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DE TAAK VAN DE EUROPESE 
INVESTERINGSBANK 

De EIB heeft tot took de verwezenlijking van de doelstellingen van 

de Europese Unie te bevorderen door langetermijnkredieten voor 

uitvoerbore investeringen te verstrekken. 

• De EIB werkt voor de Europese Unie 

De EIB is bij het Verdrog von Rome opgericht. Haor aondeelhou-

ders zijn de lidstoten, wier ministers van Financiën zitting hebben 

in de Raad van Gouverneurs. 

• De Bank biedt diensten met toegevoegde waarde 

- dankzij haar beoordeling en begeleiding van investeringsprojec-

ten en -programmo's. 

Teneinde voor staun in aanmerking te komen moeten projecten en 

programma's op vier Fundomenteie terreinen uitvoerbaar zijn: eco-

nomisch, technisch, milieutechnisch en financieel. leder investerings-

project wordt ααη een grondig onderzoek onderworpen en 

gevolgd tot het volledig is uitgevoerd. 

- dankzij hoar financieringen: 

Door haar kredielverlening en vermögen financiële steun van  

elders ααη te trekken, verbreedt de Bank de reeks fìnancieringsmo- 

gelijkheden. Met haar emissies helpt zij de kapitaalmorkten in de 

hele Unie zieh verder te ontwikkelen. 

• De EIB biedt eersteklas voorwaarden 

De financieel zeer Sterke positie van de Bank is te danken ααη de 

kracht en de vastberaden inzet van haar aandeelhouders, de 

onalbankelijkheid von haar optreden en haar successen in verleden 

en heden. Daarom kan zij middelen tegen de gunstigste voorwaarden 

opnemen, waarvan zij haar eigen geldnemers laat proRteren. 

• De EIB werkt samen met andere partners 

Haar beleid wordt in nauwe samenwerking met de lidstaten en de 

instellingen van de Europese Unie vastgesteld. Bovendien werkt de 

EIB nauw samen met het bedrijfsleven, het bankwezen en de grote 

internationale organisaties die op hetzelfde terrein actief zijn. 

• De EIB heeft deskundig en ervaren personeel uit alle lid

staten van de Unie 

Het wordt gemotiveerd door de rechtstreekse deelname van de 

Bank ααη de opbouw van Europa. 



ENKELE KERNGEGEVENS 

Balans 

1993 
1994 
1995 
199Ó  
1997 

Να een stijging von 14% in 1996 
Is de bolons per 31.12.1997 met 16% 
toegenomen. 

Uitstaand bedrog 

1993 97,7 
1994 106,1 
1995 UÊUÊÊtM 114,7 
1996 126,7 
1997 142,4 

Het lotocl ultsloond bedrog con verstrekte 
kredieten oil eigen middelen beioopt 230% 
von het gepiootste kopitool 

Opgenomen middelen 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

nliSSIm 
14,2 
14,1 
12,4 
17,6 

23,0 

Stijging von 31 % von 
de opnome-octiviteit 

(in milioenen ecu) 

Ondertekende ieningovereenkomsten 

In de Europese Unie  

Buiten de Europese Unie 

- Afrika, Carìbisch gebied. Stille Oceaan 
- Zuid-Afrika 
- Middellandse-Zeegebied 
" Midden- en Oost-Europa 
- Latijns-Amerika, Azië 

Goedgekeurde leningen 
In de Europese Unie  
Buiten de Europese Unie 

Uitbetalingen 
Uit eigen middelen 
Uit andere middelen 

Opgenomen middelen 
in communautaire valuta's 
In andere valuta's 

Uitstaond bedrog 
Verstrekte kredieten uit eigen middelen 
van de Bank 
Garanties 
Financieringen uit begrotingsmiddelen 
Opgenomen leningen op körte, 
middellange en lange termijn 

Reserves en resultaten von het boekjaar 

Balanstotaal 

Geplaotst kapitaal op 31.12. 
Waarvan gestört of te störten 

Aantal medewerkers van de Bank 

1997 1996 

26 202 23 240 

22 958 20 946 

3 244 2 294 

60 
199 

1 12 2 
1 486 

378 

396 
56 

681 
1 11 6 

45 

34 215 
29 748 
4 467 

30 004 
27 322 
2 705 

23 473 
23 346 

127 

20 394 
20 265 

129 

23 025 
19 639 
3 387 

17 553 
16 078 
1 475 

142 363 
386 

2 334 

126 621 
392 

3 044 

110 394 96 649 

14310 13 320 

157 122 135 721 

62 013 
4 652 

62 013 
4 652 

980 948 

Ondertekende leningovereenkomsten 

1993 
1994 
1995 

1996 
1997 

Kredietverleningsoctiviteit 
neemt 13% toe 

Goedgekeurde leningen 

Kredietgoedkeuringen nemen 
in omvang met 14% toe 

Uitbetalingen 

1993 
1994 
1995 

1996 

1997 

15,8 
15,4 

16,7 
20,3 
23,3 

Toename van 15% ααη uitbetalingen 
op verstrekte kredieten 

Noot: de bedragen In de groFleken zijn 
in miljarden ecu uitgedrukt. 
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BERICHT VAN DE PRESIDENT 

In 1998 viert de Europese Investeringsbank haar veertigjarig bestaan in  
dienst van de Europese integratie. Dit jubiieum vindt plaats op het moment 
dot de Unie hoar monétaire integratie voltooit en de toetreding von nieuv/e 
iidstoten voorbereidt, woorbij zij tevens een antwoord meet geven op de le-
gitieme zorgen von haor burgers over een duurzame en werkscheppende 
economische groei. 

