127 162 

10. Overige activa 
α) vorderingen op lidstoten wegens kopitoal-

verrekeningen (noot F)  
b) vooruitbetcolde reserves en voorzieningen (noot L ) 
c) vooruitbetoolde EMS-rentesubsidies (noot G) . . . 
d) overige vorderingen (noot H)  
e) te ontvongen uit hoofde von vo lutoswops .... 

11. Geplaatst, opgevraagd doch niet gestört kopitool I 

12. Overlopende posten  

11 025 379 
155 296 499 
37 366 091 

168 160 950 
16053 004 746 

16 424 853 665 

275 403 127 

2 694 942 178 
135 721 479 449 

2 888 806 
465 889 494 

49 721 890 
120 441 626 

10024 157 121 
10 663 098 937 

503 225 006 

2 687 596 164 
118 723 746 385 

IN DE BIJLAGE ZUN DE VOLGENDE OVERZICHTEN GEGEVEN 
Kredieten en garanties, biz. 76  
In schuldbewijzen belichaamde schulden, biz. 80  
Geplaatst kapitaal, biz. 80. 
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PASSIVA 31.12.1996 31.12.1995 

1. Schulden ααη kredietinsteiiingen 
α) direct opeisbaar  
b) op termijn of met opzegging (noot I) 

949 703 
56 273 324 

2. In schuldbewijzen belichaamde schulden f) 
a) lopende obllgatielenlngen 93601923143 
b) overlge 3 047 200 782 

3. Overige schulden 
α| verschuldigd can lidstoten wegens kapltoal 

verrekenlngen (noot F) 
b) voorultontvangen rentesubsidles (noot G) . . . . 
c) overlge credlteuren (noot H) . 
d) diversen  
e) te betalen uit hoofde von volutoswops . . , , , 

263 841 349 
529 259 303 

29 111 552 
16318 153 993 

4. Overlopende posfen 

5. Voorzieningen voor risico's en verplichtingen 
- pensioenfonds personeel (noot J) 

6. Voorziening algemene risico's bankbedrijf 
(noot K) 

7. Kopifoal (') 
geploatst , , 62 013 000 000 
niet opgevroogd -57361 014839 

8. Reserves (noot L) 
a) reservefonds . . . 
b) oanvuliende reserve 

9. Nettoresultaat 

6 201 300 000 
5 526 640 362 

57 223 027 

96 649 123 925 

0 
36 609 404 

83 626 500 656 
3 452 264 448 

0 
261 558 884 
638 697 558 
29 929 690 

to too 656 523 
17 140 366 197 

3611 135316 

291 586 801 

500 000 000 

4 651 985 161 

11 727 940 362 

1 092 118 660 
135 721 479 449 

62 013 000 000 
-57 361 014 839 

6 201 300 000 
4 310 100 085 

36 609 404 

87 078 765 104 

11 030 842 655 

3 478 198 527 

269 405 172 

450 000 000 

4 651 985 161 

10 511 400 085 

1 216 540 277 
118 723 746 385 

POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING : 
31.12.1996 31.12.1995 

Goranties (') 
- mei betrekking tot door derden verstrekte kredieten . . 344 113 448 
- met betrekking tot porticipoties van derden in de kredietverle-

ning door de Bonk 48 073 838 

Speciale deposito's voor renteb etaling en oflossing opge no-
men leningen (noot R) 
Swapovereenkomsten 
- volutoswops 318 000 000 
- renteswops 308 000 000 

Effectenportefeuille 
- verkopen op termijn (noot S ) . . , , 
- oonkopen op termijn 

392 187 286 

10 726 955 432 

626 000 000 

617308 171 
308 304 293 

331 144 074 

59 295 788 

293 148 000 
198 816 000 

390 439 862 

5 131 929918 

491 964 000 
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SPECIALE SEGHE PER 31 DECEMBER 1996 
in ecu — zie de toellchting blj de jaarrekening 

ACTIVA 31.12.1996 31.12.1995 

Lidstaten 
Un middeien van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Verstrekfe kredieten 
• uitbelaald ''' 580 496 090 729 480 896 
Un middeien van de Europese Gemeenschap 
(nieuw communautair leninginsirumenf) 
Verstrekfe kredieten 
- uitbetaald 556227627 846099719 

Turkije 
un middeien van de lidstaten 
Verstrekfe kredieten 
- nog ult te betaien , , , — 1 804 484 
- ultbetaald 131090088 148 865138 

Totaal I·" 131 090 088 150 669 622 

Middellondse-Zeelanden 
Un middeien van de Europese Gemeenschap 
Verstrekfe kredieten 
- nog ult te betaien , . , , — 159 286 
- ultbetaald 255 671453 263 512 810 

255 671 453 263 672 096 

Rlsicodragend kapitaal 
- nog ult te betaien 51710606 54946917 
- ultbetaaid 63644 398 48007159 

115 355 004 102 954 076 

Totaal 371 026 457 366 626 172 

Afrika, Caribisch gebied, 
Stille Oceaan en landen en gebieden overzee 
un middeien van de Europese Gemeenschap 

Overeenkomsten van Yaoundé 
- ultbetaald 57 297 830 61 962 093 
Bljdragen ter financiering van rlsicodragend kapltoal 
- ultbetaald 647 675 659 959 

Totaal I" 57 945 505 62 622 052 

Overeenkomsten van Lomé 
Verrichtingen met rlsicodragend kapitaal 
- nog ult te betaien 486316719 531984626 
-ultbetaald 860902 341 804606812 

Totaal 1 347219060 1336591438 

Totaal generool 3 044 004 827 3 492 089 899 

Pro memorie : 
Door de Europese Commissie verstrekfe leningen tegen bijzondere voorwaarden ten behoeve waorvon de Bank een EG-mandaat heeft aanvaord om aflosslng 
von de hoofdsom en rentebetaling te vorderen : 
α) In het koder von de overeenkomsten von Lomé I, Il en III : op 3 1 december 1996 : 1 4 84 433 789, op 31 decomber 1995 : 1 4 92 793 886 
b) In het koder von de protocollen afgesloten met de Middellondse-Zeelonden : op 31 december 1996: 180 897 034, op 31 december 1995: 
172 394 118 

(1) De Speciale Sedie Is op 27 mei 1963 Ingesteld door de Rood von Gemeenschoppen van 29 maart 1977 (77/271/Euratom), 15 maart 
Gouverneurs; sinds zljn beslult van 4 augustus 1977 Is he t doel ervan 1982 (82/170/Euratom) en 5 december 1985 (85/537/Euratom) 
ultgebreld tot het vastieggen von tronsoctles welke de Bonk voor reke- betreffende een bljdroge tot de financiering van kerncentrales In de  
ning en onder mondoot van derden verrlcht. Gemeenschap tot een bedrag van in totaal 3 mlljard ; 2 773 167 139 

blj : koersaanpasslngen + 180 859 999 
(2) Oorspronkelljk bedrag van de voor rekening en risico en onder , af|osslngen -2 373 531 048 
mandoot von de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie verstrekfe cn7nö~ö— 
kredieten In het kader von de Beslulten van de Rood van de Europese 
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PASSIVA 31.12.1996 31Ì2.Ì995 

In beheer ontvangen middeien 
Onder mandaat van de Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschop voor Atoomenergie  
Europese Gemeenschop : 
- Nieuw communouloir ieninginstrument  
- Finonciëie protocollen met de landen rond de Middeliandse Zee 
- Overeenkomsten van Yaoundé  
- Overeenkomsten von Lomé  

Onder mandaat van de lldstaten 

Nog te ontvangen middeien 
Leningen ααη Turk! e krachtens het aanvullende protocol ....  
Leningen en risicoaragend kopitool ααη Middellandse-Zeelanden .  
Risicodragend kapitaal op grond van de Overeenkomsten van Lomé 

Totaal 

Totaal 

Totaal generaal 

580 496 090 

556 227 627 
319 315 851 
57 945 505 
860 902 341 

2 374 887 414 
131 090 088 

2 505 977 502 

51 710 606 
486316719 

538 027 325 

3 044 004 827 

729 480 896 

846 099 719 
311 519969 
62 622 052 
804 606 812 

2 754 329 448 
148 865 138 

2 903 194 586 

1 8 04 484 
55 106 203 

531 984 626 

588 895 313 

3 492 089 899 

(3) Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de Europese Gemeenschop verstrekte kredieten in het ka-
der van de ßesluiten van de Rood van de Europese Gemeenschappen 
van 16 oktober 1978 (78/870/EEG; nieuw communautair lening-
instrument), 15 maart 1982 (82/1Ó9/EEG), 19 aprii 1983  
(83/200/EEG) en 9 maart 1987 (87/182/EEG) ter bevordering van 
de investeringen in de Gemeenschop, alsmede het besluit van 20 jo-
nuari 1981 (81/19/EEG) ten behoeve van de wederopbouw von de 
op 23 november 1980 door een aard beving getroffen Italiaonse ge-
bieden Companië en Basilicata en het Besluit van 14 december 1981  
(81/1013/EEG) ten behoeve von de wederopbouw van de in februori  
en maart 1981 door oordbevingen getroffen gebieden in Grieken- 
land : 6 399 144 856 

bij : koersoanpassingen 
af : annuleringen 

oflossingen 
201 990 536 

5 742 317 717 

+ 101 391 024 

- 5 944 308 253 
556 227 627 

(6) Oorspronkeliik bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat von de Europe se Gemeenschop verstrekte middeien ter finan 
ciering van projecten in de geassocieerde Afrikaanse staten, Mada 
gaskar, Mauritius en de landen en gebieden overzee (LGO) : 

- leningen tegen 
bijzondere voorwaarden 139 483 056 

- bijdragen ter financiering 
van risicodragend k apitaal 2 502 615 141985 671  

bij : 
- gekapitaliseerde rente 1 178 272 
- koersoanpassingen 9 501 250 + 10 679 522 
af: 
- annuleringen 1 573 610 
-oflossingen 93 146 078 - 94 719 688 

57 945 505 

(4) Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de lidstaten verstrek te kredieten ter financiering van pro
jecten in Turkij e : 417 215000 

bij: koersoanpassingen + 9 100 320 
af : annuleringen 215 000 

oflossingen 295 010 232 - 295 225 232 
131 090 088 

(5) Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de Europese Gemeenschap verstrekte kredieten ter finan 
ciering van projecten in de Maghrel> en de Machrakianden, evenals 
op Malta en Cyprus, in Turkije en in Griekenland (10 000 000 ver-
strekt olvorens laatstgenoemd land op 1 januari 1981 toetrad lot de 
EEG): 430 189 000 

af : annuleringen 8 618 226 
afiossingen 49 918 079 
koersaanpassingen 626 238 - 59 162 543 

371 026 457 

(7) Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de Europe se Gemeenschap verstrekte middeien ter finan  
ciering van projecten in de landen in Afrika, het Caribisch gebied en 
de Stille Oceaan, alsmede in de landen en gebieden overzee (ACS -
landen en LGO) : 

- voorwaardelijke en 
achtergestelde leningen 1805 311 141 

- deelnemingen 36 600 636  
bij : 
- gekapitaliseerde rente 
af : 
-annuleringen 241864 252 
-afiossingen 241666 584 
-koersoanpassingen 12 821177 

1 841 911 777 

+ 1 659 296 

- 496 352 013 

1 3 47 219 060 
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR DAT IS GEEINDIGD OP 31 DECEMBER 1996 
In ecu — zie de toelichting bij de joarrekening 

3I.Ì2.1996 31.12.1995 

1. Ontvangen rente en soortgeliike baten (noot N) . . . 

2. Rente en soortgelijke kosten . 

3. Ontvongen provisie (noot O) .... 

4. Betoaide provisie 

5. Resuitoot uit finonciëie tronsocties 

6. Overige bedrijfsopbrengsten ......... 

7. Algemene beheerskosten (noot P) 

o) personeelskosten 

b) overlge administrotieve kosten ......... 

8. Woordecorrecties inzoke : 

a) emissiekosten en afloss lngspremies ....... 

b onroerend goed en Inventcris (noot E) 

9. Woordecorrecties op vorderingen (nool A.4) .... 

10. Woordecorrecties op finonciëie vaste activa, deelnemin-
gen en 
(noot Q) 

τ I MM! I W».l W I • • I Vi • • 1. • W I W TVi^iW WVIiVV·/ Vi W W • • • 

gen en aandelen in verbonden ondernemingen 
(n( 

11. Overboeking naar Voorziening Algemene Risico's bank-
bedrijf (VAR) 

12. Resultant uit normale bedrijfsuitoefening 

13. Koersverschil ontstaan door herwoordering von de  
netto-octivo von de Bonk, voor zover de woorde door-
van niet is oongepast uit hoofde von ortikei 7 von de Sta  
tuten (noot A, § 1 

14. Nettoresuitoot (noot L) 

112 300 480 

32 685 144 

71 516 778 

9 611 723 

8 615 729 435 

-7 214 462 976 

16 053 794 

-5 020 717 

2 545 531 

3 768 641 

-144 985 624 

-81 128 501 

- 50 000 000 

- 50 000 000 

1 092 499 583 

-380 923 

1 092 118 660 

109 790 367 

32 438 806 

96 551 267 

8 648 853 

8 316 827 738 

• 6 754 202 799 

18 048 975 

- 1 501 412 

9 010 507 

672 003 

- 142 229 173 

- 105 200 120 

- 125 000 000 

90 399 744 

-50 000 000 

1 256 825 463 

-40 285 186 

1 216 540 277 
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STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN OVER 1996 
in ecu — zie de toelichting bij de jaarrekening 

31.12.1996 31.12.1995 

Α. Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 

Nettoresultaat  1 092 118 660 1 216 540 277 

Aanpassingen : 

Toevoeging ααη Voorziening Algemene Risico's bankbedrijf (VAR)  
Waardecorrecties  
Wisselkoersaanpassing, niet vallend onder artikel 7 
Nettoontwikkeling van "te betolen rente en provisies" en "vooruitonlvangen rente" . . 
Ontwikkeling von "te ontvongen rente en provisie"  
Boten uit herstructurering beleggingsportefeuille  
Disagio beleggingsportefeuille  

50 000 000 
131 128 501 

380 923 
132 936 789 
-7 346 014 

0 
-25 013 689 

50 000 000 
230 200 120 
40 285 186 
63 963 658 

- 143 933 966 
- 90 399 744 
- 16 865 738 

Resultoot uit bedrijfsoctiviteiten : 1 3 74 205 170 1 349 789 793 

Nettauitbetoling verstrekte kredieten  
Aflossingen  
Verkoop hondelsportefeuille  
Aonkoop fiondelsportefeuille . , , 
Verkoop indekkingsportefeuille  
Aonkoop indekkingsportefeuille  

- 19 753 511 260 
11 469 298 838 

0 
0 

7 997 280 826 
-8 675 855 165 

- 16 909 887 002 
10 505 127 397 

567 174 314 
-567 174 314 

851 288 767 
- 1 447 573 111 

Netto-kasstroom uit bedrijfsactiviteiten -7 588 581 591 -5 651 254 156 

B. Kasst room uit investeringsactiviteiten 
Verkoop effecten ,   
Aonkoop effecten  
Boten uit fierstructurering beleggingsportefeuille  
Ontwikkeling moteriële vaste octivo  
Overige ontwikkelingen octivo  

0 
0 
0 

- 7 885 775 
- 84 736 867 

1 842 449 978 
- 2 003 757 457 

90 399 744 
- 8 478 928 

-37 741 270 

Netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten -92 622 642 -117 127 933 

C. Kasst room uit financieringsoctiviteiten 
Emissieopbrengsten  
Aflossingen  
Netto-ontwikkeling emissiekosten en oflossingspremies  
Ontwikkeling "te ontvongen uit fioofde von volutoswops"  
Ontwikkeling "te betolen uit fioofde von volutoswops"  
Netto-ontwikkeling kortlopende leningen  
Kopitool, reserves en voorzieningen gestört door de lidstoten  
Netto-ontwikkeling scfiulden oon kredietinstellingen  
Overige ontwikkelingen possivo  

17 579 230 285 
- 8 520 539 615 

- 11 19 4 796 
- 6 028 847 625 

6 217497 470 
-518904417 

538 414 874 
20 613 623 

- 85 792 299 

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 

Netto-kasstroom uit financieringsoctiviteiten 9 190 477 500 5 980 037 723 

Samenvatting van de kasstromen 
Soldo kos- en liquide middelen oon het begin von fiet boekjoar  5 252 522 372 5 247 784 128 

Netto-kosstroom uit : 

(1) bedrijfsactiviteiten  
(2) investeringsoctiviteiten  
(3) financieringsoctiviteiten  

-7 588 581 591 
- 92 622 642 

9 190 477 500 

-5 651 254 156 
- 117 127 933 
5 980 037 723 

Gevolgen von de ontwikkeling von de wisselkoe rsen voor de kos- en liquide middelen . -401 383 139 -206 917 390 

Saldo kos- en liquide middelen oon fiet einde von het boekjaor  6 360 412 500 5 252 522 372 

Verdeling van 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  

26413 138 
422 166 512 

24 661 020 
5 887 171 830 

26 807 130 
1 214710704 

218 145 514 
3 792 859 024 

6 360 412 500 5 252 522 372 
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OVERZICHT VAN KREDIETEN EN GARANTIES PER 31 DECEMBER 1996 
In ecu — zie de toellchting op de jaarrekening 

1. Totaal van de lopende kredietverplichtingen(*) 

Som van de verstrekte kredieten sinds de Bonk operotioneel Is, op 
grand von de volutokoersen geldend o p de datum van anderteke-
ning van de kredietovereenkomsten : . . . 203 444 900 622 

Blj : 
koersaanpassingen + 1 222 958 992 

Af: 
beëindigingen en annuleringen , 
oflossingen hoofdsom . . . , 
deelnemingen van derden . , 

Totaal kredietverplichtlngen 

3 836 145 690 
74 162 749 134 

48 073 838 
- 78 046 968 662 

126 620 890 952 

Uitsplltsing von het totaal ααη verstrekte kredieten : 

- uitbetoold 
- nog niet uitbetool d 

Totaal ααη verstrekte kredieten : 

Verstrekte kredieten 

via 
intermédiaire rechtstreeks 

kredietinstellingen ααη eindbegunstigde Totaal 

39 587 406 593 66 104 874 651 105 692 281 244 
6 492 777 142 14 435 832 566 20 928 609 708 

46 080 183 735 80 540 707 217 

Kredietverplichtingen omvotten zov/el het uitbelaalde gedeelte von de verstrekte kredieten als het nog uit te betolen gedeelte. 
126 620 890 952 

2. Stotutair bepocide limiet ααη krediet- en garantieverstrekking 

Velgens ortikel 18, lid 5, van de Statuten, mag het totaal ααη  
krediet- en garantietoekenningen door de Bank ma ximaal 250% 
van het geplaatste kapitaal bedragen. 

Gezien het huldige geplaatste kapitaal is de limiet thans 155 mil-
jard. Het totaal van de verstrekte kredieten en garanties,  
127 013 078 238, is als volgt verdeeld : 

Totaal kredietverplichtingen 
Totaal garanties (niet uit de balans blijk-
ende verplichtingen) : 
- met betrekking tot door derden ver

strekte kredie ten 
- met betrekking tot deelnemingen van 

derden in de kredietverlening door de  
Bank 

Totaal kredieten en garanties 

126 620 890 952 

344 113 448 

48 073 838 

392 187 286 

127 013 078 238 

3 Verdeiing van nog uit te betalen kredieten naar rentesoort 

- Vast rentepercenta ge en vaste valutasamenstelling, zoals bepaald 
in de kredietovereenkomst 

- Vast rentepercentage, zoals bepaald in de kredietovereenkomst, 
waarbij de Bank de valutasamenstelling kan bepalen 

- Open rentevoet, waarbij de Bank het rentepercentage en de  
valutasamenstelling kan bepalen 

- Variabel rentepercentage 
- Herzienbaar rentepercentage 

Totaal nog uit te betalen 

Verstrekte kredieten 

νια 
intermédiaire  

kredielinstellìngen 
rechtstreeks ααη  
eindbegunstigde 

210 330 643 

520 627 798 

4 783 059 962 
978 758 739 

Ο 

272 626 287 

1 145 669 122 

12 078 871 263 
560 569 652 
378 096 242 

6 492 777 142 14 435 832 566 

Totaal 

482 956 930 

1 666 296 920 

16 861 931 225 
1 539 328 391 
378 096 242 

20 928 609 708 

4. Vervaltermijnen van uitbetaalde kredieten 

Periode tot ααη aflossingsdaturr) 
- tot drie maanden  
- drie maanden tot één jaar ...... 
- een jaar tot vijf jaar  
- vijf jaar  

Totaal uitbetaalde kredieten 

1 161 699 060 
3 303 545 419 
20 247 304 796 
14 874 857 318 

1 352 112 595 
4 644 645 575 
32 883 050 000 
27 225 066 481 

39 587 406 593 66 104 874651 

2 513 811 655 
7 948 190 994 
53 130 354 796 
42 099 923 799 

105 692 281 244 

5. Verdeiing van uitstoonde kredieten noor ofiossingsvaluta 

- Valuta's van de lidstaten en de ecu   
- Overige valuta's 

Totaal uitbetaalde kredieten 

34 775 661 000 
4 811 745 593 

52 705 940 899 
13 398 933 752 

87 481 601 899 
18 210 679 345 

39 587 406 593 66 104 874 651 105 692 281 244 
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6. Verdeling van de kredietverlening naar lokalisatie van de projecten 

Verslrekle Woarvan Woarvan 
%  

von 
Lokalisatie projecten Aantal kredieten nog Uli le betolen uitbelocld totaal 

Ó.I. Kredieten voor projecten in de Unie en daarmee gelijkgestelde kredieten (α) 
Dultsiand  447 12 828 948 812 95 040 919 12 733 907 893 10,13 
Frankrijk  423 14 180 650 653 1 278 890 285 12 901 760368 11,20 
Italië  2 057 26 477 350 906 3 641 791 380 22 835 559 526 20,91 
Verenigd Koninkrijk  373 15 405 163 458 2 819 502 234 12 585 661 224 12,17 
Spanje  348 18 406 542 050 1 767 771 534 16 638 770 516 14,54 
België . . 86 2 669 803 846 518 971 687 2 150 832 159 2,11 
Nederland i 54 2 470 876 634 588 844 108 1 882 032 526 1,95 
Zweden  29 1 130 839 623 4 108 740 1 126 730 883 0,89 
Denemarken  164 3 735 361 495 125 310 647 3 610 050 848 2,95 
Oostenrijk . 22 872 175 219 87 335 086 784 840 133 0,69 
Finland 11 521 509 127 62 289 389 459 219 738 0,41 
Griekenland  203 3 799 957 537 481 802 573 3 318 154 964 3,00 
Portugal  .. 246 8 142 355 931 1 621 232 649 6 521 123 282 6,43 
lerland  205 2 963 737 848 406 085 824 2 557 652 024 2,34 
Luxemburg  4 83 117 957 78 150 521 4 967 436 0,07 
Gelijkgestelde kredieten (α) . . . 22 1 44 7 561 475 386 180 326 1 061 381 149 1,14 

Totaal 4 694 115 135 952 571 13 963 307 902 101 172 644 669 90,93 

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

Zimbabwe 15 165 049 295 48 192 002 116 857 293 
Jamaica 12 131 179 920 67 872 690 63 307 230 
Kenia ; 10 115 211 040 21 000 000 94 211 040 
Nigeria  . 5 112 353 909 — 112 353 909 
Ivoorkust . . 12 106 784 384 106 784 384 
Trinidad en Tobago  6 106 667 301 • 772 826 45 894 475 
Botswana  13 78 325 537 51 687 744 26 637 793 
Mauritius . . 10 76 278 314 49 521 593 26 756 721 
Ghana  4 75 193 015 28 994 350 46 198 665 
ACS-landen gezamenlijk 2 70 944 433 53 420 439 17 523 994 
Papoea-Nieuw-Guinea . . . . 7 66 151 817 40 805 000 25 346 817 
Kameroen  9 45 218 174 8 000 000 37 218 174 
Bahama's . 4 45 016 148 34 000 000 11 016 148 
Namibië  . . 5 44 438 311 34 833 863 9 604 448 
Regionaal Afrika  2 41 849 296 30 000 000 11 849 296 
Mali  1 36 923 969 — 36 923 969 
Barbados . 5 36 814 720 26 649 979 10 164 741 
Fiji 6 26 117 369 8 000 000 18 117369 
Caribisch Gebied . . . . i 1 20 000 000 20 000 000 _ 
Mozambique 1 20 000 000 20 000 000 — 
Guinee . . 2 17 117 176 — 17 117 176 
Saint Lucio   4 14 380 532 9 060 000 5 320 532 
Gabon  2 14 164 676 10 500 000 3 664 676 
Mauritanie  1 13 978 998 _ 13 978 998 
Frans-Polynesië  4 11 179 584 3 023 500 8 15 6 084 
Uganda ; 1 10 100 000 10 100 000 — 
Senegal  2 9 782 967 — 9 782 967 
Nederlandse Antillen . ; . . i . i 5 9 682 555 1 000 000 8 682 555 
Dominicaanse Republiek 1 8 000 000 8 000 000 _ 
MalcNvi  5 7 850 451 — 7 850 451 
Zaïre  1 6 248 459 6 248 459 
Tonga . 3 5 863 661 320 000 1 543 661 
Nieuw-Caledonië  2 5 299 654 1 325 000 3 974 654 
Lesotho . 1 4 469 309 — 4 469 309 
Grenada ^ 1 4 000 000 4 000 000 — 
Caymaneilanden  2 3 933 080 _ 3 933 080 
Brüse Maagdeneilanden 2 3 500 403 1 143 566 2 356 837 
Belize  i i i 2 3 10 6 716 2 500 000 606 716 
Congo  2 3 098 417 — 3 098 417 
Swoziland  2 2 804 492 — 2 804 492 
Falklandeilanden  1 2 514 986 — 2 514 986 
Saint Vincent en de Grenadinen . 1 2 368 843 — 2 368 843 
West-Afrika  1 1 979 938 — 1 979 938 
Togo  1 1 868 012 — 1 868 012 
Aruba  2 1 483 670 _ 1 483 670 
Centraal-Afrika ...... 1 1 209 276 _ 1 209 276 
Oost-Afrika  1 1 162 696 — 1 162 696 
Seychellen  1 1 148 787 — 1 148 7 87 
Montserrat  1 262 249 — 262 249 

Sub-totacl 185 1 593 0 76 539 658 722 552 934 353 987 1,26 

6.2.2. Zuld Afrika  Sub-totaal 3 101 020 026 69 475 038 31 544 988 0,07 

(α) Kredieten, verstrekt op grond van ortikel 18, lid 1, tweede alinea, van de Statuten van de Bank ten behoeve van projecten die buiten het grondgebied van de lidstaten worden 
uitgevoerd, macr die voor de Gemeenschap van belang zijn, worden gelijkgesfeld ααη binnen de Gemeenschap toegekende kredieten. 
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6. Verdeling van de kredietverlening near lokalisoHe von de projecten (vervolg) 

Verstrekle Waarvan Waarvan 
% 

van 
Lokalisatie projecfen Aantal kredieten nog uit le beloien uitbefaald lotaal 

6.2.3. Middellandse-Zeegebied 
Egypte  27 845 446 919 536 526 138 308 920 781 
Algerije 21 796 660 778 451 483 815 345 176 963 
Marokko  22 773 286 153 434 294 981 338 991 172 
Tunesië  31 426 189 300 179 639 767 246 549 533 
Voormalige Federale Republiek Joegosla/ië (b) . 18 388 659 638 — 388 659 638 
Turkije 8 339 069 788 308 500 000 30 569 788 
Libanon  10 319211 504 263 362 500 55 849 004 
Jordanië  26 198 614 693 92 682 952 105 931 741 
Cyprus 11 122 142 851 59 493 670 62 649 181 
Israël  4 97 665 102 68 000 000 29 665 102 
Gaza/Westoever Jordaan 4 73 000 000 73 000 000 — 
Syrië  5 48 152 809 5 532 200 42 620 609 
Mob 4 36 286 956 20 043 943 16243 013 

Sub-totaal 191 4 464 386 491 2 492 559 966 1 971 826 525 3,53 

6.2.4. Midden- en Oosf-Europa 
Polen  18 1 343 259 919 1 013 778 887 329 481 032 
Republiek Tsjechië . 11 987 511 409 792 913 069 194 598 340 
Hongarije 14 852 370 384 447 515 492 404 854 892 
Roemenië  11 469 592 966 361 887618 107 705 348 
Republiek S lov^kije . 10 346 502 267 199 520 719 146 981 548 
Bulgorije 7 285 819 147 191 048 434 94 770 713 
Slovenië  6 149 728 921 77 742 644 71 986 277 
Litouwen 8 100 958 564 89 741 885 11 216 679 
Estland  6 67 338 063 50 857 995 16 480 068 
Albanië  4 46 000 000 46 000 000 — 
Letland 4 31 000 000 31 000 000 -

Sub-totaal 99 4 680 081 640 3 302 006 743 1 378 074 897 3,70 

6.2.5. Latijns-Amerika en Azië 
Argentinië  4 165 697 279 119 577 888 46 119 391 
Chili 1 69 633 596 69 633 596 
Pakistan 2 60 000 000 ' 000 000 — 
Thailand 2 58 108 394 23 103 313 35 005 081 
India 1 55 000 000 55 000 000 — 
China 1 55 000 000 55 000 000 
Filipljnen . . ^ . . 2 48 081 653 25 000 000 23 081 653 
Indonesië  1 46 000 000 46 000 000 
Costa Rica 1 44 021 745 41 856 306 2 165 439 
Peru 1 27 831 018 — 27 831 018 
Paraguay 1 17 000 000 17 000 000 — 

Sub-totaal 17 646 373 685 442 537 507 203 836 178 0,51 

Totaal 495 11 484 938 381 6 965 301 806 4 519 636 575 9,07 

Tofaal generoal 5 189 126 620 890 952 20 928 609 708 105 692 281 244 100% 

(b) Kredi eten, verslrekt ααη publiekrechtelijke organen van de voormolige Federale Republiek Joegoslavië, worden nog altijd beschouwd ois kredieten in niet-lidstaten rond de Mid-
dellandse Zee. 
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7. Verdeling van de kredieten naar voornoamste zekerheden (a) 

7.1. Kredieten voor investeringen binnen de 
Europese Unie en daarmee gelijkgestelde kredieten (b) 

Kredieten con of gegorandeerd door lid-
stoten  
Kredieten con of gegorandeerd door  
overfieidsinstellingen van lidstoten . . .  
Kredieten con of gegorandeerd door finon-
ciële instellingen (bonken, instellingen voor 
kredietverlening op lange termijn, verzeke-
ringsmaotscfioppijen)  
Kredieten gegorandeerd door vennoot-
scfioppen woorin lidstoten/overheids-
instelingen binnen de EU een meerder-
heidsbelong hebben (met uitzondering von 
finonciëie instellingen)  
Kredieten gegorandeerd door zokelijke ze
kerheden op onroerend goed  
Kredieten onder garantie von niet-boncoire 
particulière ondernemingen  
Kredieten gegorandeerd door andere zo-
kelijke zekerheden; overige zekerheden 

45 181083 470 (c-d)  

5 826 655 608 

43 427 904 258 (c) 

3 890 749 473 (c) 

553 207 363 

14 129 130 570 

2 127 221 829 

7.2.3. Derde landen in het Middellondse-Zeegebied 
op grond von de finonciëie somenwerking met de EG 

Finonciëie protocollen : 
Kredieten oon of gegorandeerd of contro-
gegorondeerd door de deelnemende lan
den  
Kredieten met andere garanties ....  
Horizontale somenwerking : 
Kredieten oon of gegarondeerd door de 
deelnemende landen  
Kredieten met andere garanties .... 

Totaal Middellondse-Zeegebied 

2 667 458 643 
6 000 000 

1 497 927 848 
293 000 000 

4 464 386 491 (c) 

7.2.4. Derde landen in Midden- en Oost-Europo 

Kredieten ααη of gegorandeerd door de 
landen op grond von finonciële-
somenwerkingsokkoorden  
Kredieten met andere garanties .... 

4 120 324 879 (f<)  
559 756 761 (f) 

Totaai kredieten binnen de Unie 115 135 952 571 
Totaal Midden- en Oost-Europo 4 680 081 640 

7.2. Kredieten voor investeringen buiten de Europe se Unie 

7.2.1. Afrika, Coribisch gebied, Stille 
Oceoan, Landen en Gebieden Overzee 

Kredieten ααη of gegorandeerd door de 
landen die somenwerkingsovereenkomsten 
met de EG hebben getekend : 
Eerste Overeenkomst van Lomé .... 
Tweede Overeenkomst von Lomé .... 
Derde Overeenkomst von Lomé .... 
Vierde Overeenkomst von Lomé .... 

Kredieten met andere zekerheden : 
Eerste Overeenkomst von Lomé .... 
Tweede Overeenkomst von Lomé .... 
Derde Overeenkomst von Lomé .... 
Vierde Overeenkomst von Lomé .... 

Totool AC S/LGO 

7.2.2. Zuid Afrika 

Kredieten ααη of gegorandeerd door  
de Zuid-Afrikoanse Republ iek 

6 706 170 
89 469 541 

372 443 763 
734 740 488 

203 359 962 (e] 

1 402 966 
5 936 561 

19 684 446 
362 692 604 

389 716 577 je) 

1 593 076 539 

101020 026 |f) 

7.2.5. Derde landen in Latiins-Amerika en Azië 

Kredieten ααη of gegarondeerd door de 
landen op grond von finonciële- 
somenwerkingsokkoorden 432 961157 
Kredieten met andere garanties .... 213 412 528 

Totaal Latijns-Amerika en Azië 646 373 685 

Totaal kredieten buiten de Europese Unie : 11 484 938 381 

TOTAAL K REDIETVERLENING 126 620 890 952 

(a) Sommige kredieten zijn voorzien van versc/iefdene soorfen zekerheden. 

(bj Kredieten op grond van artikel 18, lid 1, tweede alinea, van de Statuten va n de 
Bank, voor projecten die buiten het grondgebied van de lidstaten worden uitge-
voerd, maar die voor de Europese Unie van belang zijn, worden gelijkgesteld aan 
binnen de Unie verstrekte kredieten. 

(c) De door de EG afgegeven algemene garantie bedroeg 5 158 208 276 op 31 de 
comber 1996 tegenover 4 658 457 / 87 op 31 decomber 1995. De garantie is af
gegeven ter dekking van alle risico's in verband met de financiële verplichtingen in 
de landen rond de Middellandse Zee met inbegrip van de kredieten aan publiek-
rechtelijke Organen van de voormalige Federale Republiek Joegoslavië en de kre
dieten ait hoofde van het eerste financiële protocol met Slovenië, aismede in Grie- 
kenland, Spanje en Portugal voor de kredieten die daar zijn foegekend vóór hun  
toetreding tot de EG en die per 31 december 1996 in totaal 264 402 337 be- 
draagt. 

(d) De kredietverlening onder borgstelling von de EG bedraagt op 31 december 1996  
in to taal 783 211. 

(ej De door de lidstaten afgegeven garanties ter d ekking van aile risico's in verband  
met de aangegane financiële verplichtingen krachtens de Overeenkomsfen van 
Lomé voor de ACS-landen, en de parallel hieraan lopende besluiten van de Raad 
voor de LGO, belopen respectievelijk : 
• voor Lomé I : 8 109 136 ; 
- voor Lomé II : 95 406 102; 
- voor Lomé 111:392 128 209; 
- voor Lomé IV: 84 1 935 600. 

(ή De kredieten die zijn toegekend in Midden- en Oos/-Et/ropese landen, aismede in 
Latijns-Amerika en Azië en in Zuid-Afrika, zijn voor het volledige bedrag door de 
EG gegorandeerd. 
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OVERZICHT VAN DE IN SCHULDBEWIJZEN BELICHAAMDE SCHULDEN PER 31 DECEMBER 1996 
In ecu — zie de toelichting bij de jaarrekening 

Leningen Vaiutaswups Nettobedrag 

Bedragen te betoien (+) 
of te ontvangen (-) 

Gemiddeld Gemiddeld 
Valuta Uitstaand op Uitstaand αρ rentepercen- rentepercen- Uitstaand op Uitstaand op 

31.12.95 31.12.96 tage Vervaldata 31.12.95 31.12.96 tage 31.12.95 31.12.96 

ECU 8 923 516 164 8 541 852 255 8,04 1997/2004 341 290 002 + 191 290 002 + 5,36 9 264 806 166 8 733 142 257 
DEM 14 069 944 851 14 541 281 698 6,29 1997/2026 54 645 244 + 3 039 119 586 + 5,95 14 1 24 590 095 17 580 401 284 
FRF 9 296 013 845 9 964 433 482 8,14 1997/2006 516 720 506 + 16017711 - 7,11 9 812 734 351 9 948 415 771 
GBP 8 409 809 813 10 620 329 240 8,47 1997/2017 1 2 47 613 762 + 2 014 624 541 + 7,27 9 657 423 575 12 634 953 781 
ITL 10 095 980 717 14 031 528 646 9,01 1997/2016 314 503 700 + 547 863 585 + 6,94 10 410 484 417 14 579 392 231 
BEF 1 31 5 844012 864 887 375 7,82 1997/2004 124 405 976 + 120 049 823 + 8,25 1 4 40 249 988 984 937 198 
NLG 3 596 717 385 4 148 595 212 6,76 1997/2009 12 615 185 + 1 049 841 784 - 2,79 3 609 332 570 3 098 753 428 
DKK 58 667 427 299 198 958 5,52 1997/2004 — 167 862 970 - 5,44 58 667 427 131 335 988 
IEP 375 269 050 332 598 995 7,99 1999/2015 121 880 172 + 241 870 477 + 6,31 497 149 222 574 469 472 
LUE 717 708 196 863 296 436 7,08 1997/2005 129 205 978 - 261 831 675 - 6,46 588 502 218 601 464 761 
GRD 176 527 039 274 634 736 13,18 1999/2000 — 64 619 938 + 12,70 176 527 039 339 254 674 
ESP 4 229 708 741 4 885 445 918 8,92 1997/2026 1 606 190 822 + 1 7 60 295 085 + 6,15 5 835 899 563 6 645 741 003 
PTE 1 693 381 339 1 8 25 593 464 8,26 1997/2016 572 324 877 + 573 893 187 + 6,76 2 265 706 216 2 399 486 651 
ATS 60 352 762 — — — — 60 352 762 — 
SEK 114 978 740 115 901 715 10,00 1999/1999 28 291 094 - 156 343 530 + 4,07 86 687 646 272 245 245 
FIM 17 491 844 51 578 296 6,72 2001/2002 — — — 17 491 844 51 578 296 
USD 9 577 477 285 10 483 068 716 7,39 1997/2026 728 290 771 - 1 716781 182 - 4,66 8 849 186 514 8 766 287 534 
CHE 4 841 950 794 4 537 956 235 5,63 1997/2007 401 700 136 + 241 058 600 + 6,05 5 243 650 930 4 779 014 835 
JPY 6 668 677 631 6 597 275 264 4,43 1997/2016 1 749 804 558 - 2 127 241 188 - 4,25 4 918 873 073 4 470 034 076 
CAD 2 349 984 642 2 563 788 8 85 7,99 1997/2008 2 112 640 661 - 2 316 206 455 - 9,00 237 343 981 247 582 430 
AUD 481 512 743 583 087 600 8,72 1998/2001 481 512 743 - 583 087 600 - 8,72 — — 
CZK 72 999 308 10,85 1999/2001 — 72 999 308 - 10,85 — — 
HKD 205 285 907 7,32 2001/2002 — 205 285 907 - 7,32 — — 
NZD 169 489 610 8,83 1999/2001 — 169 489 610- 8,83 — — 
ZAR — 34 102 690 14,88 2001/2001 — 2 557 702 - 15,25 — 31 544 988 

Totaal 87 071 515 020 96 608 210 641 
Premie 7 250 084 40 913 284 

Totaal 87 078 765 104 96 649 123 925 

De aflossing van be pacide leningen is gekoppeld c an finonciëie indexen. Deze leninge n worden volledig door swoptronsocties gedekt. 

Onderstoonde tobe! geeft oon, welke bedrogen er voor de oflossing von de leningen nodig zijn : 

vervoldoto binnen drie moonden : 
drie moonden tot één joor ; 
één joor tot vijf joor : 
vijf joor : 

Obligoties Overige Totaal 
4 013 243 966 
7 168 591 057 
52 632 135 093 
29 787 953 027 

31 204 505 
489 137 921 

1 359 261 581 
1 167 596 775 

4 044 448 471 
7 657 728 978 
53 991 396 674 
30 955 549 802 

Totaal 93 601 923 143 3 047 200 782 96 649 123 925 

OVERZICHT VAN DE KAPITAALREKENING PER 31 DECEMBER 1996 
In ecu — zie de toelichting bij de jaarrekening 

Gestort kapitaal 
Geplaatst Niet opgevraagd Gestört op 

Totaal Lidstaten kapitaal'" kapitaal 31.12.1996 Nog te störten Totaal 

Duitslond 11 017 450 000 10 189 970 950 789 224 015 38 255 035 827 479 050 
Frankrijk 11 017 450 000 10 189 970 950 789 224 015 38 255 035 827 479 050 
Itolië 11 017 450 000 10 189 970 950 789 224 015 38 255 035 827 479 050 
Verenigd Koninkrijk 11 017 450 000 10 189 970 950 789 224 015 38 255 035 827 479 050 
Spflie 
Belgie 
Nederlond 

4 049 856 000 3 747 237 310 288 556 690 14 062 000 302 618 690 Spflie 
Belgie 
Nederlond 

3 053 960 000 2 825 758 011 217 597 962 10 604 027 228 201 989 Spflie 
Belgie 
Nederlond 3 053 960 000 2 825 758 011 217 597 962 10 604 027 228 201 989 
Zweden 2 026 000 000 1 8 74 016 998 117 365 568 34 617 434 151 983 002 
Denemorken 1 5 46 308 000 1 4 30 762 746 110 176 129 5 369 125 115 545 254 
Oostenrijk 1 516 000 000 1 4 02 275 305 87 821 423 25 903 272 113 724 695 
Finland 871 000 000 805 660 812 50 456 767 14 882 421 65 339 188 
Griekenlond 828 380 000 766 479 995 59 023 685 2 876 320 61 900 005 
Portugal 533 844 000 493 953 399 38 036 976 1 8 53 625 39 890 601 
lerland 386 576 000 357 689 755 27 543 967 1 3 42 278 28 886 245 
Luxemburg 77 316 000 71 538 697 5 508 8 45 268 458 5/// 303 

62 013 000 000 57 361 014 839 4 376 582 034 275 403 127 4 651 985 161 
1 Op 1 jcnuari 1995 is het geplaatst kapitooi van de Bank vertioogd von 57 600 000 000 tot 62 013 000 000 ois gevolg van de bijdrage von de drie nieuwe lidstalen, liet Ko- 

ninkrijk Zweden, de Republiek Gostenrijk en de Repubiiek Finland. Hel te störten kapitaal van 275 403 127 za! gescliieden in : 
- vier gelijke tranches van 53 830 729,13, door de lidstaten te störten telkens op 30 aprii en 31 oktober van de jaren 1997 en 1998, els Hun aa ndeel in de kapitcaisverhoging 

waartoe op 1 1 juni 1990 is besio ten; 
- een tranche van 60 080 210,40 te störten door het Koninkrijk Zweden, de Republiek Gostenrijk en de Republiek Finland op 30 aprii 1997 ois hun oondeel in het door de  

lidstaten gestorte kopitool op 1 jonuori 1995. 
2 Storting kon door de Rood von Bewind worden verlongd indien dit noodzokelijk is om oon de verplichtingen von de Bonk ten opzichte von hoar schuldeisers te voldoen. 
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 
per 31 decem ber 1996 — in ecu 

Noot A - Belangrijkste waarderingsgrondslagen en risicobeheer 

1. Waarderingsgrondslagen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijzen, acngepast op grond 
von de waarderingsregels voor bepaolde finonciële inslrumenten en eltecten, overeen-
komstig de waarderingsgrondslagen van de Bonk, de oigemene beginselen van de  
Richtliin van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake jacrrekeningen en ge-
consolideerde jaarrekeningen van banken en andere rinanciële instellingen en overeen-
komstig de internationale boekhoudkundige grondslagen. 

2. Valuta-omrekening 

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van haar Statuten geb ruikt de Bank voor het voeren 
von de kapitaalrekening van de lidstaten en voor het opmoken van haar jaarrekening 
de ecu, die in gebruik is bij de Europese Gemeenschappen. 

De waarde van de ecu is gelijk ααη de som van de volgende bedragen von de natio
nale valuta's van de lidstaten : 

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

De omrekeningskoersen tussen d e nationale valuta's van de lidstaten en de ecu, die 
worden bepoold ααη de hand van de marktkoersen, worden dogelijks gepubliceerd in 
het Publikotieblad van de Europese Gemeenschappen. 

Deze marktkoersen worden eveneens door de Bank toegepost 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 zijn ofkomstig van haar kapitaal, de opgenomen leningen 
en gecumuleerde winsten in verschillende valuta's en worden door de Bank in deze 
zelfde valuta's in kas gehouden, belegd of gebruikt voor haar kredietverlening. 

Voor het opmoken van de balans per 31 december 1996 en 31 december 1995 zijn 
de volgende wisselkoersen toegepost : 

1 ecu = 

Duitse mark  
Franse frank  
Italiaanse lire 
Pond Sterling  
Spaonse peseta 
Belgische frank  
Nederlandse gulden 
Zweedse kroon  
Deense kroon  
Oostenrijkse schilling 
Finse mark 
Griekse drachme  
Portugese escudo  
lers pond 
Luxemburgse frank 
VS-dollor 
Zwitserse frank 
Libanees pond 
Japonse yen 
Canadese dollar 
Australische dollar 
CFA-frank 
Tsjechische kroon 
Hongkong dollar 
Nieuw-Zeelondse dollar 
Zuid-Afrikaanse rand 

31.12.1996 

1,946530 
6,56193 

1913,72 
0,737273 

164,167 
40,1021 
2,18472 
8,62800 
7,44655 
13,6965 
5,81640 

309,502 
195,968 
0,745342 

40,1021 
1,25299 
1,69129 

1921,10 
145,849 

1,71660 
1,57352 

656,193 
34,2469 
9,74251 
1,77002 
5,86464 

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 
34,9444 
10,1620 
2,01047 
4,79140 

Activa en passiva van de Bank worden omgerekend in ecu. Winsten en verliezen die 
daarbij ontstaan, worden ten gunste of ten laste geboekt von het nettaresultaat. 

Bij de omrekening blijft het vermögen buiten beschouwing dot het gestorte kapitool von  
de lidstaten in hun nationale voluto vertegenwoordigt en dot periodiek wordt oange-
past in overeenstemming met artikel 7 van de Statuten von de Bank. 

3. Overheidspopier en andere waardepapieren die bij centrale banken 1er her-
financiering kennen worden aangeboden, en overige vastrentende waardepapieren 

Teneinde meer duidelijkheid te scheppen in het beheer von haar liquiditeiten en haar 
solvabiliteit te versterben, heeft de Bank besloten drie soorten portefeuilles te onder-
scheiden : de beleggingsportefeuille, de risico-indekkingsportefeuille en de hondels-
portefeuille. 

3.1. Beleggingsportefeuille 

Deze portefeuille is op 1 jonuori 1995 gevormd door overdrocht von de vastrentende 
effecten in de portefeuille op 31 december 1994 tegen hun netto boekwoorde. 

Hij omvot waardepapieren die zijn oongeschoft met het doel deze ααη te houden tot 
de eindvervoldotum ter woorborging von de solvabiliteit van de Bonk. De effecten zijn 
uitgegeven of gegarondeerd door ; 

- regeringen von lidstaten von de Europese Unie, van de GIO of door publiekrechte-
lijke Organen van bedoelde landen; 

- supranationale publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip van multinationole ontwik-
kelingsbonken. 

De verwervingskosten von de effecten in bedoelde portefeuille zijn de aanschoffings-
kosten of in enkele uitzonderlijke gevollen de overdrochtskosten (met name in het geval 
van overdrocht von effecten uit de hondelsportefeuille]. Het verschil tussen de  
verwervingswaorde en de oflossingswaarde wordt proportioneel verdeeld over de res-
terende looptijd von de oongehouden effecten. 

3.2. Risico-indekkingsportefeuille 
Deze portefeuille bestoot uit effecten met voste vervoldato en mookt deal uit von het oc-
tieve renterisicobeheer von de Bonk met betrekking tot hoar kredietverlening en 
middelenopname. De bestonddelen von deze portefeuille worden in de bolons opgeno
men tegen de oonschaffingskosten, gecorrigeerd voor de afschrijving von de agio's of 
disogio's, indien de oonkoopprijs von bedoelde waardepapieren verschilt von de  
aflossingsprijs. De afschrijving wordt berekend op linéaire basis gedurende de reste-  
rende looptijd van de waardepapieren. Bij verkoop worden de eventuele winsten of 
verliezen ofgeschreven over de hele resterende looptijd. 

3.3 ffandelsportefeuille 
De hondelsportefeuille dient ter voorziening in de behoeften ααη liquiditeiten op körte 
termijn. 
Hij omvot de reeds in bovengenoemde beleggingsportefeuille genoemde cotegorieën  
effecten, alsmede beursgenoteerde waardepapieren die door finonciële orgonisaties 
Zijn uitgegeven of gegarondeerd. De elementen von deze portefeuille worden tegen 
hun morktwoorde in de bolons opgenomen. 

4. Vorderingen op kredietinstellingen en dienten 
De verstrebte kredieten zijn in de bolons opgenomen voor het netto uitbetoolde bedrag. 
Er is een specifieke voorziening gevormd voor ααη het einde van het boekjoar uit-
staande leningen of voorschotten woorvoor het risico bestaot dot een deel of het ge-
heel von het bedrag niet kan worden geïnd. De specifieke voorziening is in de winst
en verliesrekening geboekt ander de post "Woordecorrecties op vorderingen". 

5. Materiële activa 
Terreinen en gebouwen worden gewoordeerd tegen de oonschafwoarde, onder oftrek 
von een initiële ofschrijving op het hoofdkontoor te Luxemburg-Kirchberg en de gecu
muleerde afschrijvingen. De gebouwen in Luxemburg-Kirchberg en Lissabon worden 
over een période von dertig, respectievelijk vijfentwintig joar lineoir ofgeschreven. In-
ventaris wordt volledig ofgeschreven in het joar von oonschaf. 

6. Immateriële activa 
Emissiekosten en oflossingspremies worden ofgeschreven over de looptijd van de uitge
geven leningen noor roto von de uitstoande hoofdsommen. 
Dit joar heeft de Bank haar gegevensverwerkingssystemen geherstructureerd. 
Gezien de kosten is besloten deze investeringen onder de post "immateriële activa" te 
boeken. Per 31 december 1996 bedroogt de investering 1,2 miljoen ecu. Dit bedrag 
zol worden ofgeschreven zodro het project is ofgerond. 

7. Pensioenfonds 
Het pensioenfonds von de Bank is een stelsel met vostornschreven uitkeringen, dot 
wordt gevoed door premiebetolingen en dot geldt voor olle medewerkers von de Bank. 
De door de Bank en hoor personeel betoolde premies worden qeheel belegd in de ac
tiva von de Bank. De joariijkse bijdragen worden gecumuleera en opgenomen in een 
specifieke post voorzieningen ααη de passiefzijde von de balans van de Bank. Het stel
sel wordt ten minste eenmool in de drie joor geëvolueerd. De octuoriële overschotten of  
tekorten worden ofgeschreven noorgelong de verwachte resterende diensttijd von de in 
functie zijnde werknemers. 

8. Voorziening Algemene Risico's bankbedrijf (VARj 
Deze post omvot de bedragen die de Bonk besluit te reserveren voor dekking von 
risico's bij de kredietverlening, met het oog op specifieke risico's die verbonden zijn 
ααη de kernoctiviteit von de Bank. 
De toevoeging ααη deze voorziening is expliciet opgenomen in de winst- en verlies
rekening onder de rubriek "Voorziening Algemene Risico's bankbedrijP'. 

9. Belostingen 
Krochtens het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten von de Europese 
Gemeenschappen, gehecht ααη het verdrog von 8 aprii 1965 tot instelling von één 
Road en één Commissie voor de Europese G emeenschappen, zijn de bezittingen, in-
komsten en andere eigendommen von de Bank vrijgestela van aile directe belostingen. 

10. Renie- en vaiutaswapovereenkomsten 
De EIB sluit v ooral volutoswapovereenkomsten of teneinde de opbrengst von een lening 
in een bepaolde voluto om te zetten in een andere valuto met tege lijkertijd een termijn-
contract om de terugbetaling van de lening in de oorspronkelijke valuto te kunnen uit-
voeren. De bedragen von oergelijke transacties worden in de bolons opgenomen on
der de post "Overige activa" voor te ontvongen brutobedrogen, en onder de post  
"Overige possivo" voor te betolen brutobedrogen. In voorgaonde boekjoren verscheen 
uitsiuitend het netto te betolen of te ontvongen fjedrog ααη de octief- of de passiefzijde 
von de balans. De cijfers van de bolans von 1995 zijn daarvoor gecorrigeerd en het 
verschil voor activa en passiva bedroogt 10 miljard. 

1 1. Termijntransacties 
Termi jntronsocties worden door de Bank gebruikt ter in dekking von koersrisico's op in 
hoor hondelsportefeuille oongehouden ofsiigaties. Termijntransacties die op de bolons-
dotum nog niet zijn ofgewikkeld, worden op die datum geherwaardeerd. Winsten en 
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verliezen op termiintronsacties worden overeenkomstig de winsten en verliezen van dit  
gedeelte von de effectenportefeuille in de winsl· en verllesrekenlng verwerkt. 

Ì2. Overlopende posteri 

octiefzijde : lasten die tijdens het boekjaar worden qeboekt moar die betrekking heb-
ben op een later boekjaar, evenals de oedragen die betrekking hebben 
op het boekjaar maar die eerst na de sluiting ervan opeisboar zijn (voor· 
namelijk rente op door de Bank verstrekte kredieten); 

passiefzijde : bedragen die voor de sluitingsdotunn von de balans zijn ontvangen, 
maar die een later boekjaar moeten worden aangerekend, evenals de  
lasten in het lopende boekjaar die eerst in de loop von een later boek
jaar verschuldigd zijn (voornamelijk rente op leningen van de Bank). 

13. Ontvangen rente en soorfgeli/'ke baten 

Naast de rente en provisies op verstrekte kredieten, deposito's en andere inkomsten uit 
in portefeuille gehouden effecten, worden onder deze rubriek ook de vergoedingen ge-
boekt, die de Bank o ntvangf voor vervroegde oflossingen door haar geldnemers. Om-
dat de Bank de inkomsten uit verstrekte kredieten en de kosten voor opgenomen lenin
gen boekhoudkundig gelijk wil behandelen, heeft zij besloten om met ingang van 
1996 dergelijke ontvangen vergoedingen te spreiden over de resterende looptijd van 
de desbetreffende kredieten, Deze wijziging betreff omvangrijke bedragen uit h oofde 
van vervroegde aflossingen, waarmee de Bank wordf geconfronteerd. 

Zo werd voor het boekjaar 1996 een bedrag van 135,3 miljoen in de rubriek "overlo
pende posten" geboekt, teneinde deze over volgende boekjaren te spreiden. Ter verge-
lijking ; als dezelfde beginselen voor het boekjaar 1995 waren toegepast, zou het re-
sultaat 75,3 miljoen lager zijn geweest. 

14. Risicobeheer 
De Europese Investeringsbank moet rekening houden met de volgende significante  
risico's : 
* kredietrisico's 
* renterisico's 
* liquiditeitsrisico's 
* wisselkoersrisico's. 

Krediefrlsico's 
Het kredietrisico betreft voornamelijk de kredietverlening van de Bank en in mindere 
mate de Instrumenten van de fhesaurie, zoals vastrentende obligaties in de beleggings-
of handelsportefeuilles, depositocertificaten en interbancaire termijndeposito's. 
Zie voor kredietrisico's bij afgeleide Instrumenten het hoofdstuk "Derivaten". 
Het kredietrisicobeheer is in de eerste plaats gebaseerd op het kwontificeren van het 
risico dot men op wederpartijen aanvaardt, en ten tweede op een analyse van hun sol-
vobiliteit. 
Bij de kredietverstrekking worden de kredietrisico's beheerd door een onafhonkelijke 
hoofdafdeling die rechtstreeks verantwoording ααη het directiecomité aflegt. De Bank 
heeft daarom een operationeel onafhankelijke structuur ontwikkeld voor de definitie 
van, en het toezicht op kredietrisico's. 
Teneinde het risico op haar kredietportefeuille te beperken, verstrektde Bank uitsluitend 
leningen ααη wederpartijen die hun solvabiliteit op termijn hebben aangefoond en die 
voorts voldoende solide garanties bieden. 
Om het risico bij de kredietverstrekking efficiënt te kunnen meten en beheren, heeft de  
Bank de verstrekte leningen overeenkomstig algemeen erkende criteria ingedeeld op 
grond van de kwaliteit van de geldnemer, de garantie of in voorkomend geval de 
borg. 
De garanties op de kredietportefeuille binnen de Europese Unie en daaraan gelijkge-
stelae leningen per 31 december 1996 kunnen als voigt worden onderverdeeld (in mil-
joenen ecu) : 

SoorI garantie 
Vervoldoto 

SoorI garantie 
binnen één jaor 1-5 jaor > 5 joor Totool 1996 1995 

Kredieten ααη lidstoten 1 3 11 5 625 5 126 12 062 11 378 
Kredieten gegarandeerd door iidstoten 3 052 16 040 10317 29 409 29 335 
Kredieten ααη overheidsinstellingen von iidstoten 155 1 517 2 225 3 897 3 350 
Kredieten gegarandeerd door overheidsinstellingen von Iidstoten 122 626 446 1 1 94 1 1 39 
Kredieten ααη of gegarandeerd door banker - met inbegrip van in stellingen voor kredieWerlening op lange termijn - 3 797 18 040 13 586 35 423 31 064 
Kredieten ααη of gegarandeerd door verzekeringsmootschappijen 28 196 201 425 389 
Garanties von vennootschoppen waarin lidstaten/overheidsinstellingen binnen de EU een meerder- 375 2 160 1 078 3613 2 908 
heidsbelong hebben 
Kredieten gegarandeerd door zokelijke zekerheden op onroerend goed 36 152 366 554 577 
Garanties van particulière vennootschoppen met uitzondering van bonken/verzekeringsmaatschoppijen 1 2 00 6 369 4 948 12 517 10 041 
Gegarandeerd door andere zokelijke zekerheden dan onroerend goed • diversen 83 761 1 2 35 2 079 2 205 

10 159 51 486 39 528 101 173 92 386 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de uitstaande leningen (in miljoenen ecu) op de balansdatum van onderhavig boekjaar, uitgesplitst naar economische sector waarin de 
geldnemer actief is ; 

Economische sector 
Vervaldata 

Economische sector 
binnen één jaar 1 tot 5 jaar 5 jaar Totaal 1996 1995 

Energie 2 053 9 507 8 220 19 780 17 651 
Vervoer 1 7 65 13 202 13 894 28 861 25619 
Telecom municatie 1 4 12 6 155 4 282 11 849 11 553 
Waterprojecten 936 4 159 3 846 8 941 7 934 
Div.infrostructuren 287 1 195 1 174 2 656 2 589 
Londbouw 3 15 2 20 23 
Industrie 1 3 58 5 928 2 677 9 963 10 454 
Dienstverlening 83 841 315 1 2 39 703 
Globale kredieten 2 563 12 129 7 691 22 383 19 566 

10 460 53 131 42 101 105 692 96 092 

Het kredietrisico voortvioeiend uit de thesaurie-activiteifen (effectenportefeuille, commer
cial paper, termijndeposito's enzovoort) wordt strikt beperkt door de keuze van weder
partijen en vooraanstaande emittenten. 

De Directie heeft limieten gesteld met betrekking tot de samenstelling von de effecten
portefeuille en de uitsfaanae bedragen ααη thesaurie-instrumenten. Deze hangen voor
namelijk af van de beoordeling ("rating") van de wederpartijen. De limieten worden re-
gelmatig gereviseerd door de eenheid die belasi is met het risicobeheer in het 
directoraat-generaal Financiën. 

Nevenstaande tabel geeft een overzicht in percentages van de kredietrisico's inzake de 
effectenportefeuille en thesaurie-instrumenten op basis van de beoordeling van de kre-
dietwaardigheid van wederpartijen en emittenten. 

Percentage op Effectenportefeuille Thesaurie-instrumenten; 

31.12.1996 in % in % 

rating van Moody's en dergelij ke 

AAA 75 16 
AAl - AA3 23 59 
Al • A3 
Β 

2 21 
1 

zonder rating — 3 

Totaal 100 100 
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Renterisico's 

Onderslaande tabel illuslreert de renterisico's wooroan de Bonk is blootgesteld. Weer-
gegeven zijn de nominale bedrogen en de vervoidota woorop zieh rentewijzigingen 

Periodieke rentewijziging |in miijoenen ecu) 

kunnen voordoen voor de belcngrijkste, ααη rentewijziging onderworpen, boions-
posten. 

binnen 3 mnd 3 tot 6 mnd 6 mnd tot 1 jaor 1 tot 5 joor > 5 joor Totool 

Activa 
-Verstrekte kredieten 21 530 3 937 4 280 41 282 34 663 105 692 
•Netto liquiditeiten 5 886 80 24 1 453 1 735 9 178 

27416 4017 4 304 42 735 36 398 114 870 
Passivo 
Opgenomen leningen en swops 24 841 4 566 4 859 38 596 23 852 96 714 

Renterisico 2 575 1- 549) (-555) 4 139 12 546 

De Bonk heeft onlongs een orgonisotiestructuur voor een globool octivo-Zpossivobeheer 
ingevoerd, onder toepossing von de beste proktijken in de finonciëie sector, met name 
door de oprichting von een beheerscomité octivo/passivo (BCAP onder rechtstreekse 
verantwoordelijkheid von het directiecomité. Zij voert een zodonige strategie von 

LIquiditeitsrisico's 

In navolgende tobel worden de octief- en possiefposten geonolyseerd noargeiong de  
resterende période tussen de bolansdctum en de controctuele vervoldotum. 

octivo-Zpassivobeheer, dot de looptijd von de eigen middeien op ongeveer vijf à zes 
joor wordt bepoold en gehondhoofd, wot ook bij andere internationale finonciëie ίπ-  
stellingen gebruikelijk is. 

De octief- en possiefposten die geen contractuel einddotum hebben, zijn opgenomen 
in de categorie "niet-vostgelegd". 