Door hoar activiteiten werkt de Bank hard mee ααη het oonpokken von al  
deze zwore token. Twee derde von onze finoncieringen is gegoon naor in- 
vesteringen die de samenhang von de Unie versterken en de ontwikkeling  
von de ärmste regie's bevorderen. In de ofgelopen vijf joor heeft de Bank 
haar medewerking verleend ααη de tenuitvoerlegging von investeringen van 
in totaal ruim 1 60 miljord ecu in bedoelde regie's wear bijno de helft van 
de Europeonen woont en werkt. 

Bovendien heeft de EIB direct no de bijeenkomst von de Europese Rood von 
Amsterdam een speciool octieprogrammo opgezet om groei an werkgelegen-
heid in Europa te steunen. M et dit programma beogen wij een substontieel 
deel von onze activiteiten te richten op arbeidsintensieve projecten in de sec-
toren gezondheid en stodsvernieuwing of sectoren die de toekomst von ons 
continent mede gestalte geven, zools onderwijs en milieubescherming. In dot  
verband bewerkstelligt de Bank eveneens, in somenwerking met het Europese 
bonkwezen en het Europees Investeringsfonds, een reeks vernieuwende finan-
cieringen die het MKB een bete re toegang tot r isicokopitoal moeten bieden. 
Zo denkt zij tot het joor 2000 zo'n 1 0 miljord ecu extra voor investeringen 
in groei en werkgelegenheid te mobiliseren. 

Moor de Bank zet ook haar steun ααη een duurzame ontwikkeling von de 
Unie voort door finoncieringsmiddelen te verstrekken voor onze energievoor-
ziening en -besporing, de technologische ontwikkeling von ons bedrijfsleven, 
de kwoliteit von ons lee fklimaat en de verbindings- en energienetten die de 
ruimte von ons continent ordenen. 

Zo toont de EIB iedere dag weer haar copociteit en vostberodenheid om de 
Economische en Monétaire Unie efficiënt voor te bereiden. 

Als 's werelds grootste niet-soevereine geidne mer mookt de Bank von haor 
uitzonderlijk grote middelenopnomecapaciteit en haor uitstekende reputotie 
gebruik om de toekomstige Europese munt succesvol te introduceren. Door  
haor vernieuwende emissiestrotegieën werkt zij al vóór 1 januari 1999 ααη  
de vorming van een ruime kapitaaimarkt met een breed scala ααη in euro  
luidende instrumenten. In deze context hebben wij begin 1 998 onze eerste  
wereldwijde emissie in euro gelonceerd. 
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De Direcfie  
von de 

EIB 

Buiten de Unie draagt de Bank krochtig bij tot het welslagen van het Euro- 

pese hulp- en samenwerkingsbeleid, woarbij meer don 1 20 landen over de 

fiele wereld baat fiebben. Zij is er in fiet bijzonder op gericlit de toetreding 

von nieuwe lidstaten voor te bereiden door kredieten te verstrekken voor pro-

jecten die voldoen ααη de communautaire normen op fiet gebied von mi-

lieubescherming, verbindingsinfrastructuren en industriële ontwikkeling. Door- 

toe fieeft zij een "pretoetredingssteunfociliteit" in fiet leven geroepen om 

prioritaire investeringen in de kandidoatlanden in Midden- en Oost-Europa 

alsmede Cyprus te financieren. 

Op deze wijze draagt de Bank concreet bij tot de opbouw von een fiomo-

geen, solidoir en noor buiten gericfit Europa. Daarbij steunt zij op een long-

jorig portnerscfiop met fiet Europese bonkwezen om de invioed von fioor fi-

noncieringen zo groot mogelijk te moken en ons continent op de token en  

uitdagingen von de 2Iste eeuw voor te bereiden. 

Brian Unwin 

President van de EIB en voorzitter van de Raad van Bewind 
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1997: ALGEMEEN OVERZICHT 

In 1997 heeft de EIB zieh met haar kredietverlening vooral gerlcht op een goede voorbereiding op 
de totstandbrenging von een succesvolle Economische en Monétaire Unie en op de komende uit- 
breiding. De Bank heeft voor het derde ochtereenvoigende jaar een aanzienlijke toename van haar  
activiteit gekend: in totaal is 26,2 miijard ecu ααη kredieten verstrekt, tegenover 23,2 miljard in het 
voorgaande jaar. 

Als voorbereiding op de Economische en Monétaire Unie gaat het in de eerste plaats om een grotere  
economische en sociale samenhang in de regionale ontwikkelingsgebieden en de tenuitvoerlegging 
van het Amsterdam Special Action Programme (ASAP). Dit programma is het antwoord van de EIB 
op de resolutie over groei en werkgelegenheid van de Europese Raad van juni 1997, verlengt de 
actieradius van de Bank met de sectoren onderwijs en gezondheid en biedt vernieuwende financiële 
Instrumenten die specifiek voor het innoverende en werkscheppende midden- en kleinbedrijf zijn be-
stemd. Het versterbt eveneens de steun ααη projecten in de sectoren stodsvernieuwing, milieubescher-
ming en tronseuropese netwerken. 