(in miljoenen ecu) 

Vermldola binnen 3 mnd 3 mnd 
tot 1 jr 

1 tot  
5 joor 

> 5 joor niet vost-
gelegd Totool 

Activo 

Kos, tegoeden bij centra le banken 
en postcheque- en girodiensten 

26 26 

Overheidspapier en ander papier dot bij central e ban
ken ter herf inanciering kan worden oangeboden 

296 37 1 016 930 2 279 

Overige vorderingen : 

onmiddellijk opeisboor 25 25 
te on tvongen middeien op uitgeschreven leningen 60 60 
termijndeposito's 4 781 4 781 
reverse repurchase agreements 1 106 1 106 

5 972 5 972 
Verstrekte kredieten ; 

ααη kredietinstellingen 1 162 3 303 20 247 14 875 39 587 
ααη overige cliënten 1 352 4 645 32 883 27 225 66 105 

2514 7 948 53 130 42 100 105 692 

Obligoties en andere vostrentende woordepapieren 396 688 858 1 942 
Vooruitbetaaide reserves en voo rzieningen 155 155 
Te on tvongen uit hoofde van vol utoswops 1 725 112 8 064 6 152 16 053 
Geplaotst, opgevroagd doch niet gestört kopitaal 168 108 276 
Overige octivo 3 326 3 326 

Totool actiMU 10 929 8 420 63 006 50 040 3 326 135 721 

Passiva 

Schulden ααη kredietinstellingen 57 57 
In schuldbewijzen belichoomde schulden : 

lopende obligotieleningen 4013 7 169 52 632 29 788 93 602 
overige 31 489 1 359 1 168 3 047 

4 044 7 658 53 991 30 956 96 649 
Kopitaal, reserves en resultant 17 972 17 972 
Overige passivo 4 725 4 725 
Te betolen uit hoo fde von v olutoswops 1 733 121 8 287 6 177 16318 

Totaol passivo 5 834 7 779 62 278 37 133 22 697 135 721 

Teneinde de solvobiliteit von de Bank zeker te stellen en oon een onverwochte behoefte 
ααη liquide middeien te kunnen voldoen, is een eflectenportefeuille, "de beleggings-
portefeuille", gevormd. Deze portefeuille bestoot voornomelijk uit vostrentende woor-

depopieren von eersteklos debiteuren, merendeels obligoties die door de lidstoten zijn 
uitgegeven. De bedoeling is deze tot hun eindvervaldctum con te houden. 
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Wisselkoersrisico's 
Er wo rden wisselkoersrisico's gelopen bij de cumulalie van eigen middelen in andere 
valuta's dan de ecu, in de marges op transacties en bij de atgemene kosten in andere 
valuta's dan de ecu. Bij het activo-Zpassivabeheer streeft men naar minimalisering van 
dit risico door nettoposities in de balans op te nemen in ecu of in de valuta's die dee!  
uitmaken van de ecumand en wel in fiun respectievelijke gewicfit. Afwijkingen worden 
gecorrigeerd door regelmatige transacties op de wisselmarkl. 

DERIVATEN 

1. Bij de financieringsactiviteit 

De Bank maakt voornameli 
genomen middelen wat να 

k geb ruik van derivaten bij de middelenopname om de op 
uta's en rentesoort betreft te laten overeenstemmen met Je 

valuta's en rentesoort van door haar verstrekte kredieten, alsmede om de kosten van de 
middelenopname te reduceren. 

De meest g ebruikte derivaten zijn : 
* valutaswaps 
* renteswaps 
* deferred rate setting agreements (DRS) · contracten met uitgestelde rentebepaling. 

Valutaswaps 

Valutaswaps zijn contracten waarin is overeengekomen de opbrengst van leningen in 
andere valuta's om te zetten en waarbij tegelijkertijd valutatermijncontracten worden 
gesloten om op de vervaldatum de terugbetaling van de leningen in de oorspronkelijke 
valuta's te kunnen uitvoeren. 

Renteswaps 

Renteswaps zijn contracten waarin over het algemeen wordt overeengekomen vorio-
bele rente in vaste rente om te zetten of omgekeerd. 

Deferred rate setting agreements (DRS) - contracten met uitgestelde rente
bepaling. 
Dit afgeleide instrument behoort tot de categorie renteswaps (vaste/variabele rente of 
omgekeerd). Het wordt echter specifiek gebruikt door organisaties die langlopende kre 
dieten verstrekken, zoals de EIB, d ie omvangrijke bedrogen op de kapitaalmarkt op-
neemt. 

Gebruik en hiermee verband houdende risico's 
Zoals in de inleiding al is aangegeven, wordt tot op heden voornamelijk van derivaten 
gebruik gemoakf om tegen zoTaag mogelijke kosten middelen op te nemen en de geld-
nemers van de Bank hiervan te laten profiteren in het kader van net algemene doefvan 
ontwikkeling van de lidstaten van de Europese Unie. 
Zo kunnen met rente· of valutaswaps de kenmerken van de portefeuille opgenomen le
ningen zodanig worden gewijzigd dat zij beantwoorden ααη de vraag van de cliënten 
van de Bank. Er kan echter ook toegang tot bepaaide kapitaaimarkten worden verkre-
gen door met een wederpartij te ruilen en aldus van diens gunstige toegangs-
voorwaarden gebruik te maken. Zo worden de kosten van middelenopname verlaagd. 
Aile rente- en va lutaswaps in verband met de portefeuille opgenomen leningen hebben 
gelijke looptijden als de leningen zelf en zijn dus op lange termijn. 
Bovengenoemde derivaten worden onderhands afgesloten met vooraanstaande weder-
partijen. 
Evenals bi j de financiële Instrumenten op de balans staan derivaten bloot ααη krediet-
risico's. In tegenstelling tot eerstgenoemde Instrumenten, waarvan het kredietrisico over  
het algemeen wordt weergegeven door de hoofdsom of het nominale bedrag, bestaat 
het risico op derivaten over het algemeen siechts uit een klein deel van de hoofdsom. In 
het g eval van de Bank, die uitsiuitend onderhandse derivatencontracten afsluit, wordt 
het kr edietrisico beoordeeld volgens de méthode van het "actuele risico", aanbevolen 
door de Bank van Internationale Betalingen (BIB). Het risico wordt uitgedrukt als posi-
tieve vervangingswaarde van de desbetreffende contracten, vermeerderd met de poten-
tiële risico's ofhankelijk van de looptijd en het soort transactie, en gewogen naar een 
bepaaide coëfficiënt naargelang de soort wederpartij (gewogen risico BIB 2).  
Onderstaande tabellen geven de looptijden van de valutaswaps, renteswaps en DRS  
op basis van de hoofdsommen, evenals het kredietrisico dat eraan wordt toegekend. 

Valutaswaps (in miljoenen ecu) 

< 1 1 tot 5 tot > 10 Totool Totool 

joor 5 joor 10 joor joor 1996 1995 

Hoofdsommen 710 8 064 6013 139 14 926 8 719 
Kredietrisico (cf gewogen BIB 2) 6 187 122 3 318 293 

Renteswaps en DRS (in milj oenen ecu) 

< 1 1 tot 5 tot > 10 Totool Totool 

joor 5 joor 10 joor joor 1996 1995 

Hoofdsommen 4 504 19 369 11 599 1 019 36 491 31 381 
Kredietrisico (cf gewogen BIB 2) 16 177 101 14 308 199 

De te ontvangen en te betalen hoofdsommen in verband met valutaswaps worden ααη  
de actief-, respectievelijk de passiefzijde van de balans geboekt onder de rubrieken 
"overige activa" c.q. "overige passiva". 

Tot op heden heeft de Bank geen optiecontracten gesloten in het kader van haar risico-
afdekkingsbeleid. 

In haar strategie om op de financiële markten zo goedkoop mogelijk haar middelen 
ααη te trekken, sluit de Bank echter wel leningovereenkomsten met bljvoorbeeld rente-
of beursindexopties. Voor dergelijke leningen worden swapovereenkomsten gesloten 
om het overeenkomstige marktrisico af te dekken. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal en de bedragen van de verschii-
lende structuren van opgenomen leningen : 

Structuren met impliciete 
rendementsbeïnvloedende  

elementen 

Betrokken bedrog 
(in min ecu) 

Beursindex.gereloteerde 
structuren 

Betrokken bedrog 
(in min ecu) 

Coupons e.d. met  

bijzondere opties 

Betrokken bedrag 

(in min ecu) 

27 2 678 12 707 7 676 

AI deze structuren maken deel uit van de desbetreffende onderhandse lening
overeenkomsten. 
Over het algemeen wordt met deze opties geen risico gelopen, behalve voor enkele 
beursindexopties; hiervoor bestaat echter een garantie in de vorm van onderpand. 

2. Bij het l iquidifeifenbeheer 

De Bank sluit eveneens k ortlopende valutaswapovereenkomsten af om valutaposities in 
haar operationele middelenbeheer te verevenen ten opzichte van haar referentievaluta, 
de ecu, maar ook om te voldoen ααη de vraag naar valuta's voor uitbetalingen op ver
strekte kredieten. 
Per 3 ] december 1996 beloopt het betrokken bedrag van de kortlopende valutaswaps 
1 127 miljoen ecu, tegenover 1 306 miljoen ecu het jaar daarvoor. 
De te ontvangen en te betalen hoofdsommen in verband met kortlopende valutaswaps 
worden eveneens ααη de actief- en passiefzijde van de balans geooekt onder de ru
brieken "overige activa" c.q. "overige passiva". 

Geraamde actuele woorde von de financiële Instrumenten 
De Europese Investeringsbank neemt de financiële Instrumenten in haar balans op te
gen hun historische koslprijs, dat wil zeggen het ontvangen bedrag in geval von een 
passiefpost of het b etaalde bedrag ter verwerving van een actiefpost. Voor het boek-
jaar 1996 is besloten, het nominale bedrag van de financiële Instrumenten op de bo-

lans nie t te corrigeren, wanneer de geraamde actuele waarde ultimo 1996 lager lag, 
maar om in deze noot bij de jaarrekening de actuele waarde van de financiële Instru
menten {voornamelijk verstrekte kredieten, thesaurie en opgenomen leningen na renfe-
of valutaswaps) ααη de actief- en de passiefzijde in vergelijking met hun nominale 
waarde weer te geven. Deze vergelijking kan niet voor het ooekjaar 1995 worden ge-
moakt, omdat de programmatuur voor dergelijke berekeningen op dat moment nog niet 
beschikbaar was. 
Onderstaande tabel resumeert de actuele waarde van bovengenoemde financiële In
strumenten op de balans volgens de omrekeningsmethode "Risk metrics". 

(in min ecu) 
1996 

Adivo Possivo 
(in min ecu) 

1996 nominool 
actuele 
woorde 

nominool 
octuele 

woorde 

Geboekt tegen historische kostprijs 
• Verstrekte leningen 
- Nettothesourie 
• Opgenomen leningen en swops 

105 692 
9 178 

115 955 
9 787 

96 714 105 341 

Totool 114 870 125 742 96 714 105 341 

84 BÜäÄÄ'-AG-ElB 1996 



Moot Β -

De verdeling naar looptijd is als volgi : 
- tot drie moonden  
- drie macnden tot een jaor . , . . 
- een joor tot νΙ|ί jaor ...... 
- ineer don vijf jacr ....... 

Overheidspopler dot ter 
herfinanclering bi j centrale banken 

kan worden aangeboden 

31.12.1996 

295 674 800 
36 540 966 

1 015 804 916 
930 232 461 

2 278 253 143 

31.12.1995 

598 966 297 

1 167 590214 
490 873 581 

2 257 430 092 

Obllgatles en andere  
vastrentende waardepapleren 

31.12.1996 

396 146 903 

687 689 732 
858 564 711 

1 942 401 346 

31.12.1995 

615 744 407 

448 737 998 
932 513 686 

1 996 996 091 

Aanschaffings-
waarde 

Beleggingsportefeullle 2 380 444 053 
Handelsportefeuille — 
Rislcaindekkingsportefeuille 1 378691296 
Overig kortlopend papier 
tegen nominale waarde 422 166512 

4181 301 861 

Gespreid 
geboekt 

disagio of Boekwaarde 
agio 

42 225 770 2 422 669 823 

-2 873 142 13 75 818 154 

- 422 166512 

Te boek en 
disagio of Woorde op Marktwoorde 

agio vervoldotum 

118 927570 2 541597 393 2 625 947 312 

-90 053 473 1285 764 681 1391 773 612 

- 422 166512 422 166512 
39 352 628 4 220 654 489 

Noot C — Vorderingen op kredietinstellingen (overige vorderingen) 

31.12.1996 31.12.1995 

Te ontvongen middelen op uitgege-
ven leningen 

- binnen drie moanden  

Termijndeposito's 

- binnen drie moanden . . 

60 085 157 

4 781265 316 3 423 026 433 

Reverse repurchase agreements 

- binnen drie moanden 1 105 906 514 369 832 591 

5 947 256 987 3 792 859 024 

Noot D — Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapleren en  
deelnemingen 

Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapleren 
Deze post, ten bedroge von 90 ODO 000, betreft het door de Bank ge
storte kapitool uit hoofde von haar inschrijving op het kapitaol von de 
Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD). In juli 
1996 heeft de EIB ingeschreven op de verhoging van he t kapitaol von 
de EBRD voor een bedrog von 300 000 000, woarmee haar inbreng 
op 600 000 000 komt. 

Deelnemingen 
Deze post ten bedroge van 120 000 000 betreft de eers te drie von de 
vier gelijke joorlijkse termijne n (160 000 000 in totaal), die de Bank 
op haar inschrijving (800 000 000) in het kapitaol van het in Luxem
burg gevestigde Eur opees Inves teringsfonds (EI F) dient te störten. 
Voor het joor 1996 heeft de Bank besloten he t EIF niet in de joorreke-
ning te consolideren. Dientengevolge zol in dit verslag geen ααηνυΙ-  
lende informotie worden verstrekt, oongezien consolidotie van weinig 
of geen belang zou zijn om een getrouw beeld te geven von de re sul-
toten zoals beoogd in de Richtlijn von de Road van 8 decomber 1986  
betreffende de joorrekening en de geconsolideerde joorrekening van 
banken en andere finonciële instellingen. 

Noot E - Moterlële activa 

Terreln 

Netto boekwaarde ααη het begin von het jaar . 3 358 412 
Investeringen — 
Afschrijvingen — 

Netto boekwaarde op 31.12.1996 3 358 412 

Gebouwen 
Kirchberg 

83 560 244 
2 118 052 
3 830 000 

81 848 296 

Gebouw 
Lissabon 

208 506 

14 000 

194 506 

Inventaris 

5 767 723 
5 767 723 

Totaal 

87 127 162 
7 885 775 
9 611 723 

85 401 214 
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Moot F — Vorderingen op lidstoten en bedrogen verschuldigd ααη lid- 
stoten wegens kopitoolverrekeningen 

Toepossing van de in noot A bedoelde wisselkoersen leldt overeenkom-
stlg ortikel 7 von de Statuten tot aanpassing van de bedragen die de 
lidstaten in hun eigen valuta hebben gestört uit hoofde von hu n deelne-
ming in het ka pitaol van de Bank. 

De door de Bank van lidstaten te vorderen bedragen zijn als volgt : 

Te vorderen von : 
Duitsland . . .  
Nederland . .  
Oostenrijk . . . 

31.12.1996 

7 577 492 
2 186013 
1 261 874 

11 025 379 

31.12.1995 

1 956 748 
478 388 
453 670 

2 888 806 

Overeenkomstig het besluit van de Raad van Gouverneurs van 30 de-
cember 1977 geschiedt de betaling van deze bedragen jaarlijks op 
31 oktober, voor zover het verschil tus sen de boekhoudkundige omre-
keningskoers en de koers die geldt voor de aanpassing meer dan  
1,5% bedraagt. Is dit verschil geringer dan 1,5% - in positieve of ne-
gotieve zin - dan blijven de aanpassingsbedragen op niet-
rentedragende aanpassingsrekeningen. 

Noot G - Vooruitontvongen rentesubsidies 

α) Von de in het koder von het EMS ontvangen bedragen is een ge-
deelte beschikbaar gesteld als voorschot op lange termijn. Dit voor-
schot heeft als tegenpost ααη de actiefzijde post 10 c: "vooruitbe-
toolde EMS-rentesubsidies". 

b) De "vooruitontvongen rentesubsidies" (post 3 b) ααη de passief-
zijde omvatten : 

- de rentesubsidies b ij kredieten voor projecten buiten de Gemeen-
schap op grond van de overeenkomsten en protocollen met de ACS-
landen en de niet-lidstaten rond de Middellondse Zee; 

- de rentesub sidies b ij kredieten voor eigen rekening die de Bank in 
de Gemeenschap heeft toegekend in het kader van het Europese Μα  
netaire Stelsel overeenkomstig Verordening 79/1736/EEG van de 
Raad van de Europe se Gemeenschappen von 3 augustus 1979 en in 
het koder van het financieel mechanisme van de EVA-Ianden in over-
eenstemming met de EVA-Overeenkomst die op 2 mei 1992 is gete-
kend; 

- de bedragen die zijn ontvangen v/egens rentesubsidies bij kredieten 
die uit de middelen van de EG zijn verst rekt krachtens de besluiten van 
de Rood van de Europese Gemeensc happen von 16 oktober 1978  
(78/870/EEG, nieuw communoutoir leninginstrument), 15maart 
1982 (82/169/EEG) en 19 aprii 1983 (83/200/EEG), alsmede van 
Verordening 79 /1736/EEG van de Rood van de Europese Gem een
schappen van 3 augustus 1979, gewijzigd bij Verordening 
82/2790/EEG van 1 8 oktober 1982. 

Noot H - Overige rekeningen 

Overige debiteuren : 
leningen voor huisvesting en  
voorschotten ααη personeel 
overige  

31.12.1996 

72 445 886 
95 715 064 
168 160 950 

31.12.1995 

67 661 671 
52 779 955 
120 441 626 

Overige crediteuren : 
- de rekeningen von de Europes e Gemeenschap :  

. voor de verrichtingen in het 
koder van de Speciale Sectie 
en diverse hieraan gerela 
teerde bedragen 50 256 568 

. depositorekeningen .... 82142 063 
- depositorekeningen in het ka

der van het financiële mecha 
nisme van de EVA -Ianden 
ovenge 

276 640 719 
120219953 
529 259 303 

237 171 573 
92 735 066 

212 923 519 
95 867 400 

638 697 558 

Noot I - Schulden ααη kredietinstellingen (op termijn of met opzegging) 
De verdeling naar looptijd is als volgt : 

binnen drie moonden 

31.12.1996 

56 273 324 

31.12.1995 

36 609 404 

Noot J - Voorzieningen voor risico's en verplichtingen (pensioenfonds 
personeel) 
De kosten van de ouderdomspens ioenen zijn voor het lootst op 30 juni 
1994 gewoordeerd volgens de geprojecteerde pensioenwaorderings-
methode, woorb ij gebruik is gemaokt van de diensten van een erkend 
actuaris. Onderstaand volgen de belangrijkste hypotheses die in de 
waardering zijn gebruikt : 

- een rekenrente van 7,5% voor de voststelling van de actuariële  
netto contante waarde van de toekomstige uitbetalingen, 

- een gemiddelde pensioneringsleeftijd van 62 jaor, 
- een gecombineerd gemidd eld effect van de stijging van de kosten 

van levensonderhoud en van de loopbaanontwikkeling van naar schat-
ting 4,5%. 
Uit de evaluatie blijkt d at de op die datum ααη de passiefzijde van de 
balans geboekte voorziening 103% van de toekomstige pensioen-
betolingen bedroeg en dot deze voorziening voldoende zol zijn in ge-
val van opheffing van het pensioenfonds. 
De totale kosten von het pensioenfonds over 1996, met inbegrip von 
de door de Bank gecrediteerde interest, bedragen 41 063 606  
(1995 : 36 679 977). Het bedrag van de lasten met betrekking tot de 
ouderdomspensioenen da t in 1996 ten laste van de winst- en verlies-
rekening is gebracht, is 12 107 903 (1995: 9 443 809). De toe-
name van de voorziening ααη de passiefzijde van de balans bedraagt 
22 181 629 (1995 : 31 076 382). 

Noot K —Voorziening Algemene Risico's bonkbedrijf (VAR) 
Op 31 december 1996 kon het saldo von 500 000 000 als volgt wor
den geanolyseerd : 

Voorziening ααη het begin van 
het (aar  
Bijdrage van de drie nieuwe lid
staten op 1.1.1995  
Toevoeging van een gedeelte 
van de post "Nog te bestemmen 
bijdrage ααη het resultaat" 
Storting gedurende het joor . . 

31.12.1996 

450 000 000 

50 000 000 
500 000 000 

31.12.1995 

350 000 000 

26 815 105 

23 184 895 
50 000 000 

450 000 000 

(1) De Raad van Gouverneurs heeft op 19 juni 1995 besloten een be
drag van 23 184 895 van de post "Nog te bestemmen bijd rage ααη  
het resultaat" (drie nieuwe lidstaten) van in totaal 74 292 465 op 
1.1.1995 ααη de VAR toe te voegen. 
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Noot L — Reserves en bestemming van het bedrijfsresultoat 

De Raad van Gouverneurs heeft op 3 juni 19 96 besloten, het re sultoot 
von het boekioor, nomelijk 1 216 540 277 ecu, verkregen no vorming 
von specifieke vocrzieningen von 125 000 000 ecu en toevoeging 
von 50 000 000 ecu ααη de Voorzienìng Algemene Ris ico's bonkb e-
drijf (VAR), toe te voegen con de oonvuliende reserve. 

Overzicht von de mutoties in de reserves per 31 december 1996 : 

Noot 0 — Geogrofische verdeling von de ontvongen provisies (post 3 
von de winst- en verliesrekening) 

Bestemming 
Stand saldo winst 

per - en verliesrekening 
31.12.1995 1995 

Stand 
per 

31.12.1996 

Reservefonds  
Aonvullende 
reserve . . 

6 201 300 000 - 6 201300 000 

4 310 100 085 1216 540 277 5 526 640 362 
10511400085 +1216540277 11727940362 

Als gevolg von hun toetreding drogen het Koninkrijk Zweden, de Oos-
tenrijkse Republiek en de Republiek Finland in vijf gelijke delen tuss en 
30 aprii 1995 en 3 0 aprii 1997 bij ααη het saldo von de winst- en 
verliesrekening von het b oekjoar 1994. Het soldo op 31 december 
1996 bedroogt 155 296 499, dot op 30 aprii 1997 dient te zijn ge  
stört. 

Op voorstel van de Directie beveelt de Road van Bewind de Rood van 
Gouverneurs ααη, het netto resultaat van het boekjaar dot is geëindigd  
op 31 december 1996, te weten 1 092 1 1 8 660 ecu, verkrege n no 
toevoeging ααη de specifieke voorzieningen van 50 000 000 ecu en 
ααη de Voorziening Algemene Risico's bonkbedrijf (VAR) van 
50 000 000 ecu, toe te voegen ααη ingehouden winst. 

Noot M — Totoolbedrog van de posten ααη actief- en passiefzijde, lui-
dende in vreemde valuta's, omgerekend in ecu 

31.12.1996 31.12.1995 
Active 118 484 248 732 101 810971 686 
Passive 107 796 049 275 91 297 882 536 

Noot Ν — Geografische verdeling van de rente en soortgelijke baten 
(post 1 von de winst- en verlie srekening) 

31.12.1996 

Duitslond 796 958 145 
Frankrijk 1010 027 216 
Italië 2 048 748 620 
Verenigd Koninkrijk . ... . 971320 707 
Spanje 1 19 8 761 562 
België 135 736 691 
Nederland 120 814 737 
Zweden 40 960 121 
Denemorken 262 004 995 
Oostenrijk ........ 32 295 915 
Finland 17 413 794 
Griekenland . 246 402 208 
Portugal 486580 809 
lerland ......... 210574783 
Luxemburg 3 830 828 

7582 431 131 
Overigelanden 352 315 199 

Niet-geanalyseerde baten ''' 

(1) Niet-geanalyseerde baten : 
rente en provisies op beleggin 
gen   
overige baten uit de effecten-
portefeuille  

7 934 746 330 
680 983 10 5 

8 615 729 435 

637 311 404 

43 671 701 
680 983 105 

31.12.1995 

720 977 323 
1 051 188 278 
2 075 870 564 

875 578 964 
1 2 32 782 617 

119 535 073 
120 012 464 

7 257 919 
290 549 279 

17 711 803 
6 314 334 

243 520 587 
483 648 779 
220 671 815 

7 445 353 
7 473 065 152 
321 690 143 

7 794 755 295 
522 072 443 

8 316 827 738 

500 309 161 

21 763282 
522 072 443 

31.12.1996 31.12.1995 

Duitsland  — — 
Frankrijk  281 139 398 161 
Italië  269 717 459 247 
Verenigd Koninkrijk ..... 218 585 200 229 
Spanje . 8217 16 049 
België  2 226 9 780 
Nederland  2 403 2 702 
Denemarken ....... 125 467 170 181 
Griekenland ....... 99 761 125 297 
Portugal ......... 11 014 12 439 
lerland  113 696 169 467 

1 13 2 225 1 563 552 

Communautaire instellingen . . 14 921 569 16 485 423 

16 053 794 18 048 975 

Noot Ρ - Algemene beheerskosten 

Personeelskosten 
Salarissen en emolumenten . .  
Sociale lasten en overige perso
neelskosten  

Algemene kosten en administra-
tieve lasten  

31.12.1996 

79 017 247 

33 283 233 

112 300 480 

32 685 144 

144 985 624 

31.12.1995 

77 064 709 

32 725 658 

109 790 367 

32 438 806 

142 229 173 

Op 31 december 1996 had de Bank 948 medewerkers in dienst (897  
op 31 december 1995). 

Noot Q - Woordecorrecties op effecten 

Teneinde de beleggingsportefeuille te loten beantwoorden ααη het 
beleggingsbeleid volgens welomlijnde richts noeren is in 1995 besloten 
tot een herstruc turering en wijziging van de portefeuille, wot heeft ge 
leid tot een meerwoarde von 90,4 miljoen ecu. 

Noot R - Speciale deposito's voor rentebetaling en oflossing von op-
genomen leningen 

Hieronder is opgenomen he t bedrog von vervallen coupons en obliga-
ties die nog niet ter incasso zijn oongeboden. 

Noot 5 - Overzicht von de term ijntronsacties met betrekking tot de 
effectenportefeuille 

De bedrogen betreffen de transocties met betrekking tot de risico-
indekkingsportefeuille. 
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VERKLARING VAN DE EXTERNE ACCOUNTANT 

De voorzitter van het Comité ter contrôle von de boekhouding 

Europese investeringsbcnk 
Luxemburg 

Wij hebben de biigaande, hieronder genoemde joorstukken  
von de Europese Investeringsbcnk over het boekjoar dot is 
geëindigd op 31 decomber 1996 gecontroleerd. Deze joar-
stukken vollen onder de verantwoordelijkheid von het bestuur 
von de Europese Investeringsbcnk. Het behoort tot onze vercnt-
woordelijkheid hierover op grond vcn de door ons verrichte  
contrôle een oordeel uit te spreken. 

De contrôle is door ons verricht in overeenstemming met de in-
ternctioncle normen inzcke de contrôle vcn jccrrekeningen. 
Velgens die normen dienen wij de contrôle zodcnig op te zet-
ten en uit te voeren, dot er met redelijke zekerheid ken worden  
vcstgesteld of de jccrstukken wezenlijk onjuiste opgcven bevct-
ten. De contrôle omvct het onderzoeken, op basis vcn steek-
proeven, vcn de bewijsstukken dienende ter staving vcn de be-
drcgen en vcn de vermeldingen in de jccrrekening. Tevens 
houdt de contrôle in, het beoordelen vcn de door het bestuur 
gehcnteerde grondslcgen vcn cdministrctieve vercntwoording 
en verslcglegging en vcn door het bestuur gemcckte belcng-
rijke schcttingen, cismede het beoordelen van de cigehele op-
stelling vcn de jccrstukken. Wij zijn van mening dct onze con 
trôle een redelijke grondslcg voor ons oordeel vormt. 

Wij zijn vcn oordeel dot de jccrstukken een getrouw en duide-
lijk beeld geven vcn de grootte vcn het vermögen vcn de Eu

ropese Investeringsbcnk op 31 decomber 1996 en vcn het re-
sultcct en de kcsstromen over het boekjccr 1996, in 
overeenstemming met de terzcke gcngbcre internationale nor 
men en met de grondslcgen van de Richtlijn vcn de Read vcn 
de Europese Gemeenschcppen inzcke jccrrekeningen en ge-
consolideerde jccrrekeningen vcn bcnken en overige  
fincncieringsinstellingen. 

Zonder bovenstccnd stcndpunt ter discussie te stellen, vestigen 
wij echter uw ccndccht op noot 1 3 vcn de toelichting, wccrin 
een wijziging van de methode wordt uiteengezet betreffende  
de opncme in de winst- en verliesrekening van de vergoedin-
gen voor vervroegde cflossingen van verstrekte kredieten. 

De door ons gecontroleerde jccrstukken omvotten: 

Bclcns 

Winst- en verliesrekening 

Opgcve vcn de speciale sectie 

Overzicht vcn de kcsstromen 

Beknopt overzicht vcn de leningen en garanties 

Beknopt overzicht vcn de in schuldbewijzen belichccmde 
schulden 

Overzicht vcn de kcpitcclrekening 

Toelichting op de jccrrekening 

Luxemburg, 25 februcri 1997 Price Wcterhouse 
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COMITE TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding bestoot ult drie jeden, die voor de duur von drie jocr door de Rood von Gouverneurs 
von de Bank zijn benoemd. leder jaar wordt het mandaat van één lid van het Comité vernieuwd of wordt een lid vervangen. Het lid  
Wiens mandaat in de loop van het boekjaar eindigt, is in dat jacr voorzitter. Het Comité verzekert zieh ervan dot de activiteiten van 
de Bank plaatsvinden met inachtneming van de door de Statuten voorgeschreven procedures en bevestigt dot de balans en de fi-
nanciële overzichten exact de situatie van de Bank weergeven, zowel wat de activa als wat de passiva betreft. 

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

Het Comité ter contrôle van de boekhouding brengt versiag uit ααη de Rood van Gouverneurs die, alvorens het jaarverslag en de 
jaarrekeningen goed te keuren, de volgende verkiaring heeft gehoord: 

VERKLARING VAN HET COMITE TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING 

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

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

na kennisneming van het rapport van Price Waterhouse d.d. 25 februari 1997, 

gezien het jaarverslag over 1996, de balans en de rekeningen van de Speciale Sectie per 31 december 1996, aismede de winst-
en verliesrekening over het op die datum afgesloten boekjaar, zoals die door de Rood van Bewind in zijn vergadering van 
24 maart 1997 zijn vastgesteld, 

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

verklaort bij deze: 

dot de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1996 hebben plaatsgevonden met inachtneming van de voorschriften 
van de Statuten en het règlement van orde, 

dat de balans, de winst- en verliesrekening en de rekeningen van de Speciale Sectie in overeenstemming zijn met de boekhouding 
en dat deze, zowel wat de activa als de passiva betreft, een juist beeld geven van de financiële toestand van de Bank. 

Luxemburg, 25 maart 1997 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

M.J. SOMERS A. HANSEN E. DE JESUS MARIA 
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ii rii/' " KREDIETVERLENING IN 1996 PER 
" ' )' LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE 

17724 '^"2 

Ì992 Ì993 1994 1995 1996 

In totaal Is in de Europese Unie in 1996 
voor 20 946 miljoen ααη leningen toege-
kend, tegenover 1 8 603 miljoen in 1995, 
dot wil zeggen een toename van 1 2,6% 
(zie onderstconde tabe! voor de uitsplitsing 
per iidstaot). 

Alle verstrekte kredieten worden uit eigen 
middelen gefinoncierd - hieronder worden 
voornomelijk de opbrengst von de op de 
kopitaclmarkten geploctste emissies en het 
eigen kcpitool (gestört kcpitcal en de reser 
ves) verstcon - vollen onder de finonciële  
verontwoordelijkheid von de Bank en ver-
schijnen in haar balans. 

De EIB w erkt nauw samen met een steeds  
groter cantal financiële instellingen en Han
delsbanken, Zij stelt hun globale leningen 
ter beschikking, die zijn bestemd voor de fi 
nanciering van investeringen van beschei
den omvang in de sectoren industrie, dienst-
verlening en infrastructuur. Zij verstrekt 
projectopdrachtgevers eveneens afzonder-
lijke leningen, rechtstreeks dan wel via instel
lingen en banken. 

In 1996 blijkt uit de uitsplitsing van de ga 
ranties een aanzienlijke toename van bank-
garanties die nu de helft van door de Bank 
toegekende kredieten dekken (47% in 
1995). 

Particulière on-
dernemingen ver-
strekken garan 
ties bij 19% van 
de kredieten van 
de Bank en 31 %  
(38% in 1995)  
geniet een staats-
garantie of een 
garantie van een 
openbare instel-
ling. 

Dezenauwere sa-
menwerking met  
de bankensector 
vormt een con 
crete toepassing 
von de beginse-
len von subsidia-

riteit en complementariteit, wezenlijke facto-
ren voor de octiviteit van de Bank. Zij zai in 
de toekomst nog intensiever worden. 

Geogrofische verdeling van de getekende contractée (in min ecu) 

1996 1995 

Bedrog % Bedrag % 
België (BE) 657,5 3,1 665,3 3,6 
Denemorken (DK) 688,0 3,3 825,0 4,4 
Duitslond (DE) 3 021,6 14,4 2 715,0 14,6 
Griekenlond (GR) 721,1 3,4 525,2 2,8 
Sponje (ES) 2 552,6 12,2 2 817,6 15,1 
Fronkrijk (FR) 2 509,2 12,0 2 206,7 11,9 
lerlond (IE) 188,7 0,9 327,3 1,8 
Italie (IT) 4 120,7 19,7 3 434,9 18,5 
Luxemburg (LU) 78,8 0,4 
Nederland (NL) 765,7 3,7 318,9 1,7 
Oostenrijk (AT) 489,9 2,3 241,9 1,3 
Portugal (PT) 1 29 3,8 6,2 1 231 ,5 6,6 
Finland (Fl) 302,1 1,4 179,1 1,0 
Zweden (SE) 846,5 4,0 273,1 1,5 
Verenigd Koninkrijk OB) 2 386,2 11,4 2 243,9 12,1 
Art. 18"' 402,5 1,9 518,5 2,8 

Europese Unie 20 946,0 100,0 18 602,8 100,0 

De communautaire doelstellingen waaraan 
de afzonderlijke leningen beantwoorden, 
worden in de marge oangegeven. Indien 
niet specifiek vermeld, zijn de globale kre
dieten van multisectorale aard en kunnen zij 
meerdere doelstellingen tegelijk dienen. De 
Symbolen von de verschillende doelstellin
gen zijn als Voigt : 

regionale ontwikkeling 
concurrentievermogen bedrijfsleven en  
Europese integrotie 
milieubescherming en stodsvernieuwing 
comm. infrostructuren 
energiedoelstellingen 

: projecten die deel uitmoken von de prio 
ritaire tronseuropese netwerken, die 
door de Europese Rood von Essen in de-
cember 1994 zijn vostgesteld. 

M 

• 

TEN 

( I ) Projecten buiten het grondgebied van de lidstclen von de Europese Unie, maar von Europees belong uitgedrukt in miljoenen ecu. 
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υΐτ HOOFDE VAN ARTIKEL 1 8 VAN DE STATUTEN GEFINANCIERDE PROJECTEN 

Op basis von ortlkei 1 8, lid 1, tweede alinea van de Statuten van de EIB zijn er projecten gefinancierd die van rechtstreeks belang 
zijn voor de Europese Unie, maar die buiten het grondgebied van haar lidstaten worden uitgevoerd (in totaal 403 miljoen). 

Het gaat in alle gevallen om projecten in de sector verbindingen : verbetering von de verbindingen tussen de Europese Unie en  
IJsland, enerzijds, en tussen de lidstaten van de Unie en Noorwegen, anderzijds, alsmede het in goede baan brengen van satellieten 
ten behoeve van radio- en televisie-uitzendingen in heel Europa. 

Verbetering von het Noorse deel von de Europese 
hoofdweg E6, tussen het zuiden von Oslo en de 
Zweedse grens 
Koninkrijk Noorwegen 30,6 

Verbetering von de verbindingsinfrastructuur op het hele 
eilend von IJsland 
Republiek IJsland 33,0 

Aonschof, lancering en exploitatie van satellieten voor 
contact met schepen, vliegtuigen en voertuigen over  
land 
International Maritime Satellite Organization 39,0 

Aonschof, lancering en het in geostotionaire boon 
brengen van drie televisiesotellieten 
Organisation Européenne de Télécommunications par 
Satellite 300,0 

665 657 
Ondertekende 

leningovereenkomsten : 657 miljoen 
1995 ; 665 miljoen 

Afzonderlijke leningen : 229 miljoen 
Globale kredieten : 428 miljoen 

Toewijzingen uit globale kredieten : 268 miljoen 
1992 1993 1994 1995 1996 

De afzonderlijke leningen zijn gegaan naar de sectoren energie (7 miljoen), vervoer (32 miljoen) en telecommunicatie ( 1 90 miljoen). 

Uit de lopende globale kredieten zijn 1 71 kleine openbore infrastructuren op het gebied von wegenwerken an rioleringen gefinancierd. 
Voorts hebben 576 kleine en middelgrote ondernemingen in totaal 247 miljoen ontvangen. 

Lijst von in 1 996 getekende leningovereenkomsten : 

Afzonderlijke leningen 

Voltooiing von twee aardgosgestookte stegcentroles in 
Drogenbos (Brussels gewest) en in Seraing (bij Luik ) 
Tractebel S.A. 

Modernisering von de luchtvioot voor de 
intracommunautaire verbindingen 
Sabena S.A. 

Modernisering en uitbreiding von het 
' telecommunicotienet 

Belgacom S.A. 

Globale leningen 

Financiering von openbore infrastructuren van 
bescheiden omvong : 
Gemeentekrediet van België 

Financiering von investeringen van bescheiden 
omvang : 
- Generale Bank NV 
- Kredietbank NV 
- Bank Brüs sel Lambert NV 
• Bank van Roese lare NV 
- CERA Bank 
- Nationale Maatschappij voor Krediet aan de 

Nijverheid 
- Nationale Kas voor Beroepskrediet 

31,8 

189,9 

85,7 

102,0 
101,4 
51.4 
25,3 
25,3 

24.5 
12,7 

92 



ENEMARKEN 
£L850 Β,·; 

1992 1993 199 4 1995 1996 

Ondertekende 
leningovereenkomsten : 688 miljoen 

1995 : 825 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 628 miljoen 

Globale kredieten ; 60 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten : 46 miljoen 

De afzonderlijke leningen hebben betrekking op de sectoren energie, met energiewinning uit huishoudelijk ofval (29 miljoen), water-
beheer ( 10 miljoen) en vervoer (589 miljoen, waorvon 1 97 miljoen ten behoeve von prioritaire TEN's). 

Uit lopende globale kredieten heeft men 198 ondernemingen uit het MKB kunnen finoncieren. 

Lijst van in 1996 getekende leningovereenkomsten ; 

Afzonderlijke leningen 

Renovotie en uitbreiding von het stodsverwarmings- en 
rioolnet 
Gemeente Odense 

Bouw van instclloties voor de verwerking von rioolwoter 
Gemeente Korszr 

Uitbreiding en modernisering von een 
verwerkingsbedrijf von gemeentelijk cfvcl in Glostrup 
Vestforbreending l/S 

Aonleg von rondwegen in het hele verkeersnet 
Kongeriget Danmark 

Werken con de "Gittervej", toegangsweg tot de haven 
van Kopenhagen  
Keibenhavns Havn 6,2 · 

15^2 Bouw van een vaste spoor-en wegverbinding over de 
Grote Belt 
A/S Sforebäslfsforbindelsen 343,1 

10,2 ^ 

13,7 •-« 

42,2 

Bouw von een vaste spoor- en wegverbinding over de  
Sont tussen Kopenhagen en Malmö (Zweden)  
A/S 0resundsforbindelsen TEN 72,0 · 
0resundskonsortief TEN 125,1 · 

Globale leni ngen 

Financiering van investeringen van bescheiden 
omvang : 
Finance for Danish In dustry International S.A., FIH 60,3 

Computersimulatie van de toekomstige 
brug over de Sont 
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.i DUITSLAND 
3022 

27151 
2408 

2097-
1664 

1992 199 3 1994 1995 1996 

Ondertekende 
leningovereenkomsten : 3 022 miljoen 

1995:2 715 milioen 
Afzonderlijke leningen : 1 933 miljoen 

Globale kredieten : 1 089 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten ; 1 098 milioen 

De afzonderlijke leningen op het hale Du itse grondgebied zljn gegaon near de sectoren energie (801 miljoen), rioolnetten, woter-
zuivering, en de verwerking von ofvol (399 miljoen), vervoer en de stedelijke infrostructuur (56 miljoen). Voorts is voor projecten in de  

industrie en dienstverlening 677 miljoen ter beschikking gesteld. 

Uit globale kredieten woorvoor in de loop von het jcor contrccten zijn getekend en uit controcten von voorgoonde joren zijn 279 kleine  

initiotieven von de productieve sectoren (317 miljoen) en 426 kleinscholige infrcstructuren (781 miljoen), in het bijzonder riool-

voorzieningen voor lokale overheden, gefinoncierd. 

Von de totale steun via afzonderlijke leningen en toewijzingen uit globale kredieten van de EIB in Duitsland is 53% bestemd voor projecten 

in de oostelijke deelstoten, 

Lijst von in 1996 getekende leningovereenkomsten : 

Afzonderlijke leningen 

Bouw, bij de mijnen zelf, van bruinkoolgestookte 
elektriciteitscentrales ter vervanging von verouderde 
eenheden : 

- Schwarze Pumpe (Brondenburg/Saksen) 
SVK Schwarze Pumpe-VEAC Kraftwerksgesellschaft 
mbH 210,6·» 

- Schkopau (Soksen) 
Kraftwerk Schkopau CbR 90,3 • 

Gecombineerde oordgosgestookte 
elektricitelts/wormtekrochtcentrale : 

- Potsdam (Brandenburg) 
Energieversorgung Potsdam GmbH 21,2·» 

- Neubrandenburg (Mecklenburg - Vorpommern) 
KFB Be teiligungsgesellschaft für Kommunale Projekte 
mbH & Co. 26,1·» 

Bouw van een aardgasleidingnet die de Unie van 
Russisch aardgas moet voorzien 
Wintershall Gas GmbH, WINGAS 343,2 • 

Bouw van ondergrandse gasopslagreservoirs in Kraak 
(Mecklenburg-Vorpommern) 
Hamburger Gaswerke GmbH 39,2 • 

Modernisering en uitbreiding von het 
oordgosdistributienet 
GASAG Berliner Gaswerke AG 44,9 • 

Renovatie en modernisering von het elektriciteitsnet in 
de regio van Leipzig 
Westsächsiscfie Energie Aktiengesellschaft fWESAG] 26,1 •  

Opvang en verwerking van rioolwater : 

- in de regio Bitterfeld - Wolfen (Saksen-Anhalt) 
Abwasserzweckverband "Untere Mulde" 3,7 • 

- in Lutherstadt-Wittenberg (Saksen-Anhalt) 
Lutherstadt Wittenberg 14,2 • 

- in Rudolstadt en Saalfeld (Thüringen) 
Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasser-beseitiqunq für Städte und Gemeinden der 
Landkreise Rudolstadt & Saalfeld 6,9 m 

- in een deel van Noord-Rijnland-Westfalen 
Erftverband 7,8 

- in de regio Eisenach (Thüringen) 
Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal 3,3 •-» 

- in Bernburg en de buurgemeenten (Saksen - Anhalt) 
Wasserverband Saaleaue 10,4 

- in Mannheim 
Stadt Mannheim 32,8 •» 

- in Herford (Noord-Rijnland-Westfalen) 
Abwasserwerfe der Stadt Herford 20,0 •» 

- in München (Beieren) 
Stadt München 54,6 < 

- bij Senftenberg (Brandenburg) 
Wasserverband Lausitz 18,2 

- in Dresden (Saksen) 
Dresden Wasser und Abwasser GmbH 23,5 

Bouw von ofvalverwerkingsbedrijven : 

- in Bonacker (Noord-Rijnland-Westfalen) 
Hochsauerlandkreis 5,3 ·» 

- in Gröbern, bij Leipzig 
Zentraldeponie Gröbern Betriebs-GmbH, Espenhain 40,5 •·» 

- in Offenbach (Hessen) (met verbranding) 
Umlandverband Frankfurt-UVF 30,5 •-» 

- bij Bad Hersfeld (Hessen) 
Abfallwirtschafts-Zweckverband Landkreis 
Hersfeld-Rotenburg, AZV 9,6 •·» 

- in Fürth (Bayern) (met verbranding) 
Umwelttechnik Mittelfranken GmbH 86,0 •·» 

Modernisering von het stadsspoornet in de regio 
Stuttgart 
Zweckverband Nahverkehr Region Stuttgart 21,2 » 

Uitbreiding van de terminal "Wilhelm Kaisen" voor 
contoinerschepen in de haven van Bremerhaven 
Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG 5,2 •· 

Nieuwe luchthaventerminal in Leipzig/Halle (Saksen) 
Flughafen Leipzig Halle GmbH 29,9 •· 

Herstel van een verlaten industrieterrein en omschakeling ervan 
tot een centrum voor de kunst en de mediatechnologie; 
rioolwerken 
Stadt Karlsruhe 23,8 ·» 

Bouw von een vlamboogoven voor longstaalproducten 
in Saalfeld (Thüringen) 
Stahlwerk Thüringen GmbH 41,8 • •»• 
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Ontwikkeling, test en productie van vliegtuigmotoren in 
Dohlev^itz (Brandenburg) 
ßyWW Rolls-Royce GmbH 260,5 

Verbetering van de productleprocessen en ontwikkeling 
van nieuwe luchtbanden In een fabriek In Breuberg  
(Hessen) 
Pirelli Reifenwerke GmbH 8,1 • 

Postdlstrlbutlecentra 365,4 •· 

Globale lenlngen 

Financiering van Investerlngen van bescheiden  
omvang : 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 264,5 
- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 257,2 
- Commerzbank AG 157,4 
- Deutsche Bank AG 104,7 
- 1KB Deutsche Industriebank 72,5 
- Westdeutsche Landesbank Girozentrale 69,0 
- InvestitionsBank des La ndes Brandenburg 52,2 
- Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 36,7 
- Deutsche Ausgleichsbank 26,1 
- Landesbank Sachsen Girozentrale 26,1 
- Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 13,8 
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale 8,4 

In het Westen von het land zijn de ofzonder-
lljke kredleten (877 mlljoen) voor het meren-
deel gegaon near de energiesector (452  
milioen), voornamelljk voor de oonleg von 
vijf delen von een gosleidlng von In totccl 
900 kilometer, die het land van Russisch 
aardgas moet gaan voorzlen. Dit door de 
Europese Raad van Essen aangewezen 
prioritaire project versterkt niet alleen de 
energlevoorziening in Duitslond en omlig-
gende regie's, moor ζαΙ eveneens bljdra-
gen tot de stimulering von de economische 
activitelt. 

Voor de vervoers-, water- en afvalbeheer-
projecten Is 219 mlljoen bestemd, een 
luchtbondenfobrlek heeft een lening van 8  
mlljoen ontvongen. Ult de lopende globale 
kredleten zljn zo'n 240 ondernemingen van 
het MKB (241 mlljoen) en 1 80 kleine lokale 
Infrastructuren (299 mlljoen), vooral op het 
gebied van rioolwaterzulvering gefinan-
cierd. 

In de oostelijke deelstaten (1613 mlljoen) 
heeft de EIB g rote steun v erleend ααη de 

energiesector (436 mll
joen) met de bouw 
von brulnkoolgestookte 
warmtekrochtcentrales 
die verouderde en ver-
vullende eenheden bij 
de grootste brulnkool-
mljnen vervangen. 
Deze centrales zullen 
de lokaal gedolven-
brandstof gebrulken. 
Zij steunen het 

modernlseringsprogramma voor de elektrl-
clteitsproductle in het oosten van Duitsland 
en dragen zo bIj tot de werkgelegenheid in 
de betrokken reglo's. 

Het oardgaslntroductleprogromma Is voort-
gezet met in het bijzonder de bouw van on-
dergrondse opslaglnstallaties bij Hamburg, 

Kredletverlening In de oostelijke deelstaten 
tussen 1990 en 1996 :  

6 975 mlljoen 

16% 24% 

24% 
19% 

17% 

Energie 

Waler 

Communicotie 

Industrie en dienslen 

MKB 

zodat de voorzlening van de stad tljdens 
spitsuren is velliggesteld. 

Op het gebied van de mllieubescherming 
zljn In talrijke Steden rioolnetten en  
-zulveringslnstallatles en bedrijven voor de 
verwerking van Industrieel en gemeentelijk 
afval In talrijke Steden geflnanclerd (121 

De EIB heeft bovendien lenlngen in de pro-
ductieve sector toegekend in Saalfeld voor 
een vlomboogoven voor langstaolproduc-
ten die zorgt voor een grotere energiebe-
sporing en voor minder ultstoot van vervul-
lende gössen. De oven vervongt een 
klossleke staalsmelterij. Ook zljn middelen 
ter beschlkking gesteld voor de productie 
van een nieuwe generatle vliegtuigmotoren. 
Ult lopende globale lenlngen hebben klei
nere bedrijven toewijzingen ontvangen en  
zljn vooral financleringsmiddelen gegaan 
naar kleine water- en energieprojecten (In 
totaal 290 kredleten voor 557 mlljoen). 

Sedert het begin von haar optreden In de 
oostelijke deelstaten, in 1 990, heeft de EIB 
bijna 7 miljard toegekend voor de verwe-
zenlijklng of modernisering von de basls-
Infrastructuur die noodzokelijk Is voor de 
ontwikkeling von de economische activitelt, 
de Verbetering van het leefklimaat en de 
ontwikkeling van de productieve sector, met  
name het MKB. Voor zo'n 1 500 kleinscho-
llge Initlatleven Is voor ruim twee miljard 
ααη financiële steun ter beschlkking gesteld. 
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GRIEKENLAND 

^r,fx ^ ^ 
1992 1993 1994 1995 1996 

Ondertekende 
leningovereenkomsten : 721 miljoen 

1995 : 525 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 689 miljoen 

Globale kredieten ; 32 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten : 41 miljoen 

De afzonderlijke leningen betreffen de sectoren energie (379 miljoen, woorvon 200 miljoen voor de introductie von acrdgos in Grieken-
lond, een prioritcir TEN) en vervoer (310 miljoen, woorvon 158 miljoen voor de voortzetting von de werkzcomheden acn de hoofd-
verbinding Petras - Athene - Thessaloniki). 

Uit de lopende globale kredieten hebben 21 kleine en middelgrote industriële en toeristische bedrijven finoncieringsmiddelen gekregen. 

Lijst van in 1996 getekende leningovereenkomsten : 

Afzonderlijke leningen 

Bouw von de vijfde fase von de bruinkoolgestookte 
wormtekrachtcentrole van Aghios Dimitrios (Macedonie)  
DEI - Dimosia Epihirisi llektrismou (Openbare 
energiemaafscnappij) 172,0 

Uitbreiding en versterking van de stroomtransport- en 
- distributienetten 
DEPA - Dimosia Epihirisi Aeriou 6,6 

Aanleg van een hogedruk-gasleiding tussen ΚυΙα, ααη de  
Grieks-Bulgaarse grens, en Aghia Triade, bij Athene, teneinde 
het land van Russisch aardgas te voorzien, alsmede van een 
terminal voor de invoer von vloeiboar gas uit Algerije 
DEPA - Dimosia Epihirisi Aeriou TEN 200,0 

Autosnelweg Korinthe - Tripoli en rondweg rond  
Megalopoli (Peloponnesos ) 
Helleense Republiek 19,8 

Aanleg van een autosnelweg rond Athene (noord), deel 
von bovengenoemde hoofdverbinding, die onder meer 
het centrum von de stod verbind! met de nieuwe 
internationale luchthaven Spata 
Helleense Republiek TEN 148,5·· 

Bouw van de nieuwe internationale luchthaven Spata 
(Athene) 
Atfiens Internationa/ Airpo rt SA 

Globale kredieten 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang : 
Banque Nationale de Paris SA 

Inrichting tot autosnelweg van het traject Katerini - Klidi 
op de hoofdverbinding Potros - Athene - Thessaloniki -
Bulgoorse grens 
Helleense Republiek TEN 9,9 

In het kader von het finonciële mechonisme von de EER zijn voor de  
projecten in de haven von Piraeus, waarvoor in 1 995 een lening-
overeenkomst is getekend, en de autoweg rond Athene rentesubsi-
dies ontvangen. 

132,0 

32,3 

1992 1993 1994 1995 1996 

Ondertekende 
leningovereenkomsten : 2 553 miljoen 

1995 : 2 818 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 1 885 miljoen 

Globale kredieten : 668 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten : 639 miljoen 

De afzonderlijke leningen hebben voor ruim 90% betrekking op de infrostructuur : energie (444 miljoen woarvan 50 miljoen voor priori 
taire TEN'S), vervoer (742 miljoen), telecommunlcatie (1 88 miljoen), waterbeheer en meervoudige infrastructuren (352 miljoen). Near 
de Industrie is 160 miljoen gegaan. 

De globale kredieten dienen enerzijds voor de ontwikkeling van kleine lokale infrastructuren (160 projecten), en zijn onderzijds bestemd 
voor het MKB (1310 investeringen voor 287 miljoen). 

96 J^I^PSLAG - EIB 1996 



Lijsf in 1 996 ondertekende leningovereenkomsten : 

Afzonderlijke leningen : 

Plaatsing van een ontzwovelingsinstalloHe voor de  
rookgossen von de wormtekrachtcentrole von Teruel 
(Aragon) 
Empresa Nacional de Electricidad 83,6 

Koppeling van het stroomtransportnet op dat van 
Portugal ; delen Mesón - Portugese grens en Cartelle -
Trives (Gallclë) 
Red Eléctrica de Espana SA TEN 50,1 •« 

Vorming van aardoliereserves om de continuïteit van de 
olievoorziening veilig te stellen  
Corporación de Réservas Estratégicas de Productos 
Petraliferos 185,8 

Uitbreiding en versterking van het stroomtransport- en  
-distributienet in de regie's Galicië, Madrid, Kasfilië Ια  
Mancha et Kastilië Leon 
Union Eléctrica Penosa SA 123,9 

Opvong en verwerking van rioolwater en  
drinkwatervoorziening 

- Valencia 
Entidad Publica Saneamiento Agues Residuales 
Comunidad Valenciana 68,1 m·^ 

- Catalonië 
Junta de Saneamiento de Cataluna 31,0 •'4 

- Canarische eilenden 
Ministerio de Obres Pûblicas, Transportes y Medio 
Ambiente 37,7 MM 

Nieuwe delen von het eutosnelwegnet : 

- Galicië 
Autopistas del Atlàntico Concesionaria Espanola SA 119,2 •·  
Autoestradas de Galicia SA 40,3 •· 

- Centebrië 
Ministerio de Obres Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente 103,6 •· 

- Zeven delen van hoofdverbindingen : 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente TEN 154,9 •· 

Verbetering von wegeninfroslructuur : 

- La Generalidad de Cataluna 56,5 •· 
- Comunidad Autònoma de Madrid 61,9 •· 

Verbetering von het regionale en lokale wegennet en  
installeties voor de drinkwatervoorziening en de 
opvong en zuivering van rioolwater 

- Comunidad Autònoma de Murcia 32,3 >4 
- Comunidad Autònoma de Extremadura 29,5 ·4 
- Gestion d'lnfraestructures SA GISA 57,7 ·4 

Verbetering van de drinkwatervoorziening en  
bosbouwwerken : 

- Comunidad Autònoma de Castillo y Leòn 27,9 ·4 
- Comunidad Autònoma de Galicia 67,3 ·4 

Uitbreiding van de autonome haven van Bilbao 
(Baskenland) 
Autoridad Portuario de Bilbao 12,4 •· 

Uitbreiding van de haven van Valencia 
Autoridad Portuario de Valencia 15,0 •· 

Uitbreiding van het stadsspoor van Valencia en  
aanschaf van rollend moterieel 
Comunidad Valenciana 55,7 •< 

Uitbreiding van de metro von Barcelona 
La Generalidad de Cataluna 94,2 4 

Verbetering en uitbreiding van twee luchthavens op het 
eiland Tenerife en von de luchthavens op Lanzarote en 
Fuerteventuro (Canarische eilanden) 
Ente Publico de Aeropuertos Espanoles y Navegación 
Aerea 27,9 •· 

Modernisering en uitbreiding van het 
telecommunicatienet 
Telefònica de Espana SA 188,0 •· 

Ontwerp en uitwerking van een nieuwe kleine 
stadswagen in de fabriek van Almussafes (Valencia) 
Ford Espana SA 155,0 • 

Verbetering van het productieproces en ontwikkeling 
van nieuwe luchtbanden in de fabriek van Manresa 
(Catalonië) 
Pirelli Neumòticos SA 4,7 

Globale leningen 

Financiering van openbare infrastructuren van  
bescheiden omvang : 
• Banco de Crédito Locai de Espana 3 1,3 
- Crédit Locai de France Esparia SA 62,7 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang: 
• Institute de Crédito Oficial 251,2 
- Banco Bilbao Vizcaya SA 62,8 
- Deutsche Bank SAE 62,0 
- Banco Central Hispanoamericano SA 61,9 
- Banco de Santander SA 61,9 
- Caixa - Caja de Ahorros y Pens/ones de Barcelona 1 2,4 

Bij leningen voor infrastructuren in Galicië, Estremaduras en Kastilië Leon en een globaal krediet voor milieuprojecten zijn rentesubsidies 

verstrekt; voor een stadsvernieuwingsprogramma, met onder meer de restaurotie van de kathedraien van Burgos, Salamanca en Leon zijn 
subsidies toegekend. 
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FRANKRIJK 2477 2509 

1992 1993 1994 1995 1996 

Ondertekende 
leningovereenkomsten : 2 509 miljoen 

1995 : 2 207 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 1 334 miljoen 

Globale kredieten : 1 175 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten : 976 milioen 

De afzonderlijke leningen op hef gebied von de infrastructuur betreffen de sectoren vervoer ( 1 200 miljoen), ten behoeve von de grote 

Europese spoor- en outosnelwegverbindingen en de ontwikkeling von het stodsvervoer, clsmede woterprojecten (25 mlljoenj. Alle lenin

gen in de industrie ( 109 miljoen) drogen bij tot de versterking von het concurrentievermogen, voorol in de sector veterinoire producten. 

De globale leningen zijn bestemd voor de financiering van kleine lokale infrastructuren en van het productieve MKB. Dit de lopende glo 

bale kredieten zijn middelen verstrekt voor 1 150 infrastructuurprojecten (566 miljoen), voornamelijk ten behoeve van wegenwerken en 

rioolzuiveringsinstallaties en ααη ongeveer 6 850 kleine en middelgrote ondernemingen, woarvon de helft in de dienstverlenende sector 
(410 miljoen) 

Lijst in 1996 ondertekende leningovereenkomsten : 

Afzonderlijke leningen 

Modernisering von het rioolstelsel von de agglomeratie 
van Nancy (Lotharingen) 
Communauté Urbaine du Grand Nancy 24,8 

Verlenging naar het zuiden van de hogesnelheidstrein 
Parijs - Lyon - Valence (TGV Méditerranée) : 
gemeenschappelijk traject Valence - Avignon en 
aftokkingen Avignon - Marseille en Avignon - Nîmes 
Société Nationale des Chemins de Fer Français 469,0 •· 

. î-

Nieuwe delen van het autosnelwegnet :  
via de Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) 

• A39, delen Dôle - Lons-Le-Saunier - Bourg-en-Bresse 
(Franche-Comté) 
SAPRR - Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône SA 84,9 •· 

- Al 6, delen l'Isle-Adam - Amiens - Boulogne (Ile de 
France/Picordië) 
SAN FF - Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de 
la France SA 72,5 •· 

- A43, outosnelweg die de autotunnel von Fréjus 
oansluit op het Franse autosnelwegnet (Rhône-Alpes) 
Société Française du Tunnel Routier du Fréjus 206,5 •· 

- A29, Le Ftovre - Yvetot- Saint-Soens (Flaute  
Normandie) 
SAPN - Société des Autoroutes Paris - Normandie 35,5 •· 

- A29, Neuchôtel - Amiens - St Quentin (Picardië) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de 
la France SA 7,7 •· 

- A51, Grenoble - Col du Fou (Rhône - Alpes) 
AREA - Société des Autoroutes Rhône - Alpes SA 23,4 •· 

- A51, Sisteron - La Saulce 
ESCOTA - Société de l'autoroute Esterel - Côte d'Azur 31,6 •· 

- A20, Brive - Cahors - Montauban van de 
hoofdverbinding Vierzon - Montauban 
ASF Société des Autoroutes du Sud de la France SA 92,6 •· 

Bouw von de autosnelwegverbinding "francilienne" 
tussen Cergy-Pontoise en de luchthaven van Roissy-
Charles de Gaulle, ten noorden van Parijs 
Département du Val d'Oise 69,4 · 

Verlenging van lijn Β van de metro von Lyon 
SYTRAL - Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône 
et l'agglomération de Lyon 107,8 ·< 

Bouw van een productiecentrum voor veterinaire 
vaccins in Lyon (Rhônes - Alpes) 
Rhône Mérieux SA 38,5 • 

Modernisering van de ontwikkelingsprocedure en het 
productieproces von vliegtuigmotoren in de Parijse 
regio 
SNECMA - Société Nationale d'Etude et de 
Construction de Moteurs d'Aviation 63,2 • 

Verhoging van de productiecapaciteit voor optische  
vezels in Trégostel (Bretagne) 
Pirelli Cavi SpA 2,1 •»-

Nieuwe productielijn voor huishoudelijke apparotuur in 
de fobriek van Thionville (Lotharingen) 
Merloni Electroménager SA 5,0 

Globale kredieten 

Financiering van kleinschalige openbare infrastructuren 
op het gebied van het vervoer en de 
milieubescherming : 
- Crédit Local de France 695,3 
- Caisse Nationale de Crédit Agricole SA 155,3 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang : 
- Crédit National 92,4 
- Crédit Commercial de France 77,6 
- Société Générale SA 77,0 
- Crédit Mutuel Centre Est Europe 46,5 
- Crédit Mutuel de Bretagne 30,8 
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In de ofgelopen vijf jaar heeft de EIB bijna 
2 miijard ter beschikking gesteld voor de  
stedelijke infrastructuur. 

Op vervoersgebied zijn twee soorten pro-
jecten gefinancierd : enerzijds de aanleg 
van rondwegen om te voorkomen dot het 
doorgcond verkeer, vooral het vrcchtver-
keer, het stodsverkeer nog zwcorder beiost, 
en onderzijds de ontwikkeling von het open-
boar vervoer, werken ααη het stratennet en 
ααη parkeergelegenheden teneinde het ver
keer in de stad te verbeteren en de overlast  
te beperken, 

Zo heeft de EIB bij gedragen tot de aanieg 
van de noordelljke, ondergrondse rondweg 
van Lyon, zodat de grote stroom door-
gaand verkeer kan worden omgeleid, met 
name in de richting van de Alpen. Tegelij-
kertijd is het stratennet heringericht en zijn er  
ondergrondse parkeergaroges gebouwd. 

de aanleg van een autosnelweg in de stad -
eveneens ondergronds - tussen Na nterre en 
la Défense. 

De stad Lyon heeft voor haar openbaar ver
voer (verlenging van metrolijn B) ook kredie-
ten ontvangen. De Steden Straatsburg, Nan
tes en Saint-Etienne hebben met behulp van 
ElB-kredieten het tramverkeer ontwikkeld. 

De EIB heeft voorts meer leningen toege-
kend voor de opvong en zuivering van riool-
water in Nancy en Belfort en de verwerking 
van stedelijk afval in Nancy, Nantes en 
Cergy-Pontoise. In laatstgenoemd geval zai 
de afvalverbranding tevens worden ge-
bruikt voor wcrmtelevering ααη het 
stadsverwarmingsnet. 