In dit verband heeft de Bank bovendien haar beleid voortgezet van voorbereiding von de kopitool-
morkten op de komst von de euro. Hoar emissies in euro of euro-toestromende emissies mak en een 
Vierde van de totale middelenopname uit. De EIB is op de kapitaalmarkten bijzonder octief geweest 
en heeft door 156 leningtransacties in 21 valuta's - met inbegrip van de eerste lening in euro -
gesloten, v/oormee zij 23 miljord ecu heeft oangetrokken, een stijging von 31% ten opzichte van 
1996. 

Van de ondertekende leningovereenkomsten is 23 miljard, een toename van 9,6%, naar projecten  
binnen de Europese Unie gegoan, vooral ten behoeve von de regionale ontwikkeling - 67% van de  
financieringssteun - transeuropese vervoers- en energieoverdrachtsnetten en milieubeschermings-
projecten. 

De activiteit buiten de Unie - 3,2 miljard ecu - is gekenmerkt door meer financieringen in Midden-
en Oost-Europa en in het Middellandse-Zeegebied. Zij v/erd niettemin door foctoren von buitenaf 
beïnvioed: de mandoten die het grootste deel von de activiteit buiten de Unie dekken, zijn pas hal-
verwege het jaar van kracht geworden en het tweede financiële protocol bij de vierde Overeenkomst 
von Lomé verkeert nog altijd in de ratificatiefase. De Bank heeft in 1 997 echter een pretoetredings-
steunfaciliteit ontworpen en uitgewerkt die door haar Road von Gouverneurs in jonuori 1998 is goed-
gekeurd. 

De uitbetalingen op verstrebte kredieten betreffen 23,3 miljard, waarvan 21,1 miljard binnen de  
lidstaten. 

Zo'n 250 investeringsprojecten die in 1997 door de onderzoeksteams van de Bank zijn beoordeeld, 
hebben geleid tot een opmerkelijke toename van kredietgoedkeuringen voor in totaal 34,2 miljard. 
De portefeuille goedgekeurde projecten die op ondertekening wachten bent dan ook een significante  
toename van 30 miljard eind 1 996 tot 34,5 miljard. 

Eind 1997 bedroeg het totaal uitstaand bedrog ααη verstrebte kredieten uit eigen middelen 142,4 
miljard, ofwel 230% van het geplaatste kapitaal. Het totaal uitstaand bedrag ααη opgenomen le-
ningen beliep 110 miljard. Het balanstotaal stond op 157 miljard, een toename van 16%. 

Dankzij dit hoge activiteitenniveau consolideert de EIB haar positie van grootste multilaterale  
financieringsinstelling. 

Uitbetalingen, ondertekende 
leningovereenkomsten en 
goedgekeurde leningen (1988-1997) 

(in min ecu) 

40 000 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 

— Uitbetalingen 

• Ondertekende ieningovereenkomslen 

• Goedgekeurde projecten 

(1) Indien niet anders oongegeven, worden de bedrogen in dit verslag in ecu uitge drukt en ofgerond in miljoenen. 
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VEERTIG JAAR WERKEN AAN DE EUROPESE INTEGRATIE 

Als finanderingsinsfelling van de Europese Unie werkt de El Β sinds haar oprichting in 1958  

aan een evenwichtige ontwikkeling en aan de economische en sociale samenhang van de 

lidstaten. Zo helpt zij een homogener Europa tot stand te brengen, dat economised) steeds  

meer geïntegreerd is, parallel aan de voltooiing van de Monétaire Unie. 

Suiten de Unie sfeunt 

zij de ontwikkeling van ruim 120 partnerlanden. 

Daartoe neemt z ij op de kapitaalmarkten omvangrijke middelen op, die zij fegen de 

aantrekkelijkste voorwaarden doorgeleidt naar de financiering van investeringen die 

beantwoorden aan de doelstellingen van de Unie. 

1958 
Oprichting van de EIB 
Geplootst beginkopitaal: 
1 miljard rekeneenheden 

1963 
De EIB 
verstrekt kredieten in de 
17ACSIanden die de 
Overeenkomsl von 
Yaoundé hebben 
getekend 

1962  
Eerste 
finoncieringen 
buiten de 
Gemeenschop 

1961 
Eerste EIB-emissie 
op de 
kopitoalmorklen 

1958 
1958 
De taak van de EIB: tnet hocr 
kredietverlening steun verlenen ααη 
• de regionale ontwikkeling 
• de sectorole modernisering 
• projecten von gemeenschcppeliik belang 

1964 
1,1 miljard 

rekeneenheden 
ααη versfrekle 

kredieten 

1968 
Verhuizing von het 
hoofdkantcor in Brüssel 
near Luxemburg 

1968 
De Bank kent haar eerste 
globale kredieten toe voor 
de financiering von het 
MKB. Deze octie 
is beperkt tot steungebieden 

1975 
Eerste leningen 
In de YS en  
Japan 
opgenomen 

1973 
Eerste uitbreid/ng: 
verhoging van het 
kapitaol tot 
2,025 fpil;ard 
rekeneenheden 

1976 
Verhoging van 
het kapitoal tot 
3,544 miljard ecu 

1973 
Aordoliecrisis: 
uitbreiding von de 
kredietverlening tot 
de energiesector 



1995 
Vierde uitbreiding: 
verhoging van hef 
kapitaaltol 62,013  

iiiar 

miH 
' ,:Ä. 