Naast deze omvangrijke werken zijn zo'n 
3 000 projecten van lokale overheden op 
het hele grondgebied uitgevoerd : 

Kredietverlening ten behoeve van 
de stodsvernieuwing 

1992-1996 

Nancy 
Cengy-Pontois. ^ 'Strasbourg 

I Belfort . 
• Monte« 

0GSO 
·ί/οη 

Saint-Etienne * 

© Metro 

OS 
ο 

Tram 

Parkeerterrein 

Rondweg 

Verwerking von rioolwoter 

Verwerking von stedelijk ofvol 

De Bank heeft eveneens steun verleend ααη saneringswerken, straatwerkzaamheden, 

parkeergelegenheden en andere werken  
die het leefklimaat voor de bevolking verbe
teren. 

388 

1992 1993 1994 1995 1996 

Ondertekende 
leningovereenkomsten : 189 miljoen 

1 995 : 327 miijoen 
Afzonderlijke leningen : 63 miljoen 

Globale kredieten : 125 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten : 44 miljoen 

De afzonderlijke leningen zijn bestemd voor een nieuwe fase van het herbebossings-
programma (6 miljoen), de inrichting van het wegennet (50 miljoen) en de uitbreiding van 
een aantal Instituten voor hoger technisch onderwijs (7 miljoen). 

Uit de globale kredieten die in het afgelopen jaar of in voorgaande jaren zijn getekend, zijn 
1 33 krediettoewijzingen verricht, waarvan 128, voor een bedrag van 32 miljoen, in het kader 
van het vredes- en verzoeningsinitiatief. De betrokken kleine en m iddelgrote ondernemingen, 
voor de helft in de sector toerisme, zijn in de zes grensdistricten van lerland gevestigd. Zij hebben 
rentesubsidies uit begrotingsmiddelen van de nationale overheid en van de Unie ontvangen. 

Lijst in 1 996 ondertekende leningovereenkomsten : 

Afzonderlijke leningen 

Ontwikkeling von de lerse bossen 
lerland, Minisferie von Finanaen 

Verbetering von het wegennet 
lerland, Ministerie van Finanden 

6,4 M·^ 

38,2 •· 

Wegenwerken, drinkwotervoorziening en rioolstelsels, diverse 
infrastructurele werken, verbetering van de toeristische 
voorzieningen 
lerland, Minisferie van Finandën 11,5 a-« 

Modernisering en uitbreiding van 
hogeronderwijsinstituten 
lerland, Ministerie van Finandën 

Globale kredieten 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang : 

- ICC Bank PL C 
- Allied Irish Ba nks 

7,6 

63,7 
61,3 

Bij de lening ten behoeve van de verbetering van het wegennet is in het kader van het EER-mechanisme een rentesubsidie verstrekt. 
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W ν ITALIE 3797 
4111 

Ondertekende 
leningovereenkomsten : 4 121 miljoen 

1995 : 3 435 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 2 981 miljoen 

Globale kredieten : 1 139 miljoen 
1992 1993 1994 1995 1996 Toewijzlngen uit globale kredieten ; 931 miljoen 

De afzonderlijke leningen zijn gespreid over de sectoren energie (1 598 miljoen), voornamelijk voor de bouw von gecombineerde worm-
tekrochtcentroles met geïntegreerde vergassing, de exploitotie von ocrdolie- en -gosvelden en de uitbreiding van de aardgasnetten, ver-
voer (171 miljoen), waterbeheer en stedelijke infrostructuur (809 miljoen). Noar de industrie zijn leningen voor in totool 403 miljoen 
gegoon. 

Uit de globale kredieten, waorvoor in 1 996 of in voorgoonde joren de overeenkomsten zijn getekend, zijn 866 toewijzingen gedoon ten  
behoeve van tiet midden- en kleinbedrijf. 

Lijst in 1996 ondertekende leningovereenkomsten : 

Afzonderlijke leningen : 

Een centrale die op meerdere brondstoffen werkt in 
Brindisi (Apulië) 
ENEL SpA 285,1 

Eenheid voor de vergossing von roffinogeresten en 
geïntegreerde gecombineerde krochtcentroie 

- in Priolo Gorgollo (Sicilië) 
/SAß Energy SpA 372,5 

- in Folconoro Morittimo (Morken) 
API Energia SpA 78,3 

- in Sorroch (Sordinië) 
Sor/ux SpA 391,3 

Instolloties ter bestrijding von de luchtvervuiling in de 
wormiekrochtcentroles von Vodo Liguria (Ligurië), 
Torrevoldoligo (Lotium) en Lo Coselo (Emilio Romogno) 
ENEL 182,6 

Gecombineerde krochtcentroie in Porcori (Toscane) 
SONDEL - Società Nordelettrica 20,8 

Exploitotie von het gosveld Angelo/Angelino - Rovenno 
Mare sud, ter hoogte von Emilio Romogno 
AG/P SpA 36,3 

Exploitotie von de oordoliebron von Aquila, ter hoogte 
von Brindisi (Apulië) 
AG/P SpA 36,3 

Exploitotie von een oordolieveld in de Vol d'Agri  
(Bosilicoto) 
AG/P SpA 104,3 

Lootste fase von de omschokeling op oordgos von de 
ogglomerotie von /Vtiloon 
Azienda Energetica Municipale - Milaan 24,0 

Uitbreiding en modernisering von het 
oordgosdistributienet in Rome 
/TALGAS - Società Italiana per il Cas SpA 24,8 

Uitbreiding en modernisering von de 
oordgosdistributienetten in Lotium, Toscone, Umbrië, 
/vtorken, Abruzzen en Molise 
/TALGAS SpA 41,7 

Rioolstelsels, woterzuiveringswerken en 
stodsvernieuwing ter behoud von de logune von 
Venetië 
- Comune di Venezia 52,2 

- Reg/one Veneto 26,1 •·« 

Stedelijke voorzieningen in Rome en directe omgeving :  
openboor vervoer, porkings, tunnels voor het 
wegverkeer en restourotie von het erfgoed 
Ministero del Tesoro 730,3 -4 

Modernisering von de contrôle- en veiligheidssystemen 
von het hele spoornet 
Ferrovie dello Stato SpA 156,5 •· 

Uitbreiding en modernisering von de luchthoven 
Coselle-Turijn (Piëmonte) 
SAGAT - Società Autonoma di Gestione dell' Aeroporto 
della Città di Torino SpA 4,8 · 

Uitbreiding von het overslogcentrum von Poduo 
(Veneto) 
Interporto di Padova SpA 9,9 · 

Nieuwe productielijn voor houtvezelponeien in Rivoli di 
Osoppo, bij Udine (Friuli - Venezie Giulia) 
Fontani SpA 10,4 • 

Modernisering von fobrieken voor keromische tegels bij 
Bologne en Modena (Emilio - Romogno) 
Florim Ceramiche SpA 4,1 • 
Cooperativa Ceramica d'Imola Seri 5,2 

Modernisering von een roffinoderij in Folconoro, ααη  
de Adriotische kust (Marken) 
API - Raffineria di Ancona SpA 26,1 • 4 

Uitbreiding von een fobriek voor bijzondere chemische  
producten die worden gebruikt ols odditieven ter 
verbetering von de offiniteit tussen minerole en  
organische Stoffen inTermoli (Molise) 
OSI Specialties Italia SpA 7,8 • 

Modernisering en uitbreiding von een 
elostomeerfobriek in Copriote San Gervosio, bij 
Bergomo (Lombordije) 
Fi/lattice SpA 6,8 • 

Modernisering von de productielijnen von auto's in de 
fobrieken Pomigliono d'Arco (Componië), Termoli 
(Molise) en Rivolta di Torino (Piëmonte) 
FIAT Auto SpA 156,5 
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Modernisering en verbouwing van spuitcteliers in vier  
outofabrieken in Termini Imerese (Sicilië), Cassino (Latium), 
Rivolta di Torino en Mirofiori (Piemonte) 
FIAT Auto SpA 25,9m<^ 

Verhoging van de productiecopociteit voor optische  
Systemen in Miioon (Lombardije) en vezels in 
Battipaglia (Campanie) 
POS - Fibre Ottiche Sud SpA et Pire lli Cavi SpA 7,8 

Bouw von een fobriek von branders voor 
verwarmingsketels in Legnogo (Veneto) 
Riello SpA 3,9 

Rotionolisering von de instolloties en ontv/ikkeling van  
nieuwe huishoudelijke opparatuur in Albocino, Melano, 
Comunanza (Marken) en None (Piëmonte) 
Merloni Elettrodomestici SpA 13,8 

Modernisering en uitbreiding von productle-instollaties 
voor heetwotertoestellen en Dodkamerinrichtingen in 9  
fobrieken 
Merloni Termosanitari SpA 12,4 

Bouw von een nieuwe fobriek voor klimoatregelingsopparatuur 
voor particulier gebruik in San Bonifacio en modernisering van  
twee fobrieken in Alano di Piove en Gombellora (Veneto 
Ferrali SpA 

Verhuizing naor de rond van de stad Pedrignono von  
productie-instolloties voor posta's en invoering von een 
nieuw productieproces 
Barilla Alimentare Sud SRL 

Modernisering en uitbreiding von een 
bobyvoedingrabriek in Latino (Latiu m) 
Plasmon Dietetici Alimentari SpA 

Uitbreiding en modernisering von een golfkortonfobriek 
in Verona (Veneto) 
Cartiera di Cadidavid SRL 

18,3 •* 

23,5 

4,8 

15,6 

Verbetering van de productieprocessen voor nieuwe 
luchtbanden in de fobriek von Settimo Torinese (Piëmonte) 
Pirelli Pneumatici SpA 1 8,2 

Modernisering von vijf fobrieken voor brilmonturen en  
ontwikkeling von nieuwe producten 
(Veneto/Friuli-Venezia Giulia) 
Salilo SpA 15,9 

Verhuizing van de groente- en fruitgroothondel naor de 
rond von de stad 
Centro Agro Alimentare Bologna 26,1 ·*•  

Globale leningen 

Financiering von investeringen van bescheiden 
omvong : 
- IMI 207,4 
- Mediocredito Centrale 1 78,8 
- BNL 120,0 
- Rolo Banca 102,5 
- Efibanca 101,5 
- Banca Popolare di Verona 71,7 
- Banca Monte dei Paschi di Siena 65,2 
- Istituto Bancario San Paolo di Torino 52,2 
- Banco Ambrosiano Veneto 33,6 
- Banca Mediocredito 31,3 
- Cassa di Risparmio di Bologna vM.W r : 31,3 
- Banca Popolare di Milano 26,1 
- Interbanca 26,1 
- Banca Popolare dell'Emilia-Romagna 25,9 : 
- Mediobanca 1 8,1 
- Cosso di Risparmio di Parma e Piacenza 14,9 
- ßonco Carige 1 3,0 
- Mediocredito di Roma 10,4 
- Banco Popolare di Bergamo 9,9 

"De EIB is er trots op een grote bijdrcge te  
kennen leveren con de bescherming en res-
tourotie von deze mooie stad met hoar rijke 
historié". Met deze woorden heeft Sir Brian 
Unwin, president van de Europese 
Investeringsbank, de lening gekarakteri-
seerd die de EIB he eft verstrekt voor de fi
nanciering van de bescherming en het her-
stel van de lagune van Venetië. 

De werkzaamheden bestaan uit twee essen-
tiële elementen : ten eerste, de opvang en 
zuivering van het rioolwater in de hele regio  
om de schodelijke effecten von ongezuiverd 
afvalwater von huishoudens, industrieën en 
de londbouw dot in de lagune terechtkomt 
te beperken, en ten tweede, het herstel van 
de netten voor de woterdistributie, riool- en 

drainagestelsels en 
de versteviging von 
de funderingen en 
de gebouwen in de  
stad Venetië zelf. 

De EIB heeft even-
eens het meerjarenprogramma gefinancierd 
voor de verbetering von het stedelijk milieu 
in Rome, dot ααη de behoeften van de Ro-
meinse agglomeratie tegemoet moet komen 
en de uitvoering van investeringen in de in-
frastructuur moet versnellen. 

De werken omvotten onder meer de verbre-
ding van de rondweg rond Rome en van de  
autosnelweg Fiumicino, een uitbreiding van 
het spoornet voor korte afstanden en van de 

tramlijnen, waterprojecten en de restauratie 
van talrijke kasteien, paleizen en historische  
gebouwen. 

De werkzaamheden moeten eind 1 999 zijn 
afgerond en zo bijdragen tot het goede ver-
loop von een wereldmanifestotie - het Hei 
lige Jaar - dot van bijzonder groot belang is 
voor het imago von Europa in de wereld. 
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1992 1993 1994 1995 1996 

Ondertekende 
leningovereenkomsten : 766 miljoen 

1995 : 319 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 478 miljoen 

Globale kredieten : 288 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten ; 38 miljoen 

De afzonderlijke leningen betreffen de sectoren energie (140 miljoen) en de mobiele telecommunicatie (236 miljoen). Voorts zijn twee 
leningen near de industrie gegoon ( 102 miljoen). 

Uit lopende globale kredieten fiebben 65 ondernemingen uit het MKB financieringsmiddelen ontvongen. 

Lijst in 1996 getekende leningovereenkomsten : 

Afzonderlijke leningen 

Bouw von een oordgasgestookte gecombineerde 
wormtekracfitcentrole in Terneuzen (Zeeland) 
Elsta BV & Co CV 

Inbedrijfstelling von een mobilofoonnet 
Ρπ Telecom BV 

Bouw von een fobriek bi Rotterdam voor liet sctieiden 
von gas met befiulp van koudetecfm iek voor de  
productie van industrieel gas 
Air Produc ts Rozenburg Inc. 

Bouw van een fabriek in Zwolle voor twee soorten 
dieselmotoren, bestemd voor elektriciteitscentrales en 
scfieepsaandrijving 
Stork-Wärtsila Diesel BV 

139,7 

235,9 

Globale kredieten 

55,9 Financiering van investeringen von bescheiden 
omvang : 
- Rabobank Nederland 
- Bank Nederlandse Cemeenfen NV 
- ABN Amro Bank NV 

46,6 • - Nationale Investeringsbank NV 

47,2 
70,8 

100,0 
69,7 

OOSTENRIJK 

J 4 
1992 1993 1994 1995 1996 

Ondertekende 
leningovereenkomsten : 490 miljoen 

1 995 : 242 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 351 miljoen 

Globale kredieten : 139 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten : 49 miljoen 

De afzonderlijke leningen zijn bestemd voor de elektriciteitsproductie (26 miljoen), de mobiele tele
communicatie ( 1 85 miljoen) en de industrie ( 140 miljoen). 

Uit de lopende globale kredieten tiebben 84 ondernemingen van het MKB middelen ontvangen. 

Lijst in 1996 getekende leningovereenkomsten ; 

ii'lF 4 
Afzonderlijke leningen 

Bouw van een waterkrachtcentrale ααη de Donau en  
aanpassingswerken ααη deze rivier stroomafwacrts van 
Wenen 
Österreichische Donaukraftwerke AG 26,4 • 

Installatie van een tweede mobilofaonnet 
OE Call Mobil Telekommunikation Service GmbH 184,6 •· 

Bouw van een nieuwe motor in een autofabriek in Steyr 
BMW Motoren GmbH 51,6 

Bouw van een fabriek voor gestreke n houtvrij papier in 
Gratkorn ter vervanging van verouderde eenheden 
KNP - Leykam Gratkorn GmbH 88,6 • 
Globale leningen 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang : 
- Bank Austria AG 1 12,4 
- Österreichische Hotel und Fremdenverkehr Treuhand 

GmbH 26,2 
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PORTUGAL 

1992 19 93 19 94 19 95 1»6 

Ondertekende 

leningovereenkomsten : 1 294 miljoen 

1995 : 1 232 miljoen 
Afzonderiijke leningen : 1 280 miljoen 

Globale kredieten : 14 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten ; 8 miljoen 

Met uitzondering von 4 miljoen voor de industrie zijn alle afzonderiijke leningen voor de infrastructuur bestemd : energie (489 miljoen), 

voornomelijk voor de voortzetting van de introductie van acrdgas, beheer van water en van stedelijk afvol ( 1 22 miljoen), vervoer (537 

miljoen), telecommunicatie (77 miljoen) en stedelijke infrastructuur (51 miljoen). 

Er is een globaol krediet verstrekt voor de financiering van stodsrenovotiewerken. In de loop van het jaor zijn 50 lokale infrastructuren uit 

lopende globale kredieten gesteund. 

Lijst in 1 996 getekende leningovereenkomsten : 

Afzonderiijke leningen 

Bouw van een aardgosgestookfe gecombineerde 
elektriciteitscentrale bij Porto 
Turbogàs Produfora Energética SA 281,6 •« 

Berste fase van de aanleg van een aardgastronsportnet 
in het Westen van het land 
Transgàs-Sociedade Portuguese de Gas Naturai SA TEN 102,5 

Aonleg von aardgasdistributienetten in negen Steden in 
Centraalwest-Portugal 
Lusitaniagàs-Companhia de Gàs do Centro SA 12,8 

Opsiag- en distributiefaciliteiten voor aordolie in Aveiros de 
Cimo teneinde de voorziening von geroffineerde 
oordolieproducten veilig te stellen 
CLC - Companhia Logistica de Combustiveis SA 92,2 

Bouw von een gemeentelijke verbrondingsoven met  
elektriciteitsproductie : 

- in de ogglomerotie von Lissobon 
Valorsul SA 

- in de ogglomerotie von Porto 
LIPOR - Service Municipalizado de Lixos da Regiäo  
Porto 

Uitbreiding von het regionole drinkwoternet von de 
regio Midden-Toog 
Empresa Portuguese das Agues Livres SA 

Verlenging von de outosnelweg A3 noor het noorden, 
vonof Brago tot oon de Spoonse grens ter oonsluiting 
op het Europese outosnelwegnet 
Brisa - Auto-Estradas de Portugal SA 

5l2m*t 

Wegenwerken in de ogglomerotie von Lissabon  
Càmera Municipal de Lisboa 

Verbeteringen oon het nationale wegennet 
Junte Autonome de Estrades 

Bouw van een tweede outobrug over de monding von 
de Toog, stroomopwoorts von Lissobon 
Lusoponte - Concessionària para a Travessia sobre ο  
Te/0 SA 

Uitbreiding en modernisering von de metro von 
Lissobon 
Metropolitano de Lisboa EP 

Modernisering en uitbreiding von het 
telecommunicotienet 
Portugal Telecom SA 

Stodsvernieuwing met het oog op de 
wereldtentoonstelling 1998 in Lissobon 
Parque Expo'98 SA 

Rotionolisering von de instolloties en ontwikkeling von 
nieuwe huishoudelijke opporotuur in de fobrieken von 
Sobugo en Setùbol 
Merloni Electrodomésticos SA 

41,0 • • Globole kredieten 

6,7 •·« 

51,2 •· 

Finonciering von elf projecten ter versterking von de 
infrostructuur en de fociliteiten von stedelijke gebieden 
die in moeilijkheden verkeren 
Co/xo Gérai de Depàsitos SA 

51,2 

271,3 •· 

35,5 •· 

128,1 

76,8 

51,1 

4,0 •»-

13,4 

Bij de kredieten voor het herstel van stede
lijke gebieden en de opsiag von aardolie en 

aardgas zijn rentesubsidies in het kader van 

het EER-mechanisme verstrekt. 

Met het oog op de wereldtentoonstelling in 

1 998 in Lissabon, waorvon het thema zol 

luiden "de oceoon, een erfgoed voor de 
toekomst", heeft de EIB met een financiering 

van 100 miljoen bijgedrogen 

oon de noodzckelijke infrastruc
tuur voor het tentoonstellingster-

rein. Zij maken deel uit von een 

omvangrijk stadsvernieuwings-

programma en betreffen de sa-
nering van het terrein, basis-

infrastructuur en herstel von 5 km 

kade längs de Taag. Het stedelijk leefkli-

maot ζαΙ er duidelijk door verbeteren en  

een tot don toe verwaarloosd gebied reha-

biliteren met woning- en kantorenbouw en 

met vrijetijdsvoorzieningen. 
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ÌFINLAND 

1992 1993 1994 1995 1996 

Ondertekende 
leningovereenkomsten : 302 miljoen 

1995 : 179 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 234 miljoen 

Globale kredieten : 68 miljoen 
Tcewijzingen uit globale kredieten : 1 2 miljoen 

Alle afzonderlijke leningen zijn noor de vervoersector gegoon (234 miljoen) en bestemd voor 
prioritaire TEN's. 

Uit de legende globale kredieten zijn 22 kleinschalige projecten gefinoncierd. 

Lijst in 1996 getekende leningovereenkomsten : 

Afzonderlijke leningen 
Modernisering van de deien Turku-Helsìnki, 
Riifiimäki-Lafiti en Helsinki-Tikkurlla von de zuidelijke 
hoofdspoorlijn Turku-Helsinki-Russische grens 
Suomen Tasavalta TEN 132,0 
Verbetering von een contai delen van de 
hoofdverbinding oost-west El 8 in het zuiden van liet 
land en voltooiing van de autosnelweg 
Hämeenlinna-Tampere 
Suomen Tasavalta TEN 101,7 · 

Globale kredieten 

Financiering van kleinschalige openbare 
infrastructuren : 
Municipality Finance Ltd 33,7 

Financiering van kleinschalige investeringsprojecten 
Okobank Ltd 34,8 

ZWEDEN 

1992 19 93 19 94 19 95 1996 

Ondertekende 
leningovereenkomsten : 847 miljoen 

1995 : 273 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 828 miljoen 

Globale kredieten : 19 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten : 40 miljoen 

De afzonderlijke leningen zijn bestemd voor projecten in de sectoren energie (93 miljoen), water (45 miljoen), ver-
voer (450 miljoen, waorvan 346 miljoen ten behoeve van prioritaire TEN's) en telecommunicatie (240 miljoen). 

Uit de lopende globale kredieten zijn 15 lokale infrastructuren gefinancierd. 

Lijst in 1996 getekende leningovereenkomsten : 

Afzonderlijke leningen 

Renovatle von kleine woterkrochtcentrales en bouw van 
een ge'integreerde fabriek met een gecombineerde 
warmtekrachtcentrale en een biobrandstoffenfabriek 
Skellefteä Kraft AB 4ό,2·»·< 

Uitbreiding en modernisering von de netten voor 
stadsverworming, klimaatbeheersing en elektriciteit in 
de agglomeratie van Stockholm 
Stockholm Energi AB 47,0 • 

Modernisering en uitbreiding von het drinkwoterleidingnet in de 
regio von Molmö 
Sydvatten AB 23,3 < 

Modernisering en uitbreiding von 
ofvalwaterzuiveringsbedhjven : 

Modernisering van spoorlijnen : 
- Ulriksdal-Uppsala, oostkust 
Banverket 

- Malmö - Göteborg, westkust 
Banverket 

103,5 

TEN 123,6 

Aanleg en herstel van zeven delen van de autosnelweg 
E4 tussen Stockholm en Heisingborg 
Vägverket TEN 30,0 •· 

Bouw van een vaste (spoor)wegverbinding over de 
Sont tussen Kopenhagen (Denemarken) en Malmö 
(Zweden) 

- in Stockholm 
Stockholm Vatten AB 

- in Göteborg 
Göteborg Ryaverks Aktiebolag 

13,4 

8,5 

- Öresundskonsortiet 
- Svensk-Danska Broförbindelsen AB, SVEDAB 

Modernisering von het te lecommunicotienet 
Telia AB 

Globale kredieten ; 

TEN 125,1 
TEN 67,6 

239,6 

Financiering van investeringen van bescheiden omvang :  

Aß Svensk Exportkredit, SEK 18,7 
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Ondertekende 
leningovereenkomsten : 2 386 miljoen 

1995 : 2 244 miljoen 
Afzonderlijke leningen : 2 051 miljoen 

Globale kredieten : 335 miljoen 
1992 1993 1 994 1995 1996 7oewijzingen uit globale kredieten ; 254 miljoen 

De afzonderlijke leningen hebben betrekking op de sectoren energie (674 miljoen), water (51 2 miljoen), vervoer (432 miljoen, waorvan 
1 1 8 miljoen voor een prioritoir TEN) en telecommunicafie (1 86 miljoen). Naar de industriële sector is in totaal 246 miljoen ααη leningen  
gegaon. 

Uit de lopende globale kredieten zijn 671 kleine projecten gefinancierd, woarvan 105, voor een bedrag van 86 miljoen, in Noord-
lerlond, Lootstgenoemde projecten worden of zijn uitgevoerd in het kader von het speciale programma ter ondersteuning van het vredes-
en verzoeningsinitiatief op het lerse eiland, waarbij rentesubsidies uit nationale en Europese begrotingsmiddelen zijn verstrekt. 

Lijst in 199Ó getekende leningovereenkomsten : 

Afzonderlijke leningen : 

Ultbreiding en modernlsering van het 
hoogsponningstronsportnet 
The National Grid Co pic 248,8 

Aonleg von een onderzeese gosleiding tussen Bocton 
(East Anglic) en Zeebrugge (Belglë) 
Interconnecter UK Ltd 424,9 • 

Verbetering von de drinkwotervoorziening en opvang 
en zuivering van rioolwater : 

- Stroomgebied van de Theems 
Thames Water Utilities Ltd 62,2 

- South - East 
Southern Water Services Ltd 35,4 

- Midlands 
Severn Trent Water Ltd 166,4 m·^ 

- North - West 
North West Water Ltd 248,8 m·^ 

Eerste fase van de spoorlijn voor de hogesnelheidstrein 
tussen Lenden en de Kanoaltunnel 
European Passenger Services Ltd TEN 118,9 · 

Ombouw tot autosnelweg van het gedeelte tussen 
Lenden en Newcastle van de Al en wegenwerken In 
het Westen (A417/A419) 
Road Management Services 131,1 · 

Aansluitingen van de autosnelwegen AI en Ml 
Yorkshire Link Ltd 106,2 · 

Aanleg van nieuwe delen en inrichting van de bestaande weg 
tussen Faversham en Ramsgate en tussen Whitfield en Eastry; 
rondweg rond Eastry (South-East) 
Kent County Council 

Aanleg van de rondweg rond Uttoxeter en  
Verbeteringen ααη het wegennet 
Staffordshire County Council 

In het koder van het EER-mechonisme is er 
subsidie verleend voor een haven-
infrastructuurproject in Noord-Ierlond. 

Teneinde aonvullende middelen te verstrek-
ken die ααη de specifieke behoeften van het 
MKB beantwoorden, heeft de EIB via de 
aanpassing van een globale lening ααη de 

59,4 

16,6 ··* 

Barclays Bank bijgedragen tot de vorming 
van een speciaal fonds, de "Merseyside 
Special Investment Fund". De Bank of Eng
land, de Kamer van Koophandel van Liver
pool en het EFRO nemen eveneens ααη dit  
initiatief deel. Het fonds geniet de garantie  
van het Europees Investeringsfonds. 

Ultbreiding van het telecommunicatienet en koppeling 
ααη het net op het Europese vasteland via onderzeese 
kabels 
Mercury Communications Ltd 186,5 •· 

Ontwerp, uitwerking en productie von een nieuwe 
automotor In Bridgend (Wales) 
Jaguar Ltd 105,7 • 

Nieuw onderhouds- en reparatlecentrum voor 
boordelektronico In Pontyclun (Wales) 
British Airways Avionic Engineering Ltd 10,6 • 

Verhoging van de productiecapaciteit voor optische 
vezels in Bishopstoke en Harlow (South-East) 
Pirelli General pic 5,7 • 

Uitbreiding van productie-eenheid voor 
optischevezelkabels in Deeside (Wales) 
Optical Fibres 49,8 

Bouw van een fabriek voor gloselementen ten behoeve 
van elektronenbuizen in Cardiff (Wales) 
Ocean Technical Glass Ltd 68,4 • 

Ontwikkeling van productieprocedures voor nieuwe 
luchtbanden in Carlisle (Cumbria) 
Pirelli UK Tyres Ltd 5,5 

Globale leningen 

Financiering van investeringen van bescheiden  
omvang : 
- Barclays Bank pic 186,6 
- National Westminster Bank pic 11 8,0 
- Lloyds Bank pic 30,8 
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1992 1993 1 994 1995 1996 

KREDIETVERLENING IN 1996  
BUITEN DE EUROPESE 

UNIE 

Buiten de Europese Unie heeft de EIB in 
1996 in het kader van het Europese 
scmenwerkings- en ontwikkelingshuipbeleid 
in vijftig partnerlanden 2 294 milioen ter be-
schikking gesteld (zie onderstaande tabel 
voor de verdeling per geografische zone). 
Zij bevorderen een duurzame ontwikkeling 
von de begunstigde landen en steunen de 
inspanningen voor vrede en stabiliteit in 
meerdere regio's. De verrichtingen worden  
ofwel uit eigen middeien von de EIB gefi-
nancierd (2 190 miljoen) ofwel uit 
begrotingsmiddeien van de Unie of van de 
lidstaten (104 milioen). Het bedrog van de 
leningen uit eigen middeien, met rentesubsi-
dies uit communautaire begrotingsmid
deien, beloopt 296 miljoen in de ACS-
landen, 380 miljoen in fiet Middellondse-
Zeegebied voor zogenaomde buiten-
protocolloire milieuprojecten en 30 miljoen 
in Slovenië. 

Leningen uit begrotingsmiddeien worden  
door de EIB on der mandaat toegekend, in 
naam en voor rekening en risico van de Ge-
meenschap. Zij verschijnen niet in de ba-
lans, maar zijn in de Speciale Sectie opge-
nomen. 

De leningen uit eigen middeien worden in 
onderstaande lijst met een * aangegeven, 
de financieringen met befiulp van begrotings
middeien met een •. Voor bepoolde projec-
ten met risicokapitaal zijn middeien toege
kend op basis van lopende mandatée; de 
bedragen komen niet in de statistieken van  
het boekjaar voor. Ter informatie worden zij 
wel in navolgende lijsten genoemd en aan
gegeven met het symbool +. 