1986 
Derde uitbreiding: 
verhoging van hei 
kapifaal tot 28,8  
miijard ecu 

1990  
Eersle 
financieringen in de 
landen in Midden- 
en Oost-Europo 

1998 
De EIB lonceert 
hcarpreloetredings-

1 aciliteit 
voor de landen in 
Midden- en Oosl-
Europa en voar 
Cyprus 

1981  
Tweede 
uitbreiding: 
verhoging van het 
kapitaal tot 14,4  
miijard ecu 

éJp 

1993  
Eerste 
financieringen 
van de EIB 
in Lalijns-Amerika 
en Azië 

199) 
Verhoging van 
het kapitaal tat 
57,6 n^iljard ecu 

20 milard ecu ααη  
verstrelrte kredieten 

/ 

1990  
Eerste 
kredieten met  
converteerbare 
variabele rente 

1979 
Verhoging van het 
kapitaal 
tot 7,088 miijard ecu 

1984 
Introducile van 10,2 
kredieten met αΟΠ ver: 
variabele rente 

1988 
Introductie van  
kredieten 
met herzienbare^ 
vaste rente 

miijard ecu  
:ekte kredieten 

1994 
Europese Road van 
Essen: de EIB kondigt 
de opening von hoar 
speciale TÉN-loket 

1998 
1997 
Eerste emissie in 
euro 

1997 
Europese Rood van 
Amsterdam: 
de EIB ontwikkelt hoar 
programma 
ten behoeve 
van groei 
en werkgelegenheid 

1978 
Uitbreiding  
van de krediet-
verlening tat 
de 
geassocieerde 
landen in het 
Middellandse-
Zeegebied 

1980  
De EIB  
vestigi haar 
kantaar αρ de 
Kirchberg in 
Luxemburg 

1,983  
5,9 miijard ecug 
ααη verstrekte 

kredieten 

1979 
Eerste globale kredieten ten  
behoeve van lokale en  
regionale infrostructuren 

1984 
Uitbreiding von 
de financieringen 
tot geovanceerde 
technologie en  
milieubescherming 

1988 
Uitbreiding von de 
financieringen 
totMKB, 
telecommunicatie, 
stedelijk vervoer en  
cultureel erfgoed buiten 
de steungebieden 

1993 
Europese Road  
von Kopenhagen: 
de EIBvoert het 
mechonisme van 
gesubsidieerde 
leningen voor het 
MKB uit 

1992 
Europese Rood von 
Edinburgh: 
intensivering von de 
kredietverlening voor 
grote infrostructuren 
en het milieu 
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IN DIENST VAN 
DE EUROPESE 

INTEGRATIE 

Als financieringsinstelling van de Europese Unie heeft de EIB M took, met baar langlopende kredieten 
' bij te dragen tot de yerwezeniijking van de doelstellingen van de Unie, met name een evenwichtige 
; ontwikkeling, de economi$che en sociale samenhang en steun aan economische groei en | 
werkgelegenbeid. 

De kredieten die ten behoeve van economiscb gerechtvaardigde projecten worden toegekend, 
betreffen de sectoren verbindingsnetten; energie; milieubescherming en stadsvernieuwing; industrie eli  
dienStverl^ng; onderwijs en gezondheid. 



Regionale cntwikkeiing 

Sinds haar oprichting besternt de EIB het grootste deel van de middelen die zlj op de kapitaalmarkten 
opneemt voor de financiering van een breed scalo ααη investeringen die een gebrek ααη evenwicht 
tussen d e verschillende regie's moeten corrigeren. Bij deze actie ten behoeve van de arme regie's,  
wear bijna de helft van de bevelking van de Unie weent, werkt de Bank nauw samen met de Eu-
repese Cemmissie em leningen en communautaire subsidies optimaal te combineren en de beschik-
bare middelen ze goed megelijk te verdelen. 

De tetstandkeming van de EMU zai ep zieh zelf de regionale enevenwichtigheden die er nog be-
staan binnen de Europese Unie en tussen de landen die ααη de euro deelnemen en de landen die 
de Europese munt later zullen overnemen, niet wegnemen. Verzoeken als die van het Europees Par  
lement van aprii 1996 in zijn resolutie over de Economische en Monétaire Unie, waarin het met klem 
aandringt op de uitwerking von een geïntegreerde cohesiestrategie en de gezamenlijke tenuitvoer-
legging van de EMU, het regionale beleid en alle betrokken communautaire beleidsvormen, blijven 
dan ook actueel. 

In verband met de komst van de EMU zouden de bewaking van de overheidsuitgaven en een nei-
ging tot privatiseren kunnen worden vertaald in een uitbreiding van de kredietverlening door de EIB, 
voorol ten behoeve von de infrastructuur, ook op het gebied van onderwijs en gezondheid, die meer 
dan voorheen worden gefinancierd met behulp van langlopende kredieten van de EIB, d ie in voor-
komende gevallen in het kader van publiek-private partnerschappen worden verstrekt. 

Bij de analyse halverwege het programma 1 994 - 1 999 van de structuurfondsen heeft de Com-
missie in mei 1 997 haar actieprioriteiten vastgesteld: basisinfrastructuur, innovatie, onderzoek en tech
nologische ontwikkeling, milieu, benutting van het menselijk potentieel en gelijke kansen. 

Het Europees Parlement pleit in zijn analyse van de interactie tussen cohesiebeleid en milieu voor een 
krachtiger milieudimensie in de structuurfondsen en het cohesiefonds en de inachtneming van het mi 
lieu als een concreet selectiecriterium voor de projecten en de mate van communautaire deelname. 

In haar mededeling "Agenda 2000 - voor een sterkere en grotere Unie" heeft de Commissie in juli 
eveneens haar voorstellen voor de toekomstige ontwikkeling van het cohesiebeleid uiteengezet. Zij 
stelt i n het bijzonder voor de structurele actie zowel geogrofisch als wat betreft het aantal doelstel-
lingen meer te concentreren zonder het algemeen bereikte niveau ααη te tasten. Overeenkomstig de 
wens van de Commissie, de Raad en het Parlement ζαΙ er grotere aandacht worden besteed ααη de 
ontwikkeling van het menselijk potentieel in de hele Unie. 

De Raad stelt in zijn aanbevelingen voor het economisch beleid van de lidstaten vast dot structurele 
tekorten zowel de groei als de mate waarin de groei in extra werkgelegenheid kan worden vertaald 
blijven remmen. Hij heeft daarbij nadrukkelijk gewezen op de noodzaak de actie voort te zetten om 
de Europese ruimte beter te structureren en een evenwichtige ontwikkeling te steunen. Hij heeft tevens 
de sieutelrol van de EIB o nderstreept en de wens geuit dot de particulière sector sterker bij dit alles 
betrokken raakt. 

Twee derde van de kredieten 

van de EIB is op een 
grotere samenhang binnen 
de Unie gericht 

Grotere aandacht 

voor de ontwikkeling 
van het menselijk potentieel 
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Alle communautaire instonties hebben herhooldelljk bevestigd hae belangrijk het is een krochtig re-
gianool en structuurbeleid te handhaven am de canvergentie von de economieën von de Unie zawel 
in de vaarbereidingsfose van de Ecanamische en Monétaire Unie als ηα de totstandkoming ervan te  
vergemakkelijken. De EIB blij ft derhalve bijdragen ααη een evenwichtige regionale ontwikkeling van 
de Unie, die een van de grondslogen van haar activiteit vormt en de hoogste prioriteit geniet. 

Totale kosten von door de EIB 
gefinoncierde investeringen von 
1993 tot en met 1997 en oondeel 
in de kopitoalinvesteringen 
in de Europese Unie 
60 000 -

40 000 -

20 000-

93 94 95 96 97 

H Gefinoncierde investeringen 

Aondeel in de 
kcpilaolinvesteringen in de EU 

Sinds de hervorming van de structuurfondsen in 1 989 is gemiddeld twee derde van de kredieten van 
de EIB naar investeringen in regionale ontwikkelingsgebieden gegaan. Haar kredietverlenings-
activiteit in 1 997 is op ditzelfde Höge niveau voortgegaan, in nauwe samenwerking met de grate 
structuurinstrumenten die uit begrotingsmiddelen worden gefinancierd, met name het EFRO en het 
Cohesiefonds. In het afgelopen jaar zijn bij 24% van de kredieten van de Bank in gebieden die voor 
structurele actie in aanmerking kamen, tevens middelen uit beide genoemde fondsen verstrekt. Ge
middeld bedraagt in de période 1989 - 1997 het medefinancieringspercentoge 25%. 

In de afgelopen vijf jaar heeft de EIB 64 miljard verstrekt voor de regionale ontwikkeling, woarmee 
zij de uitvoering van projecten van in totaal zo'n 162 miljard ααη investeringskosten heeft gesteund. 
Een groot deel betreft de ontwikkeling van de infrastructuur op het gebied van vervoer, telecommu-
nicatie en energie, een sieutelfactor voor de integrotie van minder ontwikkelde regio's, naast de ver-
sterking van de industriële structuur. 

De uitbreiding van de financieringen van de EIB tot de sectoren gezondheid en onderwijs in het 
kader van het Amsterdam Special Action Programme, versterbt nog de hoofdtook von de Bank. De 
overgrote meerderheid van de projecten in deze sectoren die momenteel ter goedkeuring zijn voor-
gelegd of woorvoor in de tweede helft van 1 997 leningovereenkomsten zijn ondertekend, bevindt 
zieh immers in regionale ontwikkelingsgebieden. 

In de afgelopen vi jf jaar kon he i 
totaalbedrag van de investeringen 
waaraan de Bank heeft bi/gedragen, 
worden geraamd op 266 miljard, 
ofwel 4,5% van de 
kopitoalinvesteringen in de EU 

Regio's die voor steun uit de structuurfo ndsen 
in aanmerking komen, op grond van 

• Doelstelling 1  

g Doelstelling 2  

H Doelstelling 5b 

• Doelstelling 6 
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In 1997 bedraagt de steun ααη ärmere regie's  

van de Unie 14 646 mlljoen, ofwel 67% von de 

kredletverlening von de EIB, tegenover 1 3 805  

mlljoen in het voorgoande joor. Dit niveau ligt in 

de lijn van de gemiddelde activiteit ten behoeve 

van de regionale ontwikkeling sinds de hervor-

ming van de structuurfondsen en bevestigt de in-

zet van de EIB voor de versterking van de eco-

nomische en sociale samenhang van de Unie. 

Met deze kredieten heeft de Bank de verwezen-

lijking van investeringen van in totaal ongeveer 

43 miljard gesteund. Zij bevinden zieh vooral in 

de gebieden die voor structurele actie in oanmer-

king komen. Van de toegekende middelen is im

mers 12 282 mlljoen naar projecten in de gebie

den van doelstelling 1, 2, 5b en 6 gegaan. Voorts 

is voor nationale netwerken, voor het merendeel 

telecommunicatienetten, 1 878 mlljoen verstrekt. 