De bedragen voor de projecten in deze lijst 
zijn in miljoenen ecu uitgedrukt 

Bedrag en geografische verdeling van de getekende contracten (in min ecu) 

1996 1995 

Bedrag % Bedrag % 
Afrika, Cor. gebied. Stille Oceoan (ACS) 395,5 17,2 429,9 15,3 
Zuid-Afrika(RSA) 56,0 2,4 45,0 1,6 
Midd.-Zeegebied (MED) 681,0 29,7 1 037,5 37,0 
Midden- en Oost-Europa (MOE) 1 1 16,0 48,7 1 005 ,0 35,8 
Azië en Latijns-Amerika (ALA) 45,0 2,0 288,0 10,3 

Buiten de Europese Unie 2 293,5 100,0 2 805,4 100,0 

Sectorale verdeling van  
de kredietveriening in 1996 

Energie 

Verbindingen 

Water en andere infrastructuren 

Industrie 

Globale kredieten 

14% 
31% 

44% 
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ZUID-AFRIKA 56,0 BOTSWANA 

Versterking en uitbreiding van het stroomtransportnet in de  
regio Durban/Pietermaritzburg, in de provincie Noord en 
in de Kaapregio 
ESKOM 56,0 

AFRIKA 

REGIONAAL AFRIKA 30,0 

ETHIOPIE 19,0 

UGANDA 17,0 

ZUIDELIJK AFRIKA  

NAMIBIE 

58,4 

20,0 

Bouw van een nieuwe kade in de Hoven von Lüderitz en 
von een Containerterminal in de haven van Walvis Boy 
Namibian Ports Authority 12,0 

Financiering van kleinschalige investeringen 
Globaal krediet ααη de Republiek Namihië 

+ Cadilu Fishing (Pty) Ltd 
Compania Espahoia de Finandación del  
Desarrollo, S.A. (COFIDES) (0,5) 

MALAWI 15,0 

MAURITIUS 8,0 

Verlenging en herasfaltering von de start-en landingsbaan 
van de internationale luchthaven 
Airport Development Corporation Ltd 8,0 

Botswana Power Corporation 

SWAZILAND 

Vernieuwing en modernisering van de apparatuur op 
luchthavens en in vliegtuigen ter verbetering van de 
luchtverkeersveiligheid 
Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en 
Afrique et Madagascar (ASECNA) 30,0 * 

OOST-AFRIKA 71,0 

KENIA 35,0 

Financiering van investeringen van bescheiden omvang 
Republiek Kenia 20,0 * 
Voorwaardelijke globale lening ααη de Repub/iek Kenia 15,0 • 

ZAMBIA 

Financiering van investeringen van bescheiden omvang 
Voorwaardelijke globale lening ααη de Federale 
Democratische Republiek Ethiopië via de Development 
Bank of Ethiopia 10,0 • 

Herstel van de opmaakafdeling van de textielfabriek van 
Bahr Dar 
Voorwaardelijke lening ααη de Federale Democratische 
Republiek Ethiopië 9,0 • 

MADAGASKAR 

- Banque Malgache de l'Océan Indien 
- Union Commercial Bank 

ZIMBABWE 

Winning van kobalterts door bewerking von concentraten 
von kobolthoudend pyriet, afval uit de kopermijn van 
Kilembe 
Kasese Cobalt Company Ltd 10,1 * 
Voorwaardelijke lening ααη Kilembe Mines Ltd 6,9 • 

MOZAMBIQUE 

6,6 

Bouw van een onderstation voor de koppeling van de 
elektriciteitsnetten van Zimbabwe en Zuid-Afrika 

6,6 * 

3,0 

Bouw van een rietsuikerraflìnaderij en een opsiagplaats 
voor zakken suiker in Mhiume 
Voorwaardelijke lening ααη Swaziland Sugar Assets Ltd 3,0 • 

3,0 

Financiering van deelnemingen in het aandelenkapitaal 
van ondernemingen 
Voorwaardelijke globale kredieten ααη : 
- Zambia Venture Capital Fund Ltd 1,9 • 
- Fund Investment Services Ltd 0,1 ο 

Financiering van deelnemingen in het aandelenkapitaal 
van ondernemingen 
Voorwaardelijke globale lening ααη Nederlandse 
Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. 
(FMO) voor Zambesi Fund (Pvt) Ltd 1,0 • 

+ Zambesi Fund 
Société de Promotion et de Participation pour la 
coopération économique (PROPARCO) (0,5) 
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Financiering van investeringen van bescheiden omvang 
Voorwaardelijke globale leningen ααη : 

1,0 • 
0,7 • 

0,6 

Uitvoerbaarheidsonderzoek naar de winning van kobalt, 
zink en mangaan in de mijn van Sanyati (noorden) 
Voorwaardelijke lening ααη Munyati Mining Company Ltd 0,6 • 

+ Frese Ltd 
Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene 
(0,4) 

0,5 

Exploitatie van een grafietplatenmijn in Ancuabe, in het 
noorden van het land 
Voorwaardelijke lening ααη Grafites de Ancuabe 

WEST-AFRIKA 

MALI 

0,5 • 

20,3 

6,3 

8,0 * Versterking van de capaciteit van de elektriciteitsproductie 
op grond van warmtekracht 
Voorwaardelijke lening ααη Energie du Mali 

Oprichting van een productie-atelier voor botterijen 
Lening met winstdeling ααη OMNIUM MALI 

BURKINA FASO 

Uitbreiding en modernisering van het waternet van 
Lilongwe 
Voorwaardelijke lening ααη de Republiek Malawi voor 
Lilongwe Wafer Board 15,0 • 

5,3 • 

1,0 • 

6,0 

Uitbreiding en modernisering von de 
katoenbewerkingsfabrieken 
Voorwaardelijke lening ααη Société Burkinabé des Fibres 
Textiles 6,0 α 

IVOORKUST 4,0 

Financiering van investeringen van bescheiden omvang 
Voorwaardelijke globale leningen ααη ECOBANK en 
SOGEFINANCE 4,0 
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MAURITANIE 3,4 

Installatie van een werktulgotelier in Nouadhibou 
Voorwoardeliike lening con de Sodéfé Nationale 
Industrielle et Minière 

Installatie van een metaaigieterij in Nouadhibou 
Voorwoardelijke lening ααη de Société Arabe du Fer et de 
l'Acier 

GUINEE-BISSAU 

2,0 α 

1,4 • 

0,2 

Bouw von een deurenfobriek 
Lening met winstdeling ααη Guineense-Espanhola de 
Madeiras S.A.R.L. 

REGIONAAL WEST-AFRIKA 

0,2 D  

0,4 

Deelneming voor rekening von de Europese Unie in het 
kopitool von CAURIS Investissement S.A. 

CENTRAAL- EN EQUATORIAAL AFRIKA  

GABON 

0,4 • 

11,1 

11,1 

Modernisering van opporatuur op luchthovens en in 
vliegtuigen op de zeven grootste nationale luchthovens 
Republiek Gabon 10,5 

Bouw von een modelbedrijf voor de oquocultuur 
Voorwoardeliike lening oon de S.A. Ferme Equatoriale de 
la Ndounie 0,6 

CARIBISCH GEBIED 

JAMAICA 60,0 

Uitbreiding von de notionole en internotionole 
telecommunicotie 
Telecommunications of Jamaica Ltd 

Bouw en uitrusting von een tweede contoinerterminol in de  
hoven von Kingston 
Port Authority of Jamaica 

TRINIDAD EN TOBAGO 

Ontwikkeling von de gostronsportcopociteit 
National Gas Company of Trinidad and Tobago Ltd 

BAHAMA'S 

Ontwikkeling von stroomproductie- en -tronsportcopaciteit 
op het eilond Nouvelle-Providence  
Bahamas Electricity Corporation 

BARBADOS 

Ontwikkeling von de stroomproductie- en 
-tronsportcopaciteit 
Barbados Light and Power Company Ltd 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 

20,0 • 

8,0 

Finonciering von investeringen von bescheiden omvong 
Globole lening oon de Bonco Intercontinental S.A. 

+ Inversiones Arrecife S.A. 
Compania Espafiola de Financiación del 
Desarrollo, S.A. (COFIDES) (0,8) 

SAINT LUCIA 

Ontwikkeling von de stroomproductiecopociteit 
Saint Lucia Electricity Services Ltd 

GRENADA 

fix-· • • 1 

2,5 

40,0 * 

20,0 * 

45,0 

45,0 * 

20,0 

20,0 • 

20,0 

Finonciering von investeringen von bescheiden omvong 
Globool krediet oon de Development Finance Corporation 2,5 * 

REGIONAAL CARIBISCH GEBIED 25,0 

Finonciering von kleinscholige regionole of notionole  
projecten 
- Globool krediet oon de Caribbean Development Bank 20,0 * 
- Voorwoordelijk globool krediet oon de Caribbean 
Development Bank 5,0 D 

STILLE OCEAAN 

TONGA 3,7 

Uitbreiding von de lokole telefoon- en telecommunicotienetten 
en von de verbindingen per sotelliet 
Tonga Telecommunications Comminssion 3,7 * 

LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE 

NEDERLANDSE ANTILLEN 6,0 

8,0 * 

8,0 

Instollotie von een luchtverkeerscontrolesysteem op het 
eilond Curoçoo 
Voorwoordelijke lening oon de Regering van de  
Nederlandse Antillen 

ΜΑΥοπε 
6,0 • 

1,9 

8,0 • 

4,0 

Uitbreiding von de elektriciteitscentrole von Queen's Pork  
Grenada Electricity Services Ltd 4,0 * 

Versterking von de productiemiddelen von de 
wormtekrochtcentrole von Bodomiers 
Voorwoordelijke lening oon de Collectivité territoriale de 
May otte 1,9 D 

BRITSE MAAGDENEILANDEN 0,6 

Uitvoerboorheidsonderzoek noor de uitbreiding von de 
luchthoven von Tortolo 
Voorwoordelijke lening oon British Virgin Islands 0,6 • 
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MIDDELLANDSE-ZEEGEBIED MAGHREBLANDEN 

MACHRAKLANDEN 

EGYPTE 

ALGERIJE 115,0 

108,0 

Uitbreiding van een zuiveringsstotion (Gcbol El Asfor) ten 
noordoosten von Cairo op de oostelijke oever van de NijI 
Arabische Republiek Egypte 55,0 * 

Uitbreiding van het hootdrioolstelsel in het centrum van 
Cairo en op de oosteiijke oever van de Niji 
Arabische Republiek Egypte 35,0 * 

Financiering van investeringen in miiieuprojecten in de  
industriële en productieve sectoren 
Globaal krediet ααη de Notiona/ Bank of Egypt 15,0 * 

Bouw van een fabriek voor radiaalbanden voor 
vrachtwagens en autobussen bij Alexandrië 
Voorwaardelijke lening ααη de Bank of Cairo voor 
Alexandria Tyre Company 2,5 D 

LIBANON 66,0 

Modernisering van de riool- en draineringsstelsels in de  
kuststeden Kesrouan, Saida en Sour 
Republiek Libanon 50,0 * 

Modernisering von de ondergrondse 
hoogsponningsleiding in Beiroet 
Republiek Libanon 16,0 * 

JORDANIE 9,0 

Herstructurering en herstel van het waterleidingnet van de  
agglomeratie Amman 
Hasjemitische Koninkrijk Jordanie voor Water Authority of 
Jordan 9,0 * 

Bestrijding van de industriële vervuiling in drie fabrieken 
ααη de noordoostkust in Skikda en Annoio 
Banque Algérienne de développement voor Entreprise 
Nationale de la Pétrochimie 50,0 • 

Elektrificatie von het zuiden van het land 
Banque Algérienne de Développement voor Société 
Nationale de l'Electricité et du Gaz 35,0 * 

Modernisering von het luchtverkeerscontrolesysteem op de 
luchthovens van Algiers, Constantine en Cran 
Banque Algérienne de Développement voor Etablissement 
National de Navigation Aérienne 

MAROKKO 

30,0 

30,5 

Herstel en uitbreiding van de hoofdriolen en bouw von een 
zuiveringsstotion in Marrakech 
Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau et 
d'Electricité de Marrakech 30,5 

OVERIGE LANDEN 

TURKIJE 246,0 

Versterking van de gastransport- en -distributienetten 
BOTAS - Compagnie des oléoducs 

Opvang en zuivering van riooiwater van huishoudens en 
bedrijven in I zmit 
Gemeente Izmit 

Plootsing van ontzwavelingsinstallaties in de centrale van 
Yeniköy, ααη de kust van de Egeïsche zee  
Turkse stroomproductie- en -transportmaatschappij 

Modernisering van het telefoonnet 
Turk Telekom 

Aanschaf van containertransportmateriaal in de havens 
van Haydarpasa (Istanbul), Mersin en Izmir 
Republiek Turkije 

CYPRUS 

80,0 

50,0 

40,0 

40,0 

36,0 

54,0 

Globaal krediet voor de financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Globaal krediet ααη de Cyprus Development Bank (CDB) 

Rechtstreekse deelneming namens de Europese Unie in het 
kapitaal van de Cyprus Development Bank 

Aanleg van een rioolnet en van waterzuiveringsinstallaties 
voor de gemeenten Porolimni en Ayia Ναρα 
Office de l'assainissement de Paralimni et d'Ayia Napa 

Verhoging von de veiligheid en doeltreffendheid von het 
luchtverkeerscontrolesysteem 
Regering van Cyprus 

25,0 

2,0 • 

15,0 

GAZA-WESTOEVER 

12,0 

53,0 

Verbetering woterleiding- en rioolnetten in Gaza 
Palesti/nse Autoriteit voor de Palestijnse Waterautoriteit 30,0 * 

Bouw van het eerste deel van de haven van Gaza 
Palestijnse Autoriteit 23,0 * 
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MIDDEN-EN OOST-EUROPA 

POLEN 380,0 

Inrichting van de niet meer in gebruik zljnde gosbron von 
Wlerzchowlce, In het westen von het land, tot een 
ondergrondse opsiagplaats 
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (Poolse 
aardolie- en gasmaatschappij) 180,0 * 

Uitbreiding en modernisering van het telecommunicatienet 
Telekomunikai/a Polska S.A. 100,0 * 

Aanpassing van de A4 tussen Blelany (Wroclaw) en 
Nogawczyce (Gliwice) via Prady (Opole) tot outosnelweg 
Republiek Polen 100,0 * 

REPUBLIEKTSJECHIË 255,0 

Modernisering van de spoorliin Warschau-Ostrava-Wenen 
C'eské drahy s.o. (Tsjechiscbe Nationale 
Spoorwegmaatschappij) 200,0 * 

Vervanging van de bruinkoolgestookte gecombineerde 
warmtekrachtcentrale van de fabriek VW/Skoda in MIada 
Boleslav door eenzelfde soort centrale die echter op  
steenkool werkt 
EMERGO FIN s.r.o. 55,0 * 

HONGARIJE 135,0 

Inrichting van de autosnelweg (tolweg) M3 die Boedapest 
met Gyöngyös verbindt 
Eszak-Kelet-Magyarorszagi Aufopalya Fejleszlö es 
Üzemeltetö fit. 95,0 * 

Financiering van investeringen van bescheiden omvang 
Globaal krediet ααη diverse bemiddelende financiële 
instellingen 40,0 * 

REPUBLIEK SLOWAKIJE 100,0 

Herstel van de steenkoolgestookte centrale van Vojany 
Slovenske Elektrame 70,0 

Modernisering en uitbreiding van het gasieidingnet ten  
behoeve van het internationale gastransport 
Slovensky Plynarensky Priemysel 30,0 * 

ROEMENIË 90,0 

Herstel van delen van de Europese hoofdverbindingen 
E81 en EÓ0 
Roemenië voor de Nationale Regie der wegen 70,0 * 

Vernieuwing van het rollend materieel en voltooiing van 
het metronet van Boekarest 
Roemenië voor METROREX R.A. 20,0 * 

LITOUWEN 72,0 

Modernisering von de spoorweginfrastructuur 
Republiek Litouwen voor de Litouwse 
Spoorwegmaatschappij Lietuvos Gelezinkeliai 

Inrichting en herstel van delen van de Via Baltica  
Republiek Litouwen voor het Ministerie van vervoer - 
Litouwse regie der wegen 

Installatie en exploitotie van de eerste fase van een 
mobilofoonnet 
MOBILIOS Telekommunikacijos (Bité GSM) 

Aanleg van aardgastransport- en -distributieleidingen 
Republiek Litouwen voor Lietuvos Dujos 

22,0 * 

20,0 * 

15,0 * 

10,0 * 

Financiering van investeringen van bescheiden omvang 
Globaal krediet ααη de Lithuanian Development Bank 5,0 * 

SLOVENIË 

LETLAND 

ESTLAND 

ALBANIE 

LATIJNS-AMERIKA 

ARGENTINIE 

30,0 

Aanleg van drie delen van de autosnelweg oost-west 
Ljubljana - Celje 
Druzba za Autocest ν Republiki Sloveni/i 30,0 * 

26,0 

Modernisering en renovatie van de water- en rioolnetten 
van Riga en omgeving 
Stad Riga 15,0 * 

Herstel van waterkrachtcentrales en verbetering van de 
veiligheid van stuwdammen 
LATVENERGO 6,0 * 

Financiering van kleinschalige investeringen 
Globaal krediet ααη de Investment Bank of Latvia 5,0 * 

16,0 

Herstel van een cantal delen van de hoofdspoorlijn 
Tallinn-Narva 
Republiek Estland voor Eesti Vabariigi Raudtee 16,0 * 

12,0 

Herstel en verbetering van het elektriciteitstransportnet 
Republiek Albanië voor de Albanese  
elektriciteitsmaatschappij 12,0 * 

45,0 

Herstel van wegen op de route Mercosur die het zuiden 
van Paraguay verbindt met Brazilië, Uruguay en Buenos  
Aires 
Republiek Argent/nie 45,0 * 
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BIJLAGE 

Tabel A: Ondertekende leningovereenkomsten van 1959 tot en met 1996 
(In min ecu) 

In de Europese Unie Bullen de Europese Unie 

Joar Totaal ΤοΙααΙ 
Eigen 

middelen 
Onder mandaat 

en garanties NCL ΤαΙααΙ 
Eigen 

middelen 
Begratings-

middelen 

1959/1972 2 839,9 2 453,4 2 344,1 109,3 — 386,5 155,7 230,8 
1973/1980 14 548,0 12 553,0 11 946,2 132,1 474,7 1 995,0 1 381,5 613,5 
1981/1985 28 500,2 25 714,2 20 747,6 379,7 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 7 848,8 7 450,4 7 003,4 — 446,9 398,4 188,8 209,5 
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 19 624,7 17 724,1 17 672,6 51,5 — 1 900,6 1 807,4 93,2 
1994 19 929,5 17 681,8 17 656,0 25,8 — 2 247,7 1 978,5 269,2 
1995 21 408,2 18 602,8 18 602,8 2 805,4 2 557,2 248,2 
1996 23 238,9 20 945,4 20 945,4 2 293,5 2 189,9 103,6 

Totaal 213 684,9 194 553,2 187 144,4 1 009,6 6 399,1 19 131,7 16 300,4 2 831,3 

Tabel Β: Ondertekende leningovereenkomsten von 1992 tot en met 1996 en van 1959 tot en met 1996 
Naar herkomst van de middelen en lokalisotie 

(in min ecu) 

1992-1996 1959-1996 

Eigen Andere Eigen Andere 
Totaal middelen (1) middelen Totaal middelen (1) middelen 

Europese Unie 91 093,9 91 093,9 - 194 553,3 188 154,1 6 399,1 

België 2 706,3 2 706,3 — 3 951,4 3 927,8 23,6 
Denemarken ..... 3929,1 3929,1 — 8422,2 7876,4 545,8 
Duitslond ........... 11905,1 11905,1 — 17797,3 17797,3 — 
Griekeniond , . , . 2 669,6 2 669,6 — 5 924,4 5 618,2 306,1 
Sponje . 15 407,4 15 407,4 — 23 368,7 23 124,7 244,0 
Fronkriik . . . 11 293,9 11 293,9 — 25 788,2 24 538,2 1 25 0,0 
lerland 1498,7 1498,7 — 5 225,5 4 801,4 424,0 
Italië 17814,0 17814,0 — 57539,1 54452,4 3086,7 
Luxemburg 126,6 126,6 — 212,2 212,2 — 
Nederlond 2 018,1 2 018,1 — 3 305,2 3 302,0 3,2 
Oostenrijk 893,8 893,8 — 1 1 27,7 1 127,7 — 
Portugal 6 353,7 6 353,7 — 10 046,7 10 006,9 39,8 
Finland . , . 541,4 541,4 — 541,4 541,4 — 
Zweden , 1 135,0 1 135,0 — 1 1 35,0 1 13 5,0 — 
Verenigd Koninkriik ....... 11421,2 11421,2 — 27628,7 27152,9 475,8 
Elders'^' 1380,1 1380,1 — 2 539,6 2 539,6 — 

Afrika-Caribisch geb.-Stille Oceaan . 1 771,1 1 001,4 769,7 5 128,9 3 145,1 1 983,9 

Zuid-Afriko 101,0 101,0 — 101,0 101,0 — 

Middellandse Zee 3 335,8 3 262,8 73,0 8 469,7 7 622,3 847,4 

MOE 4 280,0 4 280,0 — 4 780,0 4 780,0 — 

ALA 652,0 652,0 — 652,0 652,0 — 

Totaol 101 233,9 100 391,2 842,7 213 684,9 204 454,4 9 230,4 

De kredietverlening in Sponje an Portugal viel tot eind 1985 en die in Griekeniond tot eind 1980 onder de octiviteiten buiten de Europese Unie. 
(1) Met inbegrip von kredieten onder mandaat en garanties. 
(2) Financieringen die zijn gelijkgesteld ααη verrichtingen binnen de Europese Unie, waartoe toestemming is verleend op grond van artikel 18, lid 1, tweede alinea, van de 
Statuten van de Bank. 
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Tabel C: Krediefverlening in de Europese Unie In 1996 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) - near dcelstelling 

(in min ecu) 

Communautair beleid Totool Alz. Toew. 
leningen uit globole 

kredieten 

Regionale ontwikkeling 
11 

13 805 10 626 3 179 

Energie (1) 
Vervoer (2) 
Telecommunicatie (3) 
Milieu en andere infrastructuren (4) 
Industrie, landbouw, diensten 

11 

4 076 
3 574 
1 066 
1 8 26 
3 263 

3 829 247 
3 112 462 
1 0 66 
1 1 91 635 
1 4 28 1 835 

Europese verbindingsinfrastructuren (S, 

> ^ 
|3| 

6 506 6355 151 
Vervoer 
Uitzonderlijk grote werken ( I ) 
Spoorwegen (2) 
Wegen en autosnelwegen (31 
Lucnt- en zeevaart (4j 
Post en telecommunicatie (5) 

(S, 

> ^ 
|3| 

4 500 
733 

1 104 
2 369 

294 
2 006 

4 349 151 
733 — 

1 104 — 
2 253 116 

259 35 
2 006 — 

Milieu en leefklimaat 

131 •••' 

5 875 4 984 891 
Milieu 
Waterprojecten ( 1 ) 
Afvalbeheer en overige projecfen (2) 
Beslrijding luchlvervuiling (31 
Stadsvernieuwing (4) 131 •••' 

4 209 
1 943 

397 
1 869 
1 666 

3 433 776 
1 270 673 

312 85 
1 851 18 
1551 115 

Energie ni 
|3|• ifcfcK 

4 031 3 786 245 

Eigen energiebronnen (1 ) 

Spreiding van de invoer (2) 

Energiebesparing (3) 

ni 
|3|• ifcfcK 

547 

2 011 

1 473 

547 — 

2 011 

1 2 28 245 

Concurrentievermogen bedrijfsleven I3^^M ̂ llll 

|2| 

3 776 1 182 2 2594 
Internationaal concurrentievermogen 
en Europese integratie grootbedirijf (1 ) 
Investeringen von het 
midden- en kleinbedrijf 
in steungebieden (2) 
elders (31 

I3^^M ̂ llll 

|2| 

1 182 

1 8 03 
791 

1 182 — 

— 1 8 03 
— 791 

Tabe! D: KredleWerlening in de Europese Unie van 1992 tot en met 1996 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) - naar doelstelling 

[in min ecu)  

Industriebeleid 

Europese Internationaal 
Regionale verbindings- Milieu en Energie- concurrentie-

onlwikkeling inlroslrucluren leefklimoot doelstellingen vermögen MKB 

Belqië 782,1 993,4 363,8 310,3 — 874,1 
Denemorken 2 246,0 2 837,9 694,8 716,3 - 236,9 
Duitslond 8 494,6 2 390,8 5 178,4 2 249,7 476,2 1604,7 
Griekenland 2 391,4 1199,3 377,4 617,2 — 153,0 
Sponje 14 499,7 6 821,2 4 866,1 2 045,1 410,2 696,6 
Frankrijk 7 139,5 3 592,4 2 208,5 122,0 988,5 1 958,5 
lerland 1204,1 249,1 211,5 344,9 — 137,4 
Itolië 11685,5 3 792,2 4 874,8 4 183,4 1198,4 3 644,5 
Luxemburg 91,2 30,9 78,8 78,8 — 2,1 
Nederiond 92,0 547,6 577,2 773,1 102,4 335,1 
Oostenrijk 318,3 437,6 39,4 26,4 193,5 66,1 
Portugal 6 289,8 2 220,7 1681,4 1 414,0 20,8 129,1 
Finland 34,1 443,0 270,6 5,8 — 15,2 
Zweden 321,6 771,4 144,3 236,8 - 17,2 
Vereniqd Koninkrijk . , 6 129,8 2 679,6 3 955,8 2 851,1 70,4 553,6 
Elders ....... — 531,1 — 849,0 - — 

Totaol 61719,4 29 538,4 25 522,5 16 823,8 3 460,5 10 424,2 
Omdof sommige kredieten ααη twee of meer doelstellingen tegelijk beontwoorden, kunnen de bedrogen von de verschillende rubrieken niet bij elkoor worden opgeteld. 

EIB 1996 - JAA RYE|^5|^ 



Tobel E: KredieWeriening in de Europese Unie in 1996 
(afzonderliike ieningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

near sector 
(in min ecu) 

Totooi Leningen Uit glob kred. 

bedrag % EIB EIB 

Energie en infrastructuren  15 332,8 77,4 13 519,0 1 8 13,8 
Energie  
Producile  
Traditionelewarmfekracbtcentrales .... 
Waterkracbtcentrales 
Geolhermische centrales, alternafieven . . 
Warmfeproductiecentraies 
Aardolie- en qasexpioifatie 
Transport, opsTog, opwerking 
Elektriciteif 
Aardqas, aardolie , , 
Distributle , , 
Elektriciteit 
Aardgas . 
Warmfe , . , 
Vervoer 
Uitzonderllikgrote werken , . 
Spoorwegen 
Wegen, autosnelwegen , . 
Overslogcentro en overige  
Stedelijkvervoer , , , 
Luchtvaart , . 
Zeevoort 
Telecommunicatie 
Netten en centrales 
Satellieten, stations 
Internationale kabels 
Mobilofonie 
Water, rioleringen, vaste ofvolstoffen . . 
Drinkwatervoorziening 
Zuivering van rioolwater 
Watervoorziening, riool- en drainagestelsels 
Verwerkingvan vasten vioeibaarafval . . 
Diverse voorzieningen 
Stedelijke infrcstructuur 
Stadsvernieuwing 
Samengestelde stadsprojecten 
Diverse infrastructuren 
Samengestelde infrastructuren 
Land- en bosbouwvoorzieningen . 

4 944,9 
2 722,0 
2 181,0 

31,7 
30.2 

302.2 
176,9 

1 693,3 
305.5 

1 387,8 
529.6 
271,4 
203,9 
54.3 

5 452,2 
733,0 

1 13 1,7 
2 712,5 

49.4 
527,8 
226.4 
71.5 

1 640,5 
694.3 
339.0 
186.5 
420,5 

2 036,1 
163.1 
779.3 
652,1 
320,5 
121,1 
999,8 
157.4 
842.3 
259.4 
252.7 

6,7 

25,0 
13,7 
11,0 
0,2 
0,2 
L5 
0,9 
8,5 
1,5 
7,0 
2,7 
14 
1.0 
0,3 

27,5 
3,7 
5,7 

13,7 
0,2 
2,7 
1.1 
0,4 
8,3 
3.5 
1,7 
0,9 
2,1 

10,3 
0,8 
3,9 
3,3 
1.6 
0,6 
5,0 
0,8 
4,3 
1,3 
1,3 

4 666,3 
2 612,6 
2 155,3 

26,4 

254,0 
176,9 

1 693 ,3 
305,5 

1 387, 8 
360,4 
197,0 
148.3 

15,2 
4 855,6 

733,0 
1 12 4,7 
2 310,2 

42,9 
385,8 
226.4 

32,6 
1 640,4 

694,3 
339,0 
186.5 
420,5 

1 318 ,9 
53.0 

385.7 
592.2 
277.8 

10,2 
805.3 

51.1 
754,2 
232,5 
226,2 

6,4 

278,6 
109,4 
25,8 
5,3 

30,2 
48,2 

169.2 
74,4 
55,6 
39,1 

596,7 

7,0 
402.3 

6,5 
142,0 

38,9 

717,2 
110.2 
393,6 
59,9 
42,7 

110,9 
194,5 
106.3 
88,1 
26,9 
26,6 
0,3 

Industrie, landbouw, dienstverlening 4 477,4 22,6 1 847,3 2 630,1 

Industrie 
Mijnbouw 
Metallurgie  
Metaalindustrie en machinebouw . . 
Productie van transportmaterieel .... 
Elektrotechniek, elektronica 
Chemie  
Rubber- en kunststofverwerkende industrie 
Glasen keramiek 
Bouwmaterialen 
Houtindustrie 
Voedingsmiddelen 
Textiel,Teer 
Papierpulp, papier, drukkerij 
Overige verwerkende industrie .... 
Bouwnijverheid 
Diensten  
Toerisme, vrijetijdsbesteding, gezondheid 
Onderzoek en ontwikkeling  
Zakelijke dienstverlening  
Recycling van afvalmateriaien  
Onderwijs-en opleidingscentra .... 
Handel  
Landbouw, bosbouw, visserij 

3 273,5 
21.7 
80,9 

417,9 
886,9 
299,8 
244.1 
181,4 
188.8 

87,1 
98,9 

235.7 
117.9 
277.2 
58.4 
76.8 

1 179 ,9 
179.6 

5,3 
740.8 

19.5 
9,9 

224.7 
23.9 

16,5 
0,1 
0,4 
2.1 
4,5 
1,5 
1.2 
0,9 
1,0 
0,4 
0,5 
1,2 
0,6 
1,4 
0,3 
0,4 
6.0 
0,9 

3,7 
0,1 
0,1 
1.1 
0,1 

1 448,2 

41.8 
46,6 

829,2 
191,1 
135.1 

36,5 
9,3 

10,4 
28,3 

104.2 
15.9 

399,1 

365,4 

7,6 
26,1 

1 825,3 
21.7 
39,1 

371.3 
57.8 

108.7 
109,0 
145.0 
179.4 
87,1 
88.5 

207,4 
117,9 
173.1 
42.6 
76.8 

780.8 
179.6 

5,3 
375,4 

19,5 
2,3 

198.7 
23.9 

Totaal generaal 19 810,2 100,0 15 366,3 4 443,9 
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Tabel F: Kredietverlening in de Europese Unie van 1992 tot en met 1996 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

near sector 
(in min ecu) 

Totaal Leningen Toewijzingen 

bed rag EIB ΤοΙααΙ EIB NCL 

Energie en infrastructuren 66 175,0 

Energie 16 802,0 
Productle 8 713,7 
Traditionele warmtekrachfcentrales 4 653,4 
Waterkrachtcentrales 690,4 
Ceothermische centrales, aiternatieven 59, / 
Warmteproductiecentrales 1 153,1 
Aardolie- en -gasexpioitatie 2 118,0 
Vaste brandstoffen 59,7 
Transport, opslcg, opwerking 4 987,7 
Elektriciteit 1 2 44,7 
Aardgas, aardoiie 5 704,7 
Kernenergie ..... 38,3 
Distributie 3 100,7 
Elektriciteit , , I 522,1 
Aardgas 1 40 6,3 
Wärmte , 172,3 
Vervoer 27 123,8 
Uitzonderlijk grote werken 2 792,2 
Spoorwegen 5 382,7 
\Vegen, outosnelwegen 11 831,4 
Overslagcentro en overige 199,2 
Stedelijk vervoer 4259,6 
Luchtvoort 1 966,7 
Zeevoort 692,0 
Telecommunicotie 8 764,7 
BIjzondere communicotienetten 201,3 
Netten en centrales 6 940,8 
Mobilofonie 624,5 
Satellleten, stations 659,4 
Internationale kabels 338,3 
Woter, rioleringen, voste ofvolstoffen 10 035,9 
Drinkwatervoorziening 834,4 
Zuivering van rioolwater 3 901,6 
Watervoorziening, riool-en drainagestelsels . . . 3 106,5 
Verwerking van vast en vioeibaar αίναΙ 1 5 20,8 
Diverse voorzieningen 672,6 
Stedelijke infrostructuur 1 3 49,0 
Stadsvernieuwing 387,1 
Tentoonstellinqen, beurzen en congressen 8,7 
Openbaregebouwen en dergelijke 5,8 
Samengestelde stadsprojecten 947,5 
Diverse infrostructuren 2 099,9 
Samengestelde infrastructuren 1 966,9 
Land- en bosbouwvoorzieningen 133,0 

Industrie, londbouw,diensten 21 100,7 

Industrie 17 131,2 
Mijnbouw 103,9 
Metallurgie 325,9 
Metaalindustrie en machinebouw 1 7 61,2 
Productie van transportmaterieel 4 780,8 
Elektrotechniek, elettronica 1109,5 
Chemie 2 777,4 
Rubber- en kunststofverwerkende industrie .. .. 639,7 
Glas en keramiek 469,4 
Bouwmaterialen 672,5 
Houtindustrie 491,2 
Voedingsmiddelen 1 296,4 
Textiel,ieer 555,5 
Papierpulp, papier, drukkerij 1501,1 
Overige verwerkende industrie 203,2 
Bouwnijverheid 443,5 
Diensten 3 924,1 
Toerisme, vrijetijdsbesteding, gezondheid 866,9 
Onderzoek en ontwikkeling 53,9 
Zakelijke dienstverlening 2 343,5 
Recycling van afvalmaterialen 90,1 
Onderwijs-enopleidingscentra 92,6 
Handel 477,1 
Londbouw, bosbouw, visserij 45,4 

Totool generool 87 275,7 

75,8 59 684,5 6 490,5 6 490,5 

19,3 
10.0 
5,3 
0,8 
0,1 
1.3 
2.4 

5,7 
1.4 
4,2 

3.6 
1.7 
1,6 
0,2 

31.1 
3,2 
6.2 

13,6 
0,2 
4,9 
2.3 
0,8 
10,0 
0,2 
8,0 
0,7 
0,8 
0,4 
11,5 
1,0 
4.5 
3.6 
1.7 
0,8 
1,5 
0,4 

1,1 
2,4 
2,3 
0,2 

16 154,5 
8 476,7 
4 602,6 

612,5 
27,4 

1 080,1 
2 116,6 

37,4 
4 974,3 
1 241, 8 
3 694,2 

38,3 
2 703,6 
1 415 ,7 
1 19 0,2 

97,7 
25 341,4 
2 792,2 
5 355,9 

10 772,4 
187,8 

3 690,6 
1 95 0,0 

592.4 
8 764,4 

201.3 
6 940,8 

624.5 
659.4 
338,3 

6 548,4 
287.8 

1 937,8 
2 718,8 
1 1 91,0 

412.9 
1 072,2 

215,1 

857,2 
1 803,6 
1 67 1,5 

132,1 

647,5 
237.0 
50,8 
78,0 
31,6 
73,0 

1,3 
2,2 

13,4 
2,9 

10,4 

397.1 
106,4 
216,1 
74.6 

1 782, 4 

26,8 
1 059 ,0 

11,4 
569,0 

16.7 
99,6 

647,5 
237.0 

50,8 
78,0 
31,6 
73,0 

1,3 
2,2 

13,4 
2,9 

10,4 

397.1 
106,4 
216,1 
74.6 

1 782, 4 

26,8 
1 059 ,0 

11,4 
569,0 

16.7 
99,6 

3 487,6 
546.6 

1 963 ,8 
387.7 
329.8 
259.7 
276.8 
172,0 

8.7 
5.8 

90,4 
296.3 
295.4 

0,9 

3 487,6 
546.6 

1 963 ,8 
387.7 
329.8 
259.7 
276.8 
172,0 

8.7 
5.8 

90,4 
296.3 
295.4 

0,9 

24,2 9 978,3 11122,4 11064,7 57,8 

19,6 
0,1 
0,4 
2,0 
5,5 
1,3 
3,2 
0,7 
0,5 
0,8 
0,6 
1 ,5 
0,6 
1,7 
0,2 
0,5 
4,5 
1,0 
0,1 
2,7 
0,1 
0,1 
0,5 
0,1 

8 854,2 

185.1 
109,7 

4 505,7 
599,7 

2 238,9 
89,6 
44,3 

129,7 
42.0 

177,0 
40,3 

676,4 
15,9 

1 12 4,0 
139,3 
44,3 

830.2 

84.1 
26,1 

8 276,9 
103,9 
140.8 

1 65 1,5 
275,1 
509.7 
538,5 
550,1 
425.1 
542.9 
449.2 

1 119 ,4 
515.2 
824.8 
187.3 
443.5 

2 800,1 
727.6 

9,6 
1 513 ,3 

90,1 
8,4 

451,1 
45,4 

8 234,2 
103.5 
140,8 

1 648 ,3 
274,1 
508,4 
536.7 
548,3 
424,3 
541.6 
448.8 

1 10 8,6 
513,0 
812.0 
182.9 
442,9 

2 785,5 
721.7 

9,6 
1 507,8 

89,8 
7,4 

449.1 
45,0 

42.7 
0,4 

3.2 
1,0 
1.3 
1,8 
1.8 
0,8 
1,2 
0,5 

10.8 
2,2 

12,7 
4,5 
0,6 

14,6 
5.9 

5,5 
0,2 
1,0 
2,0 
0,4 

100,0 69 662,8 17 613,0 17 555,2 57,8 
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Tobel G: Kredletverlening per regio In 1996 en von 1992 tot en met 1996 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredleten) 

Deze tobe! geeft een overzicht von de kredietverlening per regio doelstelling 1 of 2 ncargeiang fiel land). Voor zover mogelijk zijn de 
afzonderlijke kredleten ten behoeve von verscheidene regio's tege i|k uitgesplitst. 
Ramingen EUROSTAT 1993 van het BBP per fioofd van de bevolking, uitgedrukt in standaardkoopkracfit (EU15=100). 
Bevolking 1993 in duizendtallen. 

(in min ecu) 

BBP/ 
inw. Bevolking 

1996 1992-1996 

Toteai Leningen Uli glob.kred. Totaal Leningen Uit glob.kred. 

België Π 3 
Brüssel 182 
Vloams Gewest 114 
Wallonië 91 
Multiregionoal  

Denemorken Π 2 

Regio rond de hoofdstod  
Ten oosten van de Grote Belt   
Ten Westen von de Grote Belt 
Multiregionoal  

Duitslond 108 

Hamburg 190 
Bremen 154 
Hessen 149 
Baden-Württemberg 128 
Beieren 125 
Noord-Rijnland-Westfalen 112 
Saarland 107 
Nedersaksen 103 
Sleeswijk-Holstein 103 
Rijnland-Palts 100 
Berlijn 99 
Brandenburg 57 
Saksen-Anhalt 54 
Saksen 53 
Mecklenburg-Vorpommern 52 
Thüringen 52 
Multiregionoal  

Griekenlond 63 

Attico 72 
Noord-Griekenland 60 
Midden-Griekenlond 59 
Eilanden 56 
Multiregionoal  

Sponje 78 

Balearen 99 
Madrid . 97 
Navarro , , , , . 96 
Cotolonië 94 
Baskenland 92 
Aragon 88 
La Riojo 86 
Conorischeeilanden 76 
Valencia , 75 
Cantobrië , , , 75 
Asturië 75 
Kastilië-Leon 74 
Murcia 69 
Kastilië Lo Moncho 67 
Galicië 60 
Andalusië 58 
Estremoduro 55 
Multiregionoal  

10 085 497,5 229,1 268,3 2 532,5 1 601,5 931,0 

955 
5 833 
3 298 

7,8 
203,7 

64,3 
221,7 

3,8 

3,6 
221,7 

3,9 
203,7 
60,6 

265,1 
1 085,0 

389,9 
792,4 

234.3 
381,2 
193,5 
792.4 

30,8 
703,8 
196,4 

5 189 673,8 627,7 46,1 3 933,6 3 666,1 267,4 

228,3 218,3 10,0 811,8 766,0 45,8 
362,0 360,9 1,1 1742,6 1727,7 14,9 
83,5 48,5 35,0 812,6 605,8 206,8 

— — — 566,6 566,6 

81 180 3 030,6 1 932,9 1 097,7 11 977,6 6 703,5 5 274,1 
24,1 108,9 63,6 45,2 
18,3 169,3 128,9 40,4 
83,6 612,7 439,4 173,3 

117,1 492,8 113,1 379,7 
29,5 556,3 378,8 177,5 

123,5 1 915,3 497,3 1 417,9 
0,5 148,7 85,3 63,4 

95,3 755,3 120,1 635,2 
26,8 224,6 65,0 159,6 
21,2 118,6 34,3 84,3 

2,9 265,4 221,9 43,5 
149,9 1 348,5 976,1 372,3 
123,8 1 192,4 717,1 475,3 
135,4 1 882, 1 1 366,7 515,4 

31,1 493,5 304,1 189,4 
114,7 1 016,3 515,2 501,0 

677,0 676,4 0,6 

; 700 
684 

5 946 
10 198 
11 819 
17725 

1 085 
7618 
2 687 
3 904 
3 471 
2 541 
2 789 
4 624 
1 852 
2 538 

41.2 
57,9 

200,4 
195.0 
170.1 
233.1 

0,5 
215.4 
26,8 
55,5 
47,8 

660.5 
152.2 
345,7 
96.3 
166,7 
365,4 

17.2 
39,5 

116,8 
77,9 

140,6 
109,6 

120,1 

34.3 
44,9 

510,6 
28.4 

210.3 
65,2 
52,0 

365.4 

10 363 729,8 688,8 41,0 2 391,4 2 214,3 177,1 

3 495 
3 341 
2 531 

996 

289.5 
199,7 

32,9 
1,0 

206.6 

280.5 
181,9 

19,8 

206.6 

9,0 
17,9 
13,1 
1,0 

904,9 
347,3 
305,5 
113,7 
720,0 

876.7 
292,4 
245,6 
82,9 

716.8 

28,3 
54,9 
59,9 
30,8 
3,2 

39 141 2 523,0 1 884,3 638,7 15 260,5 13 977,3 1 283,2 
13,9 348,2 333,2 15,0 
11,9 1 561,3 1 520,5 40,8 

— 133,4 126,2 7,2 
70,4 2 398,2 2 224,0 174,2 
15,5 1 006,8 966,1 40,7 
13,9 303,8 267,0 36,7 
0,6 34,9 31,2 3,7 

13,3 233,5 199,7 33,9 
199,3 1 970,9 1 644,9 326,1 

8,2 268,7 251,9 16,8 
4,3 309,8 294,8 15,0 

108,8 714,6 534,3 180,3 
13,8 392,4 360,7 31,7 
41,7 886,6 797,5 89,1 
21,9 1 248,2 1 202,8 45,4 
96,5 2 504,4 2 300,5 203,9 

4,5 522,0 499,1 22,9 
— 422,8 422,8 — 

730 
5019 

523 
6 093 
2 088 
1 188 

264 
1 526 
3 902 

527 
1 089 
2 521 
1 065 
1 660 
2 729 
7033 
1 056 

19,8 
144,3 

2,4 
357,1 
38.8 

129,5 
1,9 

87,2 
510,9 
114,1 

8,7 
176,9 
49,7 
87,1 

416,0 
156,0 
36.9 

185,8 

5,8 
132,4 

2,4 
286.7 
23,3 

115,6 
1,3 

73.8 
311,6 
105,9 

4,3 
68,1 
35.9 
45.3 

394,1 
59,5 
32.4 

185.8 

1 6 -IAARVERSLAG - EIB 1996 



Tobel G: Kredietverlening per regio In 1996 en von 1992 tot en met 1996 (vervolg) 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

(in min ecu) 

BBP/ 1996 1992-1996 

inw. Bevolking ΤοΙααΙ Leningen Uit glob.kred. ΤοΙααΙ Leningen Uil glob.kred. 

Frankrijk  110 57 327 2 310,3 1 334,4 975,9 10 378,1 6 249,7 4 128,4 

lie-de-Fronce . . . 
Elzas  
Champagne-Ardenne  
Rhône-Alpes . . .  
Haute-Normandie 
Franche-Comté . . 
Centrum 
Basse-Normandie 
Provence-Côte d'Azur 
Aquitonië . ..  
Bourgogne ....  
Midi-Pyreneeën . .  
Lotharingen ....  
Loiregebied .... 
Picardië  
Bretagne  
Auvergne . . 
Poitou-Charentes . .  
Noord - Pas-de-Calais 
Limousin  
Languedoc-Roussillon 
Corsica 
LGO  
Multiregionaal . 

166 10 853 272,1 132,6 139,5 
112 1 641 39,0 — 39,0 
109 1 349 11,3 — 11,3 
108 5 456 622,6 518,5 104,1 
103 1 753 46,8 35,5 11,3 
101 1 10 9 84,5 59,9 24,7 
100 2 399 34,8 — 34,8 
100 1 402 10,8 — 10,8 
98 4 354 294,7 266,1 28,6 
98 2 832 68,5 — 68,5 
96 1 618 22,3 - 22,3 
94 1 460 154,6 88,0 66,6 
94 2 294 83,6 29,7 53,8 
94 3 102 93,0 — 93,0 
94 1 840 62,9 43,9 19,0 
92 2 821 74,8 2,1 72,7 
90 1 316 16,3 — 16,3 
90 1 613 17,8 — 17,8 
88 3 976 126,3 36,2 90,0 
88 718 9,0 4,6 4,4 
86 2 170 163,0 117,3 45,7 
78 252 0,2 — 0,2 
48 1 499 1,5 — 1,5 

1 10 2,3 
290.3 
85.7 

1 845,1 
350,0 
250.2 
125.6 
70,1 

067,9 
249.8 
168.9 
412.4 
355,9 
646.7 
419,0 
354.3 
86.8 

140,9 
1 827,2 

41,0 
321.5 

1,2 
209.8 
355,7 

691.8 
132.9 
40.3 

1 345,3 
273,9 
147.0 

2,3 
8,7 

356,2 
23.4 
88.1 

164.1 
121,9 
325,1 
325,8 

2,1 

45.2 
1 51 7,0 

4,6 
162,6 

115.6 
355.7 

410.5 
157,4 
45.4 

499.8 
76.1 

103.2 
123.3 
61.5 

311,7 
226.4 
80,8 

248,3 
233.9 
321.6 

93.2 
352,2 

86,8 
95,7 

310,1 
36,4 

158,9 
1,2 

94,2 

lerland SI 3 563 107,5 63,7 43,8 1 204, 1 1 066,0 138,1 

Italië 102 58 090 3 911,8 2 980,8 931,0 16 774,9 1 2 693,4 4 081,5 

Lombardije . . . .  
Valle d'Aosta . . .  
Emilia-Romagna . .  
Trentino-Alto Adige . 
Ligurië  
Latlum  
Friuli-Venezia Giulia 
Veneto  
Piëmonte  
Toscane  
Marken  
Umbrië 
Abruzzen . . . . 
Molise  
Sardinië  
Apulië  
Sicilië  
Campanië . . . . 
Basilicata  
Calabrië  
Multiregionaal . . . 

131 
130 
126 
124 
120 
120 
118 
116 
115 
108 
103 
99 
90 
78 
77 
74 
71 
69 
66 
60 

9 059 
120 

3 998 
914 

1 702 
5 264 
1 219 
4 482 
4 389 
3 599 
1 462 

831 
1 280 

338 
1 685 
4 130 
5 097 
5 781 

623 
2 116 

226,7 53,5 

379,2 
49.4 
171,9 
856,4 
19.5 

314,4 
164,2 

84,1 
195,8 
30,8 
24,1 
71,5 

391,4 
333,0 
413,4 

79,1 
105,4 

1,5 

136.8 
1,4 

130.6 
834,4 
17,0 

142.9 
94.4 
40.7 

143.7 
4,2 

14.5 
71,5 

391,3 
325,6 
401,3 

72.8 
104,3 

173,2 

242.4 
48.1 
41,3 
22.0 

2.5 
171.5 
69,7 
43.5 
52.2 
26.6 
9.6 

0,1 
7,4 

12.1 
6.4 
1,0 
1.5 

1 48 6,6 
13,0 

1 365,9 
610,4 
497,1 

1 530 ,8 
108,4 
927,7 

1 215,9 
674,9 
598,1 
236,1 

1 12 1,7 
160,4 
690,1 

1 023,0 
1 088,0 

802,1 
862,6 
306,1 

1 456,1 

887.1 
7,8 

655.5 
414.2 
328,4 

1 39 5,8 
76,4 

471,1 
805.1 
370.2 
410,1 
70,2 

930,8 
134.8 
660,1 
921.9 
985.1 
600.2 
818,9 
293.6 

1 456,1 

599,4 
5,2 

710,4 
196,1 
168,6 
135,0 
32,0 

456.6 
410,9 
304.7 
188.0 
165,9 
190,9 

25.6 
30,0 

101.1 
102,9 
201,9 
43.7 
12,5 

Luxemburg 160 398 123,7 121,6 2,1 

Nederlond 103 15 290 516,2 478,0 38,1 1 777,7 1 419,2 358,5 

V7est-Nederland 
Noord-Nederland 
Zuld-Nederland 
Oost-Nederland 
Multiregionaal , . 

111 
102 
98 
90 

7 167 
1 617 
3 376 
3 130 

205,1 
9,3 
11,4 
54,4 

235,9 

195,6 

46,6 
235,9 

9,6 
9,3 
11,4 
7,8 

820,6 697,8 
29,9 — 

487,2 363,9 
191,1 108,6 
248,9 248,9 

122,8 
29,9 

123,3 
82,5 

Oostenrijk 112 7 991 400,5 351,3 49,2 763,0 697,0 66,1 
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Jabel G: Kredietveriening per regio in 1996 en van 1992 tot en met 1996 (vervolgj 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) 

(in min ecu) 

BBP/ 1996 1992-1996 
inw. Bevolking Tolool Leningen Uit glob.kred. Totaal Leningen Uit glob.kred. 

Portugal  69 9 876 1 288,4 1 280,4 8,0 6 289,8 6 058,3 231,5 
Lissabon /Vallei van de Jaog .... .... 96 3 296 420,7 420,0 0,7 2 652,9 2 577,7 75,2 
Noord  . . . 62 3 495 324,1 322,6 1,5 822,8 728,7 94,2 
Algarve  . . . . 59 343 23,5 23,1 0,4 121,0 113,9 7,1 
Centrum  . . . . 49 1 714 17,5 12,8 4,7 157,2 116,8 40,4 
Madeira  . . . . 45 255 — — — 107,2 96,9 10,2 
Alentejo  .. . . 42 535 0,8 — 0,8 243,3 239,7 3,6 
Azoren  . . . . 42 239 — — — 76,9 76,1 0,7 
Multiregionool  501,9 501,9 2 108,5 2 108,5 

Finland 91 5 066 245,1 233,6 115 479,2 457,3 21,9 
Zweden  98 8 719 868,0 827,9 40,2 1 123, 6 1 068,5 55,1 
Verenigd Koninkrijk  99 58 070 2 305,2 2 050,9 254,4 10 886,0 10 289,0 597,0 
South East . . . . 116 17733 312,3 281,6 30,7 2 345,8 2 247,5 98,2 
EastAnglia . . . . . 101 2 090 446,2 437,3 8,9 705,4 677,1 28,4 
Schotland  . . . . 97 5 110 2,6 — 2,6 749,5 737,6 11,8 
South West  . . . . 94 4 758 33,7 21,9 11,8 187,8 153,1 34,8 
East Midlands . . . . 93 4 074 70,9 61,6 9,4 298,8 265,0 33,8 
West Midlands 91 5 279 181,7 161,7 19,9 581,6 531,8 49,8 
Yorkshire en Humberside 5 004 48,4 24,9 23,5 889,0 827,1 61,9 
North West 90 6 399 323,3 298,5 24,8 1 234,9 1 146,1 88,8 
North . . . . 89 3 096 46,5 30,4 16,2 587,9 553,4 34,4 
Wales . . . . 84 2 900 314,6 309,1 5,5 1 266,8 1 235,5 31,3 
Noord-lerland . . . . 79 1 6 28 100,9 — 100,9 151,0 27,9 123,1 
Multiregionaal 424,0 423,8 0,2 1 887,6 1 886,9 0,7 
Elders 402,5 402,5 1 3 80,1 1 3 80,1 
JOJAAL 368 596 19 810,1 15 366,3 4 443,9 87 275,6 69 662,8 17 612,9 

Jabel H: Kredietverlening in de Europese Unie van 1992 tot en met 1996 
(afzonderlijke leningen en toewijzingen uit lopende globale kredieten) - naar sectar 

(In min ecu) 

Infrastructuur 

Totaal 
Afz. 

leningen 

Toew.uit 
lopende 

glob.kred. Verbindingen 

Water-
projecten 

en diversen Energie 

Industrie 
Diensten  

Londbouv/ 

België  2 532,5 1 60 1,5 931,0 1 020,6 276,5 310,3 925,1 
Denemarken 3 933,6 3 666,1 267,4 2 894,3 110,0 511,5 417,8 
Duitsland 11 977,6 6 703,5 5 274,1 2 094,8 3 763,1 2 036,7 4 083,0 
Griekenland 2 391,4 2 214,3 177,1 1 521,1 73,6 637,5 159,1 
Spanje 15 260,5 13 977,3 1 283,2 8 768,4 2 703,6 1 708,6 2 079,9 
Frankrijk 10 378,1 6 249,7 4 128,4 5 791,0 947,9 21,6 3 617,6 
lerland 1 204,1 1 066,0 138,1 400,4 211,5 345,5 246,7 
Italie  16 774,9 1 2 693,4 4 081,5 3 802,2 1 4 35,7 5 311,0 6 226,0 
Luxemburg 123,7 121,6 2,1 30,9 — — 92,8 
Nederland 1 7/7,7 1 419,2 358,5 547,6 479,2 296,5 454,4 
Oostenrijk 763,0 697,0 66,1 437,6 39,4 26,4 259,6 
Portugal 6 289,8 6 058,3 231,5 3 585,7 389,4 1 318,6 996,1 
Finland 479,2 457,3 21,9 443,0 0,9 0,6 34,7 
Zweden 1 123,6 1 068,5 55,1 772,3 97,1 236,8 17,3 
Verenigd Koninkrijk . . 10 886,0 10 289,0 597,0 3 247,1 2 956,9 3 191,4 1 490,5 
Elders 1 380,1 1 380,1 — 531,1 849,0 

Jotaal 87 275,7 69 662,8 17612,9 35 888,1 13 484,7 16 802,0 21 100,7 
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Tobel I: Toewijzingen in 1996 uit lopende globale kredieten 
naar land en doelstelling 

(in min ecu) 

Regionale ontwikkeling 

Totooi Inirosfructuur Industrie 

Buiten steunregio's 

MKB 

Energie, 
Milieu 

Europese 
verbi ndings-

infrastructuur 

aantal bedrag aanlal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

België  747 268,3 97 9,9 78 29,1 498 218,1 77 9,7 — — 
Denemarken 198 46,1 — 54 11,6 144 34,5 — — 
Duitsland 705 1 097,7 289 536,3 89 125,9 184 187,3 428 734 9 10 49,7 

Griekenland 21 41,0 — — 21 41,0 — — — — 
Spanje 1 469 638,7 149 340,0 671 222,3 647 65,0 45 ' 74 3 66 55,6 
Frankrijk 7 985 975,9 902 401,2 4 752 268,2 2 083 141,7 631 130,3 22 39,6 

lerland 133 43,8 — 133 43,8 
Italië  866 931,0 24 49 2 812 865,0 30 16,9 16 36,5 — — 
Nederlond 65 38,1 — — 16 17,0 49 21,1 — — — 
Oostenrijk 84 49,2 — — 33 18,2 51 31,0 — — — 
Portugal 51 8,0 32 5,1 19 2,9 — 31 3,0 — — 
Finland 22 11,5 2 1,3 18 9,0 2 1,1 3 11,8 — 
Zweden 16 40,2 1 0,9 — 1 2,4 13 32,0 2 6,4 

Verenigd Koninkrijk . . 671 254,4 2 0,5 384 180,7 281 72,2 4 1,0 — — 
Totool generool 13 033 4 443,9 1 498 1 3 44,4 7 080 1 8 34,7 3 970 791,3 1 2 43 1 135,7 100 151,3 

Tabe! J: Toewijzingen uif lopende globale kredieten van 1992 tot en met 1996 
Near land en doelsfelling 

(in min ecu) 

Regionale ontwikkeling Buiten sfeunregio's 

Totaal infrastructuur Industrie MKB 

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantaf bedrag 

België 2 128 931,0 298 33,9 437 232,2 1 208 642,0 
Denemorken ...... 1087 267,4 — — 239 66,5 839 170,8 
Dultslond 3 891 5 274,1 827 1855,6 1200 1272,7 1098 566,2 
Griekenlond 192 177,1 67 22,0 125 155,1 — — 
Sponje 3 925 1 28 3,2 321 548,5 1 933 487,4 1 632 217,2 
Frankrijk 27 974 4 128,4 3 573 1 778 ,1 15 317 1 249,7 8 345 723,3 
ierlond 517 138,1 1 0,6 516 137,4 — — 
Italië 6 213 4 081,5 54 89,3 4 981 2 946,6 1 024 720,6 
Luxemburg 3 2,1 — — 1 0,5 2 1,6 
Nederlond 754 358,5 — — 176 92,0 569 243,1 
Oostenrijk 118 66,1 — — 57 28,7 61 37,4 
Portugal 538 231,5 172 91,1 366 140,4 — — 
Finland 68 21,9 2 1,3 54 18,5 11 1,9 
Zweden 64 55,1 1 0,9 16 4,8 32 12,4 
Verenlgd Koninkrijk . . 1691 597,0 5 1,5 866 342,2 682 211,4 
Totoolgenerool 49 163 17612,9 5321 4422,8 26284 7174,8 15503 3547,9 

Omdat sommige kredteten ααη meerdere doelstellingen tegelijk beantwoorden, kunnen de bedragen nief bij elkaar worden geteld. 

Energie, 
Milieu 

Europese 
verbi ndings-
infrcstructuur 

aantal bedrag aantal bedrag 

234 27,2 
9 25,7 

1 622 3 464,1 
44 15,1 
50 1 75,7 

2 559 711,9 

189 373,0 

9 23,4 

91 
4 
13 
6 

55,9 
6,7 

31,4 
1,1 

6 
1 

15 
3 
68 
41 

0,6 
4,8 

68,4 
0,1 

56.2 
56.3 

16,2 

6,4 

4 830 4 911,3 139 209,0 
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Tobel Κ: Kredietverlening In de ACS-ionden en de LGO 
(Vierde Overeenkomst van Lomé)  

noor land en sector 
(in min ecu) 

Sector 

ΤοΙααΙ 
Eigen Begrotings-

middelen 

Water· 
projecten Industrie Globale 

Verbindingen & diversen Diensten kredieten Energie 

in olle ACS-ionden ... 81,2 70,0 

AFRIKA 1 381 ,9 760,2 
West-Afrika 498,3 311,0 
Nigeria 132,5 130,0 
Guinea 65,0 16,5 
Ghana 61,7 60,0 
Mali 57,3 35,0 
Ivoorkust 57,1 41,5 
Senegal 32,0 13,0 
Mauritanië 28,4 15,0 
Burkina Faso 28,0 — 
Kaapverdië 12,4 — 
Sierra leone 8,0 — 
Guinea-Bissau 5,2 ·— 
Regionaal 4,6 — 
Gambia 4,3 — 
Benin 2,0 
Centraal/Equatoriaal-Afrika . 39,3 
Kameroen 22,6 
Gabon 11,1 
Sao Tomé en Principe ... 5,6 
Oost-Afrika 257,9 
Kenia 100,8 
Ethiopië 54,7 
Tanzania 52,2 
Uganda 37,3 
Eritrea 8,0 
Djibouti 2,8 
Seychellen 2,0 
Zuideiijk Afrika 542,4 
Zimbabwe 1 38,3 
Botswana 73,9 
Mauritius 67,1 
Mozambique 55,9 
Zambia 54,5 
Namibië 50,2 
Malawi 44,8 
Lesotho 23,0 
Swaziland 16,0 
Madagaskar 13,7 
Angola 3,1 
Comoren 2,0 
Multiregionaal 44,0 

CARIBISCHGEBIED 391,2 
Jamaica 110,0 
Trinidad en Tobago .... 95,6 
Dominicoanse Republiek . . 34,0 
Bahama's 34,0 
Regionaal 32,0 
Barbados 30,0 
Guyana 13,3 
Saint Lucia 11,5 
Grenada 7,3 
Belize 6,0 
St.VincentendeGrenadinen . 5,0 
Haïti 4,0 
Antigua 3,4 — 
Dominica 2,5 — 
Saint Kitts and Nevis .... 2,0 — 
Suriname 0,7 — 

STILLE OCEAAN 86,2 58,7 
Papoea-Nieuw-Guineo . . 64,0 41,0 
Fiji 13,0 13,0 
Tonga 5,7 4,7 
Solomonseilanden 2,0 — 
West-Samoa 1,5 — 

20,0 
9,5 

10,5 

65,0 
55,0 

10,0 

320,2 
120,0 
69,4 
62,0 
20,0 

43,8 

5,0 

44,0 

305,0 
105,0 
91,5 
8,0 

34,0 
20,0 
30,0 

10,0 
4,0 
2,5 

11.2 

621,7 
187,3 

2.5 
48.5 
1.7 

22.3 
15.6 
19,0 
13.4 
28.0 
12.4 
8,0 
5.2 
4.6 
4.3 
2,0 

19,3 
13.1 
0,6 
5,6 

192,9 
45.8 
54.7 
52.2 
27.3 
8,0 
2.8 
2.0 

222,2 
18,3 
4,5 
5.1 

35.9 
54.5 
6.4 

44.8 
18,0 
16,0 
13,7 

3,1 
2,0 

86.2 
5.0 
4.1 

26,0 

12,0 

13.3 
1,5 
3.3 
3,5 
5,0 
4,0 
3.4 
2.5 
2,0 
0,7 

27,5 
23,0 

1,0 
2,0 
1,5 

456,3 
210,1 
55,0 
26,0 
60,0 
5,3 

37,6 

12,8 
5,4 
8,0 

26,1 
20,5 

5,6 
28,5 
5,5 

23,0 

191,6 
85,0 
13,6 

40,0 
18,0 

15,0 
20,0 

124,5 
9,0 

45,0 
15,0 
20,0 

20,0 

8,0 
4,0 
3,5 

12,0 
12,0 

207,6 
36,9 

6,0 
16,4 

7,0 
5,0 

2,5 

10,5 

10,5 

57,5 

35,7 
11,0 

8,0 
2,8 

58,7 

34,0 

24,7 

44,0 

71,0 
60,0 

4,0 

5,0 

2,0 

16,7 

13,0 
3,7 

159,3 
27,3 

8,0 

15,0 

4,3 

1,5 
1,5 

130,5 
15,0 
50,4 
28,0 

14,1 
23,0 

44,0 
7,0 

14,0 

10,0 
7,8 

1,8 

3,4 

239,6 
133,5 

31.0 
0,7 

51.1 
9,5 

28,4 
8,2 
2,0 

2,7 

1,2 
0,6 
0,6 

27,3 

9,0 

18,3 

77,5 
13,2 
3,4 
5,1 

15,9 
16,0 
3,4 

7,5 
10,0 

3,1 

53,7 

46,5 

5,0 

1,5 

0,7 

46,0 
46,0 

81,2 

319,1 
90,5 
77,5 

1,0 
0,9 
4,0 
0,6 

4,6 

2,0 

144,5 
95,3 
10,0 
18,2 
19,0 

2,0 
84.0 
25.1 
6,5 

20,5 
8,0 
6,8 
3,0 
8,5 
3,7 

2,0 

98,1 
34,0 
4,1 

19,0 

28,0 

0,5 
3,5 

2,5 

4,0 

2,5 

11,5 
6,0 

2,0 
2,0 
1,5 

Totcol ACS-landen 1 940, 5 1 19 3,9 746,6 592,8 295,3 203,3 339,2 509,9 
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Tobel Κ: Kredletverlening In de ACS-ionden en de LGO (vervolgj 
(Vierde Overeenkomst van Lomé) noar land en sector (in min ecu) 

Eigen Begrotings-

Totaal middelen Energie Verbindingen 

Waler-
projecten 

& diversen 
Industrie 
Diensten 

Sector 

Globale 
kredieten 

LGO 
Nederlandse Antillen .  
Nieuw-Coledonië . .  
Frons-Polynesiëse . . 
Mayotte  
Britse Maoadeneilonden 
Folklandeifanden . . 
Aruba  
Caymaneilanden 
Turks- en Caicoseilanden 