In de regio's met een ontwikkelingsachterstand, 
doelstelling 1, is 5 230 mlljoen ter beschikking 

gesteld, tegenover 6 872 mlljoen in 1996. Deze 
achteruitgang is vooral toe te schrijven ααη de  

geringere activiteit in de oostelijke deelstaten van 

Duitsland (1111 mlljoen tegenover 1613 mll
joen), en ααη globale kredieten die pas ααη het 

einde van het jaar zijn getekend en waaruit nog  
geen middelen zijn toegewezen. Ook in de 

cohesielanden (Portugal, Spanje, Griekenland en  

lerland) is de activiteit ten opzichte van 1996 of-

genomen (4 049 mlljoen tegenover 4 477 mll

joen), vooral wegens de overheidsbezuinigingen 

die bepaalde investeringen van de openbare 

sector hebben geremd. 

Terwijl in het eerste verslag over de cohesie, dat 

de Commissie in 1996 heeft gepubliceerd, "de 
(te) grote beschikbaorheid van subsidies van de 

Europese Unie" als een van de mogelijke oorza-

ken van de geringere activiteit van de EIB werd 
genoemd, zijn de totstandkoming van de EMU en  

de tendens om de overheidsbegrotingen nauwkeu-

rig in de gaten te houden van dien aard dat zij in 

eerste instantie en voor bepaalde projecten de 
mogelijkheden van een synergie tussen bankkre-

dieten en begrotingsmiddelen kunnen beperken. 

De Bank is echter bijzondere aandacht blijven 

schenken ααη de modernisering van de basis-

infrastructuur in de regio's von doelstelling 1, die 
80% von de steun hebben ontvangen. 

Het aondeel van de door de EIB mede-

gefinancierde projecten in de bruto kopitool-

investeringen bedraagt 6% in de Italiaanse Mez 

zogiorno en 8% in de cohesielanden, tegenover 

een gemiddelde van 4,7% voor de hele Unie.  

Het oandeel blijft zeer hoog in Portugal (23,2%). 

De samenwerking met de structuurfondsen is  

voortgezet. Noost de medefinanciering von de 

projecten die een Vierde von de activiteit van de 

Bank uitmaken in de regio's die voor steun uit de 

structuurfondsen in aanmerking komen, heeft de 

Bank meegewerkt ααη het economisch en tech

nisch onderzoek van 26 projecten die het 

cohesiefonds zijn voorgelegd, en waarvan er 

acht inmiddels zijn gefinancierd. 

Uit hoofde van het financiële mechanisme van 

de Europese Economische Ruimte (EER) is een 

bedrag von 1 28 mlljoen in de vorm von subsi 

dies toegekend in Griekenland, Spanje en ler

land en zijn er tien leningen, voor in totaal 423  

mlljoen, met rentevergoedingen in de sectoren 
milieu, onderwijs en vervoer verstrekt. Eind 1 997  

is ongeveer 80% von het pokket van 1,5 miljard 

ααη gesubsidieerde EIB-Ieningen en 71% van het 

bedrag van 500 mlljoen voor subsidies vostge-

legd. 

In de gebieden met achteruitgaonde Industrie 
(doelstelling 2), in de plottelondsgebieden die 

met omschakelingsproblemen te maken hebben 

(doelstelling 5b) en in de poolgebieden (doel

stelling 6) - waar in het afgelopen joor voor het 

eerst projecten zijn gefinancierd - bedraagt de 
steun in 1997 duidelijk meer dan in 1996, na-

melijk 7 052 miljaen tegenover 5 423 mlljoen. 

Naar de infrastructuur is 4 1 46 mlljoen gegoon 
(60% van het totaal). De steun ααη de Industrie 

bdraogt 2 905 mlljoen, een zeer grote stijging 

vergeleken bij het voorgoande jaar. De toewij-

zingen uit lopende globale kredieten zijn enigs-

zins toegenomen terwijl de afzonderlijke lenin

gen sterk zijn gestegen en 55% van de totale 
steun van de Bank ααη het bedrijfsleven uitma

ken. Deze stijging is vooral te danken ααη kre

dieten in Frankrijk voor projecten in de sectoren 

auto-industrie, chemie en farmaceutische produc-

ten, alsmede ααη de grotere activiteit in het Ver-

enigd Koninkrijk. 

In 1997 is 67%  

van de kredieten naar 

ärmere regio's gegaan 

Regionale ontwikkeling 

Sectorole verdeling (1997) 

(in min ecu) 

Totaal 

bedrag % 

Energie 
Verbindingen 

Woterbeheer en 
diversen 

Stodsvernieuwing 

Industrie, londbouw 
Onderwijs, gezondheid 

Overige diensten 

996 7 
6 338 43 

2 748 1 9 
290 2 

3 157 22 
459 3 
658 4 

Totool 14 646100 

(*) waarvan 3 288 miljoen ααη  
loewijzingen uit lopende globale 
kredieten. 