47,5 
15,5 
10,0 
10,0 
2,9 
2,6 
2,5 
2,0 
2,0 

0,03 

25,0 
8,0 
4,0 
5,0 

1,5 
2,5 
2,0 
2,0 

22,5 
7,5 
6,0 
5.0 
2,9 
1.1 

0,03 

9,4 
4,0 

2,9 

2,5 

6,0 
6,0 

2,0 

2,0 

3,6 
3,0 

0,6 

0,03 

26,5 
2,5 

10,0 
10,0 

2,0 

2,0 

Totool generaci 1 988,1 1 218,9 769,2 602,2 301,3 205,3 342,9 536,4 

Tobel L: K redietverlening in het Middellondse-Zeegebied (4e reeks protocollen en buitenprotocolloir) 
naar land en sector [in min ecu) 

Sector 

Eigen Begrotings-
Water- 

projecten Industrie Globale 
Totaal middelen Energie Verbindingen & diversen Diensten kredieten 

Marokko . . ... 595,5 575,5 20,0 140,0 245,0 110,5 — 100,0 
Algerije . . . . .... 595,0 595,0 — 335,0 130,0 80,0 50,0 — 
Egypte . . . ... 580,5 567,0 13,5 67,0 — 90,0 373,5 50,0 
Turkije .... 339,5 339,5 — 133,5 76,0 130,0 — — 
Tunesië . . . . . 280,0 265,0 15,0 15,0 58,0 117,0 — 90,0 
Libanon . . . .... 187,0 185,0 2,0 16,0 109,0 60,0 — 2,0 
Jordonië . 140,0 138,0 2,0 20,0 60,0 48,0 — 12,0 
Israël  92,0 92,0 — — — 35,0 — 57,0 
Gaza/Westoever . . 79,0 73,0 6,0 — 23,0 30,0 — 26,0 
Cyprus . . . 64,0 62,0 2,0 — 12,0 25,0 — 27,0 
Malta . . 15,0 15,0 — — — 15,0 — — 
Regionaal . . . .... 9,0 — 9,0 — — — — 9,0 

Totool . . 2 976,5 2 907,0 69,5 726,5 713,0 740,5 423,5 373,0 

Tobel M: Kredletverlening in Midden- en Oost-Europo von 1994 tot en met 1996 
naar land en sector (in min ecu) 

Sector 

Totool Energie Verbindingen 
Water- 

projecten & diversen 
Globole  

kredieten 

Polen  . . . 853,0 180,0 515,0 45,0 113,0 
RepubliekTsjechië  . . . 770,0 355,0 415,0 — — 
Hongarije , . . . . . 475,0 — 245,0 — 230,0 
Roemenië . . . 331,0 110,0 221,0 — — 
Republiek Slov/akije . . . 215,0 130,0 35,0 — 50,0 
Slovenië , . . . 150,0 — 150,0 — — 
Litouwen , , . . . 101,0 10,0 81,0 — 10,0 
Bulqariie . . . 90,0 — 90,0 — — 
Estland  . . . 68,0 7,0 51,0 — 10,0 
Albanië  . . . 46,0 12,0 29,0 — 5,0 
Letland  . . . 31,0 6,0 — 15,0 10,0 

Totool  3 130,0 810,0 1 832 ,0 60,0 428,0 

Tobel Ν: Kredietverlening in Azië en Latijns-Ameriko von 1993 tot en met 1996 
naar land en sector [in mIn ecu) 

Sector 

Totool Energie Verbindingen 
Woter-

projecten & diversen Industrie 

Argenti η ië ... 
Chdi  
Pakistan ....  
Thailand ...  
China .... 
India 
Filipijnen . . .  
Indonesië . . .  
Costa Rica . . . 
Peru 
Paraguay 

167,0 
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 

45,0 
75,0 

25,0 

27,0 

76,0 

17,0 

23,0 

Totool ... 652,0 364,0 172,0 93,0 23,0 
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Tabel Ο: in 1996 opgenomen middelen 

Emissie- Land 
moond von uitgiFte 

Emissie· 
valuta 

Bedrag (in min)  

in nationale valuta in ecu 
Laaptijd 

(in jaren) 
Nominale 
rente (%) 

Lenlngen op (middel)lange termijn (voor swaps) 

OPENBARE EMISSIES 
Januar! Spanje ESP 20 000 125,4 5 8,900 

Hongkong HKD 500 49,2 7 6,500 
Luxemburg ITL 500 000 240,1 5 9,600 
Nederlond NLG 2 500 1 185,6 10 6,000 

Ver.Koninkriik GBP 400 472,1 11 7,625 
Februar! Duüslond DEM 1 000 530,8 5 4,625 

Sponje ESP 15 000 94,0 5 8,900 
Itohë ITL 500 000 240,1 2 9,650 

Luxemburg CAD 200 111,7 6 6,625 
Luxemburg ITL 1 000 000 480,1 5 variabel 
Luxemburg ITL 217 547 104,5 10 nulcoupon 
Luxemburg ITL 176 850 84,9 10 nulcoupon 
Luxemburg LUF 2 000 51,7 9 6,500 
Luxemburg USD 250 190,2 4 5,000 
Luxemburg ITL 350 000 168,1 3 variabel 
Zw!tserland CHF 250 165,3 10 4,500 

Maori Sponje ESP 15 000 94,0 7 9,400 
Luxemburg CAD 150 83,8 10 7,250 
Luxemburg FRF 750 116,5 10 6,500 
Luxemburg ITL 150 000 72,0 5 9,600 
Luxemburg LUF 2 000 51,7 7 6,000 
Luxemburg FRF 3 000 465,9 10 6,750 
Luxemburg ECU 500 500,0 5 6,000 

Portugal PTE 20 000 101,8 5 variabel 
Apr!! Du!tsiand DEM 300 158,4 4 4,750 

Spanje ESP 6 000 37,7 5 7,500 
Sponje ESP 7 000 44,0 10 9,300 

Luxemburg ITL 200 000 99,3 3 7,450 
Luxemburg USD 275 214,3 4 6,000 
Luxemburg ITL 1 000 000 496,6 5 variabel 
Luxemburg ITL 193 080 95,9 10 10,191 

Mel Du!tsland DEM 1 000 528,0 5 5,125 
Du!tsland DEM 750 396,0 7 6,000 

Spanje ESP 10 000 62,8 5 7,500 
Spanje ESP 5 000 31,4 10 8,630 
Spanje ESP 3 000 18,8 3 7,000 

Luxemburg ITL 200 000 99,3 5 9,600 
Luxemburg ITL 300 000 149,0 3 7,450 
Luxemburg NZD 100 53,0 5 8,500 
Zw!tserland CHF 200 130,9 8 4,250 

Juni Spanje ESP 10 000 62,8 5 7,500 
Spanje ESP 8 230 51,7 5 7,500 
Spanje ESP 15 000 94,2 25 8,500 

Griekeniond GRD 30 000 97,0 4 variabel 
Japan JPY 20 000 146,3 10 0,000 

Luxemburg LUF 2 000 51,4 8 6,375 
Luxemburg ITL 300 000 149,0 3 8,600 

Portuga PTE 10 000 51,1 10 8,500 
Jul! Duitsland DEM 500 261,1 10 variabel 

Du!tsland CZK 1 50 0 43,4 3 10,750 
Spanje ESP 18 725 116,1 19 0,622 
Spanje ESP 10 000 62,0 3 7,400 

Italië ITL 555 500 288,0 7 8,761 
Hongkong HKD 500 51,4 5 7,520 
Luxemburg ITL 300 000 155,5 7 variabel 
Luxemburg USD 200 159,1 3 6,250 
Luxemburg NZD 100 54,5 3 9,000 
Luxemburg NZD 100 54,5 3 9,000 
Luxemburg LUF 2 000 50,7 8 6,250 
Luxemburg ECU 150 150,0 5 6,000 

Ver.Kon!nkr!jk JPY 20 000 144,9 10 3,080 
Ver.Kon!nkrijk JPY 5 000 36,2 3 6,800 

September Spanje ESP 15 000 93,0 10 8,500 
Luxemburg USD 1 000 795,4 10 7,125 

Ver.Kon!nkr!jk JPY 50 000 362,2 10 3,000 
Ver.Kon!nkr!jk GBP 250 307,9 4 7,000 
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Tabel Ο: in 1996 opgenomen middelen (vervolg) 

Emissie- Land Emissie Bedrcg (in mln| Looptiid Nominale 
maand van uitgifte valuta in nationale valuta in ecu (in joren) rente (%) 

Oktober Duitsland DEM 300 156,3 5 5,125 
Duitsland DEM 137 71,5 30 nulcoupon 

Spanje ESP 7 250 44,9 3 variabel 
Spanje ESP 7 250 44,9 3 variabel 
Spanje ESP 7 250 44,9 3 variabel 
Spanje ESP 7 250 44,9 3 variabel 
Spanje ESP 7 250 44,9 3 variabel 
Spanje ESP 7 250 44,9 3 variabel 
Spanje ESP 40 000 247,8 10 7,000 

Hongkong H KD 1 000 101,9 5 7,620 
Japan JPY 70 000 499,3 3 5,050 

Luxemburg DKK 600 81,4 8 7,000 
Luxemburg FRF 1 000 154,0 8 6,125 
Luxemburg USD 134 106,4 30 nulcoupon 
Luxemburg ITL 447 840 233,6 15 nulcoupon 
Luxemburg ITL 700 000 365,2 5 7,550 
Luxemburg ITL 750 000 391,3 10 7,875 

Portugal PTE 20 000 102,5 20 8,000 
Ver.Koninkrijk CZK 1 000 29,5 5 11,000 
Ver.Koninkrijk GBP 200 248,8 10 7,625 

November België BEF 750 19,0 7 variabel 
Luxemburg ZAR 100 17,6 5 14,500 
Luxemburg ITL 250 000 130,4 10 7,875 
Luxemburg FRF 1 000 154,0 10 5,300 
Luxemburg CAD 100 58,4 6 5,750 

Ver.Koninkrijk GBP 300 373,1 7 7,000 
December Denemarken DKK 800 108,5 7 4,000 

Denemorken DKK 500 67,8 6 4,000 
Spanje ESP 3 500 21,7 3 variabel 
Spanje ESP 3 500 21,7 3 variabel 
Spanje ESP 3 500 21,7 3 variable 
Spanje ESP 10 000 61,9 10 6,750 

Italië ITL 243 200 126,9 20 nulcoupon 
Luxemburg FRF 1 5 00 231,0 10 variabel 
Luxemburg ZAR 100 17,6 5 15,250 

Portugal PTE 20 000 102,5 10 variabel 
Ver.Koninkrijk GBP 100 124,4 10 7,625 
Ver.Koninkrijk GBP 100 124,4 4 7,000 

104 tronsacties 17 125,4 

ONDERHANDSE LENINGEN 
4 JPY 18 000 130,5 10-13 variabel-3.15 
2 DEM 240 127,4 4 variabel 
1 AUD 68 38,2 5 7,250 
1 FIM 200 33,7 5 6,620 
1 ESP 17 450 108,2 21-30 8.30-8.39 
1 ITL 100 000 48,0 3 variabel 

10 transacties 486,0 

waarvan MEDIUM TERM NOTES 
10 ITL 3 435 317 1 758,2 3-15 variabel-10.19 
10 ESP 97 955 611,9 3-25 0.62-9.4 
5 JPY 83 000 600,3 3-20 3.0-6.8 
1 BEF 750 19,0 7 variabel 

26 transacties 2 989,3 

Totaal generaal 114 transacties 17611,5 

Noot: de emissies met nulcoupons worden berekend ααη de hand von het nominole bedrag, vermenigvuidigd met de emissiekoers 
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Tobel Ρ: Opgenomen middelen von 1992 tot en met 1996 (in min ecu) 

1992 1993 1994 1995 1996 
bedrog % bedrog % bedrog % bedrog % bedrog % 

Communautaire voiuto's 
ECU 1 937 14,9 960 6,8 300 2,1 400 3,2 500 2,8 
DEM 1 583 12,2 1 948 13,7 2 051 14,5 2 397 19,3 5 285 30,1 
FRF 1 461 11,3 1 811 12,7 1 153 8,1 342 2,8 655 3,7 
GBP 1 428 11,0 2 639 18,6 1 518 10,7 996 8,0 2 168 12,4 
ITL 1 326 10,2 2 039 14,3 2 560 18,1 3 343 27,0 4 398 25,1 
BEF 238 1,8 752 5,3 — 19 0,1 
NLG 303 2,3 22/ 1,6 661 4,7 46 1,2 84 0,5 
DKK — — 53 0,4 — — 88 0,5 
IEP 125 0,9 177 1,2 135 1,1 102 0,6 
LUF 49 0,4 100 0,7 201 1,4 193 1,6 65 0,4 
GRD — 36 0,3 149 1,2 97 0,6 
ESP 648 5,0 1 241 8,7 948 6,7 1 574 12,7 2 034 11,6 
PTE 85 0,7 243 1,7 584 4,1 1 004 8,1 358 2,0 
ATS — — — — 59 0,4 — — — — 
SEK 77 0,6 191 1,1 
FIM 18 0,1 34 0,2 

Totool 9 058 69,8 11 333 79,7 10 994 77,7 10 774 86,9 16 078 91,6 
waorvan vastrentend 5 962 46,0 9 886 69,5 8 188 57,9 5 720 46,1 8 970 51,1 
waorvan voriobelrentend 3 096 23,9 1 44 7 10,2 2 806 19,8 5 054 40,8 7 108 40,5 

Andere voiuto's 
USD 1 529 11,8 1 502 10,6 1 659 11,7 528 4,3 698 4,0 
CHF 947 7,3 453 3,2 856 6,0 323 2,6 165 0,9 
JPY 1 440 11,1 657 4,6 580 4,1 771 6,2 580 3,3 
CAD 278 2,0 — — — — 
ZAR — — 33 0,2 

Totool 3 916 30,2 2 891 20,3 3 154 22,3 1 622 13,1 1 476 8,4 
waorvan vastrentend 2 924 22,5 2 808 19,7 2 448 17,3 1 33 8 10,8 1 15 6 6,6 
waorvan voriobelrentend 992 7,6 83 0,6 706 5,0 284 2,3 320 1,8 

TOTAAL GENERAAL 12 974 100,0 14 224 100,0 14 148 100,0 12 395 100,0 17 553 100,0 
waorvan vastrentend 8 886 68,5 12 695 89,2 10 636 75,2 7 058 56,9 10 126 57,7 
waorvan voriobelrentend 4 087 31,5 1 529 10,8 3512 24,8 5 338 43,1 7 427 42,3 

Tobel Q; opnome in ecu von 1981 tot en met 1996 (in min ecu] 

Vastrentende ieningen Voriobeirentende Ieningen 
voor no no commercio! deposito- opnome totole A/B 

Joar swops swops swops poper certifìcoten totool in ecu (A) opnome |B) \η% 
1981 85,0 85,0 — — — — 85,0 2 309,7 3,7 
1982 112,0 112,0 — — — — 112,0 3 205,2 3,5 
1983 230,0 230,0 — — — — 230,0 3 619,4 6,4 
1984 455,0 455,0 — — 100,0 100,0 555,0 4 360,9 12,7 
1985 720,0 720,0 — — — — 730,6 5 709,1 12,8 
1986 827,0 897,0 -- — — 897,0 6 785,5 13,2 
1987 675,0 807,4 — — — 807,4 5 592,7 14,4 
1988 959,0 993,0 82,9 252,5 335,4 1 328,4 7 666,1 17,3 
1989 1 395,0 1 526,0 75,1 200,0 37,5 312,6 1 83 8,6 9 034,5 20,4 
1990 1 271,8 1 2 54,9 500,0 10,0 510,0 1 764,9 10 995,6 16,1 
1991 1 550,0 1 550,0 460,0 500,0 — 950,0 2 500,0 13 672,3 18,3 
1992 1 1 30,0 1 1 30,0 806,5 — — 806,5 1 93 6,5 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 
1996 650,0 500,0 500,0 500,0 17 553,4 2,8 

Totool 11 409,8 10 460,3 2 874,8 1 200,0 400,0 4 821,1 14 945,6 144 245,2 10,4 

Voor 1985 inclusief 10,6 miijoen ααη porticipafiecertificaten 
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Statistische omrekeningskoers: 

Voor de stotistieken betreffende de kredietverlening (ondertekende overeenkomsten en uitbetolingen) en de opgenomen middelen gebruikt 
de EIB ieder kwartcol de koersen die golden op de iootste werkdog van het voorofgoande kwortoal. In 1 996 waren deze als volgt: 

1 e kwartaol 2e kwartoal 3e kwartoal 4e kwartaal 
(31.12.1995) (31.03.1996) (30.06.1996) (30.09.1996) 

1 e cu = ECU 
Belgische frank BEE 38,6979 38,9220 39,4096 39,5045 
Deense kroon DKK 7,29536 7,31 144 7,38031 7,37027 
Duitse mark DEM 1,88397 1,89393 1,91494 1,91902 
Griekse drachme GRD 31 1,567 309,181 302,906 302,974 
Spaanse peseta ESP 159,549 159,231 161,259 161,446 
Franse frank FRF 6,43979 6,45791 6,47765 6,49491 
lers pond IEP 0,820478 0,815591 0,789342 0,785235 
Italioanse lire ITL 2 082,71 2 013,64 1 9 29,09 1 916,92 
Luxemburgse frank LUE 38,6979 38,9220 39,4096 39,5045 
Nederlandse gulden NLG 2,10857 2,1 1969 2,14752 2,15249 
Oostenrijkse schilling ATS 13,2554 13,3188 1 3,4770 13,4997 
Portugese escudo PTE 196,505 195,643 197,051 195,205 
Finse mark FIM 5,71695 5,94323 5,84968 5,74702 
Zweedse kroon SEK 8,69726 8,59750 8,36255 8,33167 
Pond sterling GBP 0,847242 0,841361 0,81 1978 0,803984 
Amerikaanse dollar USD 1,31424 1,28350 1,25719 1,25590 
Japonse yen JPY 135,590 136,667 138,064 140,184 

Adressen 

1 00, Bd. Konrad Adenauer  
L - 2950 Luxemburg  
tel. 4379-1 
telefax 43 77 04 
H320 videoconferencing 43 93 67 

Kantoor Itolië; 

Via Sardegna, 38 
1-001 87 Rome 
tel. 4719-1 
telefax 4287 34 38 
H320 videoconferencing 48 90 55 26 

Kantoor Athene: 

Amalias 1 2 
GR-10557 Athene 
tel. 3220 773 / 774 / 775 
telefax 3220 776 

Internet http://www.eib.org 

Kantoor Lissabon: 

Avenida da Liberdade, 144-156, 8° 
P-1 250 Lissabon  
tel. 342 89 89 

of 342 88 48 
telefax 347 04 87 

Kantoor Londen: 

68, Pall Mall 
Londen SW1Y5ES 
tel. 0171-343 1200 
telefax 0171-930 99 29 

Kantoor Madrid: 

Calle José Ortega y Gasset, 29 
E-28006 Madrid 
tel. 431 13 40 
telefax 431 13 83 

Vertegenwoordiging in Brüssel: 

Wetstraat 227 
B-1040 Brüssel 
tel. 230 98 90 
telefax 230 58 27 
H320 videoconferencing 280 1 1 4 0 
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OVERIGE PUBLICATIES 

Statuten; 

In de Statuten is het juridisch, fincnciee! en  
odministrotief koder von de cctiviteiten von 
de Bank vastgelegd. Zij zijn opgenomen in 
een protocol bij het Verdrag van Rome en  
moken doarvon wezenlijk deel uit. 

Beschikbaor in alle officiële talen van de Eu-
ropese Unie. 

Algemene presentatie: 

Joariijkse brochure: 

Een jaarlijks bijgewerkte brochure geeft een 
geïllustreerd overzicht van de belangrijkste 
doelstellingen en terreinen waarop de Bank 
zowel binnen als buiten de Europese Unie  
actief is. 

Beschikboar in alle officiële talen van de Eu
ropese Unie. 

Vidéocassettes: 

De videofilm uit 1 996 geeft een presentatie 
van de EIB, haar rol en haar activiteiten on-
der de titel "Financer l'intégration eu 
ropéenne". 

Beschikbaor in het Frans, Engels, Duits, Itali-
aans en Spaans. 

EIB Mededelingen: 

Driemaandelijkse uitgave met actuele artike-
len over de activiteiten van de EIB. 

Beschikbaor in alle officiële talen van de Eu
ropese Unie. 

EIB Papers - Cahiers BEI: 

Holfjaorlijkse uitgave: bevat de resultaten 
van door de ofdeling von de hoofd-
econoom van de EIB verricht onderzoek en  
artikelen van wetenschappelijke onderzoe-
kers en deskundigen van buiten de Bank. De 
EIB wi l hiermee economisch onderzoek op 
hoog ocademisch niveau en het débat over  
vroogstukken die voor Europa van belang 
zijn bevorderen. 

Nieuwe reeks: 
nr. 1 : "Special issue on EMU" 
Gepubliceerd in decomber 1996.  
Beschikbaor in het Engels. 

Fiches per land: 

Zij beschrijven de financieringsmogelijk-
heden van de EIB per land of geogrofische 
zone (lidstaten. Midden- en Oost-Europa, 
Middellondse-Zeegebied, ACS-londen (lan
den in Afrika, het Caribisch gebied en de 
Stille Oceaan die de vierde Overeenkomst 
van Lomé hebben getekend, olsmede Zuid-
Afrika)). 

Thematische brochures over de verschii-
lende beleidsvormen en hoofd-
beginselen van de Bank: 

• "EIB Forum Proceedings" 

Het Middellondse-Zeegebied; ruimte 
voor portnerschop; Madrid, 24- 
25.10.1996. 

Beschikbaor in het Engels. 

• Tronseuropese vervoers- en energie
netten (TEN's) 

Een brochure over de TEN's op het ge
bied von vervoer en energie: olgemeen 
beleid, doelstellingen, planning,  
middelenopnome, financieringen, 
projectuitvoering en kaarten. 

Door de Europese Commissie en de EIB 
gezamenlijk in november 1996 uitgege-
ven. 
Beschikbaor in olle officiële talen von de 
Europese Unie. 

• Handvest voor het milieu 

Document met de beginselen, normen en  
procedures op milieugebied. 

Gepubliceerd in juni 1996. 
Beschikbaor in olle officiële talen von de 
Europese Unie. 

• Hondleiding voor de aonbesteding van 
projecten die door de EIB worden gefi-
noncierd 

Deze hondleiding informeert de op-
drochtgevers en leveronciers van projec
ten die door de EIB worden gefinoncierd, 
over de eisen die de EIB stelt met betrek-
king tot oonbestedingen, informotiever-
strekking ααη potentiële inschrijvers en in- 
ochtneming von de communautaire  
wetgeving. 

Gepubliceerd in juni 1996. 
Beschikbaor in aile officiële talen von de 
Europese Unie. 

Technische analyses: 

• "The Western European Gas Market, fut
ure gas infrastructure in Western Europe" 

Gepubliceerd in juni 1996. 
Beschikbaor in het Engels. 

• "The semiconductor industry: review of 
the sector and financing opportunities". 

• "Telecommunications network develop
ment and investment in the European 
Union". 

Gepubliceerd in november 1 996. 
Beschikbaor in het Engels. 

• Resultaten von een steekproef von negen 
rioolwoterzuiveringsstations in lidstaten 
von de Europese Unie. 

Verslag von de eenheid Projectevoluotie 
von de EIB, december 1995. 
Beschikbaor in het Frans, Engels en Duits. 

Voorts is er gestructureerde 
en actuele informatie 

te vinden op 

Internet http://www.eib.org 

Alle publicaties en videofilms van de 
EIB zijn op aanvraag 

verkrijgbaar bij de hoofdafdeling 
Communicafie 

fax (++352) 4379 3189 
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De EIB dankt de projectopdrocht-
gevers die hoor toestemming hebben 
gegeven foto's von hun projecten als 
illustratiematerlaal voor dit verslag te  
gebruiken: 

Nordfolo/Soeren Madsen (voorblad, biz. 
3 en 18), 0re5und BilledArkiv (bIz. 8),  
Autoeuropa, Ford/VW (bIz. 22), E.C. (bIz. 
24), La Vie du Roil/Chessau (bIz. 27), Re-
coura (bIz. 90 en 98), Gasversorgung 
Soclisen-Antialt GmbH (bIz. 29), Corel! 
Mercoder (bIz. 30), Sobeno (bIz. 92),  
0resund/jan Kobod Winther (bIz. 93),  
VEAG (bIz. 95), Telefonica de Espana (bIz. 
97), Gitta di Venezia (biz. 101), ELSTA 
(biz. 102), Jaakko Avikainen (biz. 1 04); de 
overige foto's en iliustroties komen van de-
Fototfieek van de EIB. 

Dit verslag is eveneens verkrijgbaar in de Voor meer informatie 
volgende talen: over de activiteiten von de EIB 

kunt υ contact 
DA ISBN 92-827-9940-9 opnemen met de hoofdafdeling 
DE ISBN 92-827-9941-7 Communicatie, 
EN ISBN 92-827-9943-3 Yvonne Berghorst 
ES ISBN 92-827-9939-5 tel.: (00352) 4379-3154 
FR ISBN 92-827-9944-1 fax: (00352) 4379-3189 
GR ISBN 92-827-9942-5 

fax: (00352) 4379-3189 

IT ISBN 92-827-9945-X 
PI ISBN 92-827-9947-6 
Fl ISBN 92-827-9948-4 
SV ISBN 92-827-9949-2 

Gedrukt op Galerie Art Silk, gehomologeerd "Nordic Swan", door Jouve S.A., F-75001 Porijs 
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DE EUROPESE INVESTERINGSBANK 

De Europese Investeringsbank (ElBj, de financieringsinsfelling van de Europese Unie,  
is bij het Verdrag van Rome in het /even geroepen. De leden van de EIB zijn de lid- 
stafen van de Europese Unie. Zij nemen aile deel in haar kapifaai. · De EIB heeft  
eigen rechfspersoonlijkheid en is een financieel onafhankelijke instelling binnen het  
communautaire stelsel. Zij heeft tot took de verwezenlijking van de doelstellingen van  
de Europese Unie te staunen door voor concrete projecten kredieten op lange ter-
mijn te verstrekken zander de regels van een strikt bankbeheer uit het oog te verlie-
zen. · Op deze wijze draagt zij bij tot de Europese opbouw, met name de econo-
mische integratie en de versterking van de economische en sociale cohesie. · Als  
instelling van de Unie past de EIB haar actie voortdurend aan de ontwikkeling van 
het communautaire beleid aan. * Als Bank werkt zij nauw met andere banken en 
financiële instellingen samen am middelen op de kapitaalmarkten op te nemen en kre
dieten voor investeringsprojecten te verstrekken. · De EIB verstrekt voornamelijk 
lenIngen uit middelen die zijzelfop de kapitaalmarkten opneemt. Deze middelen, plus 
haar eigen vermögen (gestört kapitaal en reserves) worden "eigen middelen"  
genoemd. · Bülten de Europese Unie kent de EIB ook leningen uit eigen middelen  
toe, maar daarnaast ander mandaat uit de begrotingsmiddelen van de Unie of van 
de lidstaten. 

DOELSTELLINGEN 

In de Europese Unie mosten de investeringen 
die voor EIB-financiering in aanmerking 
kamen, bijdragen tot de concretisering van 
een of meerdere van onderstaande doelstel
lingen: 

- economische ontwikkeling van ärmere gebie-
den 

- Verbetering van de belangrijke Europese tele-
communicatie- en vervoersinfrastructuren 

- bescherming van het milieu en van het leefklì- 
maat, stadsvernieuwing, alsmede behoud van 
het architecturaal of natuurlijk erfgoed 

- verwezenlijking van de communautaire ener-
giedoelstellingen 

- versterking van het internationale concurren-
tievermogen van het Europese bedrijfsleven 

- Stenn aan het midden- en kleinbedrijf. 

Bülten de Europese Unie draagt de EIB bij tot 
de uitvoering van het Europese ontwikkelings-
samenwerkingsbeleid overeenkomstig de 
modaliteiten in de verschillende akkoorden die 
de Unie bindt met meer don 120 landen in 
Midden- en Oost-Europa, het Middellandse-
Zeegebied, Afrika, inclusief Zuid-Afrika, het 
Caribisch gebied, de Stille Oceaan, evenals in 
Latijns-Amerika en Azië. 



Financieringsinstelling van de Unie 

FINANCIERBARE INVESTERINGEN 

WELKE PROJECTEN? 
De krediefen van de EIB kunnen warden toege-
kend aan publiek- of privaafrechfelijke geldne-
mers in alle economische sectoren zoals infra-
strucluren op bet gebied van verbindingen, 
milieu en energie, dan wel in de industrie,  
dienstverlening en landbauw. 

Voor grate investeringsprojecten (vanaf 25 mil-
joen ecu) warden rechtstreeks of via een 
bemiddelende financiële installing afzonderlij-
ke kredieten toegekend. 

investeringsprojecten van bescheiden omvang 
worden indirect gesteund via globale kredieten, 
die worden toegekend aan banken of financië- 
ie instellingen die op Europees, nationaal of 
regionaal niveau werken. 

WELKE FINANCIERINGSWIJZE? 
De ΕΙΒ deh slechts een deei van de investe-
ringskosten (gewoonlijk tot 50%) als aanvulling 
op bet eigen vermögen van de geldnemer en  
op andere financieringsbronnen. 

Met de kredieten van de EIB en de subsidies uit 
de structuurfondsen en uit andere communau 
taire instrumenten wordt de financiering van 
investeringsprogramma's bevorderd. Naast de  
ElB-kredieten kan tegelijkertijd een beroep war
den gedaan op nationale of communautaire  
subsidies, vooral in de regionale steungebie-
den. 

WELKE CRITERIA? 
De ΕΙΒ onderzoekt of de beoogde investering 
past in bet communautaire beleid, of zij tech 
nisch en financieel baalbaar en van econo-
misch belong is. Oak wordt nagegaan of de  
milieuvoorscbriften en de mededingingsregels 
in acht zijn genomen. Ten slotte worden de  
financiële positie van de projectopdracbtgever,  
diens liquiditeitspositie en de geboden garan 
ties aandacbtig bestudeerd. 

DE K REDIETEN 

HOE WORDT H ET B ESLUIT GENOMEN? 

Na deze analyse en op voorstel van de 
Directie van de Bank besluit de Rood van 
Bewind over de toekenning van bet krediet, 
rekening boudend met bet advies van de betrok-
ken lidstaat en van de Europese Commissie. 

WELKE LOOPTIJDEN? 
De EIB steit (m iddel)langlopende kredieten (tot  
20 jaar of nog langer) ter bescbikking waarvan 
de looptijd en een eventueel uitstel van afiossing 
van de boofdsom afbankelijk zijn van de aard 
en de technische levensduur van bet project.  
Voor bepaaide projecten van Europees belang  
en van uitzonderlijk grate omvang kan de EIB 
zo nodig specifieke voorwaarden vastleggen. 

WELKE VALUTA'S? 
Naar gelang de bij de EIB bescbikbare valuta's  
en de wensen van de geldnemer wordt bet kre
diet uitgekeerd in een enkele of in meerdere 
valuta's van de Unie, de ecu, of valuta's van  
derde landen, indien deze bij de Bank warden  
gebanteerd. 

WELK RENTEPERCENTAGE? 
Dankzij boar uitstekende kredietwaardigbeid 
("AAA") kan de EIB tegen de aantrekkelijkste 
voorwaarden middelen opnemen. 

Omdatde EIB geen winstoogmerk beeft, steltzij 
de op de kapitaalmarkten opgenomen midde
len weer ter bescbikking tegen een rentetarief 
dot boar uitstekende positie op de markten  
weerspiegelt, plus een kleine marge die uitslui-
tend dient ter dekking van boar administratie-
kosten. 

fiet rentepercentage (meestal vast, maar oak 
berzienbaar, variabel of eventueel converteer-
baarj kan warden vastgelegd bij de onderteke-
ning van bet contract of bij iedere uitbetaling 
(contract met open rentevoet). De vaststelling 
van de rente gescbiedt voor alle landen en sec
toren op dezelfde manier. De EIB verstrekt geen 
rentesubsidies; deze kunnen echter door der-
den worden verstrekt. 
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