Regionale ontwikkeling 
Verdeling noor doelstelling 

1989 - 1997 

5000 10000 15000 

Gebieden van 

Doelstelling 1  

Doelstelling 2, 5b en 6  

Multiregionale projecten 
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Amsterdam special action programme: 
een initiatief voor groei en werkgelegenheid 

"Werk scheppen door te Met zijn resolutie over groei en werkgelegenheid heeft de Europese Rood von Amsterdam (16 en 
zorgen voor 17 juni 1997) de tack uitgebreid von de EIB, d ie middelen moet oontrekken welke tot de econo-

invesferingsmogelijkbeden" mische groei bijdrogen en zo de werkgelegenheid stimuleren: "(wij) erkennen de belongriike roi von 
de Europese Investeringsbonk en het Europees Investeringsfonds bij het scheppen von werkgelegen 
heid via investeringsmogelijkheden in Europa. Wij dringen er bij de Europese Investeringsbonk op  
ααη haar activiteiten in dit verband op te voeren, door bevordering van investeringsprojecten die 
verenigbaar zijn met degelijke beginselen en praktijken in het bankwezen en meer in het bijzonder; 
- de instelling te bestuderen van een voorziening voor het finoncieren von hoogwaardige technolo
gische projecten voor het midden- en kleinbedrijf in samenwerking met het Europees Investerings
fonds, mogelijk met gebruikmaking van risicokapitaal met participatie van de particulière banksector; 
- na te gaan welke haar mogelijkheden zijn om op te treden op de gebieden onderwijs, gezondheid, 
stodsmilieu en milieubescherming; 
- haar activiteiten op het gebied van grote infrastructuurnetwerken op te voeren door het bestuderen 
van de mogelijkheid van het verlenen van leningen op zeer lange termijn, voornamelijk voor de grote 
prioritaire projecten die in Essen zijn goedgekeurd." 

In antwoord op dit initiatief hebben de diensten van de Bank en haar Directie het "Amsterdam Spe
cial Action Programme" (ASAP) opgesteld, dat de Raad van Bewind van de Bank in zijn vergadering 
van 21 juli, en de Raad van Gouverneurs op 20 augustus 1997 hebben goedgekeurd. 

ASAP heeft een looptijd van drie jaar (September 1997 - 2000) en bevat een reeks vernieuwende 
elementen, met name het feit dot de EIB zelf een bepaald risico droogt bij haar kredietverlening ααη  
innoverende kleine en middelgrote ondernemingen met een sterk groeipotentieel. Naar het voorbeeld 
van de traditionele globale kredieten (zie kader op biz. 26) zullen de nieuwe instrumenten ten be-
hoeve van het MKB in nauwe samenwerking met banken en financiële instellingen van de lidstaten 
worden uitgevoerd. Hun participatie waarborgt een duidelijk multiplicerend effect op de actie von de 
EIB. H et risico dat de EIB vo or deze nieuwe activiteiten draagt, wordt tot maximaal een miljard uit 
het bedrijfsresultaat van de Bank gegarandeerd. 

Overigens heeft het programmo tot doel een deel von de finoncieringen von de Bank te richten op 
investeringen in orbeidsintensieve sectoren - gezondheid en stodsvernieuwing - of sectoren die de 
toekomst von de Unie helper bepolen - onderwijs, milieu en transeuropese netwerken. Over het 
algemeen wordt met ASAP beoogd het volume ααη finoncieringen in deze sectoren met zo'n 10  
miljard ecu in de période 1997 tot en met 2000 te verbogen. 

In 1997 heeft de Eenheid projectevoluatie von de EIB o nderzoek verriebt noor de gevolgen van de 
maatregelen die in het kader van de faciliteit van Edinburgh (zie Jaarverslag 1 992, bIz. 20) zijn 
genomen. Uit de analyse van 90 projecten is gebleken dat het scheppen van structurele banen ade-
quaat kan worden gesteund door de financiering van projecten in de sectoren stodsvernieuwing en  
onderwijs. 

Velgens het onderzoek hebben de grote infrastructuren siechts bescheiden rechtstreekse effecten voor 
de werkgelegenheid en vergen zij omvangrijke investeringen. De positieve invioed van dergelijke 
projecten houdt dus in eerste in stcntie verband met de ondersteuning van het concurrentievermogen 
en de groei van de productieve sectoren. Voorts is aangetoond dot de terbeschikkingstelling von een 
hoger finoncieringsbedrog door de EIB voo r bepoalde projecten geen merkbare gevolgen voor een 
versneide uitvoering von de onderzochte investeringen heeft gehad. 
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Om tegemoet te komen ααη de behoeften van  
de economieën en con de mogelijkheden von 
de bcnksector von de lidstoten steit het MKB-
loket von ASAP een reeks finonciële instrumen-
ten ter beschikking, die de toegong von het ver-
nieuwende of zieh ontwikkelende MKB tot  
bonkfinancieringen moeten bevorderen. De octie 
vult derhalve de sector von de portnerbonken en 
finonciële portnerinsteilingen von de EIB oon. 
Het goot om instrumenten met risicokopitoo! voor 
specifieke globole leningen met risicodeling. 

Op 3 1 december 1 997 woren er drie von der-
gelijke kredieten goedgekeurd; in Itolië, Sponje 
en Fronkrijk voor een bedrog von 51 miijoen. Zij 
zijn bestemd voor de financiering von fondsen 
voor de investering von risicokopitoo! (Firko's) of  
von bonkgoronties die de toekenning von mid-
dellonge en longe kredieten oon het MKB moe
ten vergemokkelijken. 

In november hebben de Europese Investerings-
bonk en het Europees Investeringsfonds (EIF) het 
nieuwe "Europese Mechonisme voor Technolo
gie" (EMI), de eerste concrete dood von het 
MKB-loket, ingesteld. Het EMI heeft de beschik
king over een kopitool von 1 25 miljoen von de 
EIB, dot door het EIF in o pdrocht wordt beheerd. 
Het EMT neemt deel in Firko's of porticipotie-
mootschoppijen die zijn gespecioliseerd in het 
verschoffen von eigen vermögen oon innove-
rende of zieh ontwikkelende kleine en middel-
grote ondernemingen. Het geroomde hefboom-
werkingseffect ligt in de orde von 500 tot 800  
miljoen ecu voor het MKB. 

Eind 1997 is dus in totool 175 miljoen goedge
keurd voor tronsocties vio het MKB-loket, woor-
von op 31 december 151 miljoen wos gete-
kend. 

Onderwijs en gezondheid; in de nieuwe secto-
ren die voor ElB-finoncieringen in oonmerking ko

men, nomelijk onderwijs en gezondheid, is in 
1997 ruim 2 miljord ecu toegekend voor projec-
ten in 9 londen, die meestol in regionole ontwik-
kelingsgebieden worden uitgevoerd. 

De belongrijkste projecten in de gezondheids-
sector betreffen de modernisering von ziekenhui-
zen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern, de 
bouw von het nieuwe olgemene ziekenhuis von 
Golicië in Sponje en de bouw von een nieuw 
ziekenhuis in Thessaloniki. 

Op onderwijsgebied goot het om universiteiten 
en instituten v oor technisch onderwijs in Sponje, 
Portugol, lerlond, en het voortgezet onderwijs op 
Lo Réunion. Er zijn in 1997 specifieke globole 
kredieten voor kleinere investeringen in beide  
sectoren goedgekeurd, en voor een deel gete-
kend, in Fronkrijk, België, Nederlond, Denemor-
ken en Finlond. 

Op 31 december zijn er finoncieringscontrocten 
voor een bedrog von 728 miljoen ten behoeve 
von projecten uit beide sectoren getekend. 

Stodsmilieu, milieubescherming en TEN's: over-
eenkomstig de wens von de Europese Rood von 
Amsterdom heeft de EIB ho or octie op deze ter-
reinen geïntensiveerd, In 1 997 is er in deze voor 
de Bonk troditionele sectoren voor 15,5 miljord 
oon leningovereenkomsten getekend, tegenover 
gemiddeld 1 3,3 miljord in de voorgoonde joren. 

Er is bij vier milieuprojecten gebruik gemookt von 
de mogelijkheid binnen het ASAP om voor 
milieu- en TEN-projecten het finoncieringsplofond 
von de EIB te verhogen tot moximool 75%. 

De directe en indirecte gevolgen von het ASAP 
voor de werkgelegenheid, die in de resolutie von 
de Europese Rood worden beoogd, zijn momen-
teel nog moeilijk te becijferen. Op bosis von eco-
nometrische modellen zijn de indirecte gevolgen 
voor de werkgelegenheid in de bouwfose von 
de infrostructuren geroomd op 20.000 personen 
per joor per miljord ecu oon investeringen, terwiji 
men in de verwerkende industrie met een inves
tering von een miljord ecu gemiddeld ongeveer 
8.000 structurele bonen kon scheppen. 
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De Europese verbindingsinfrastructuren 

Met de aanieg 
van de franseuropese 

nefwerken worden  
concurrentiekracht groei en 

werkgelegenheid gesfeund 

Europese 
verbindingsinfrastructuren 
1993 - 1997; 33,6 miljord 

3000 6000 9000 

Vervoer 

Telecommunicatie 

Verlenging van de TEN's 
naar de Midden- en 

Oosf-Europese landen  
als voorbereiding op bun  

toeireding tot de Unie 

De Europese Road van Amsterdam (juni 1997) heeft de wezenlijke rol van de EIB erkend bij de  
financiering van de Europese infrastructuur en de invloed ervan op de economiscfie activiteit en de  
werkgelegenheid. Hij heeft de Bank gevraagd haar activiteiten op dit terrein op te voeren door no 
te gaan of er meer kredietmogeiijkheden op lange termijn bestaan. 

In november heeft de buitengewone Europese Road over werkgelegenheid de wens geuit dot elk van 
de prioritaire projecten van het transeuropese vervoersnetwerk voortaan wordt gebaseerd op een 
tijdschema en een passend financieringsplan, waaraan in voorkomend geval de verschillende open-
bare en particulière partners meewerken en de Europese Investeringsbank deelneemt. 

Deze besluiten weerspiegelen de krachtige steun van de Bank ααη, en haar inzet voor de finan
ciering van de Europese verbindings- en energie-infrastructuur, in lijn met hoar took en hoar verplich-
tingen die zij no voorgaonde Europese Raden is aangegaan, vooral na de Europese Road von Edin
burgh (december 1992) en van Essen (december 1994). 

Met de mededeling van de Commissie over de financiering van projecten voor het transeuropese 
vervoersnet door publiek-private partnerschappen, die door een werkgroep op hoog niveau onder 
leiding van commissaris Neil Kinnock is voorbereid, is een nieuwe impuls gegeven ααη de vorming 
van dit soort partnerschappen. De EIB, d ie in deze werkgroep werd vertegenwoordigd door hoar 
vice-president die met vraagstukken omtrent transeuropese netwerken is belost, heeft daar melding 
kunnen maken von de reeds opgedone ervaringen en constructieve voorstellen kunnen doen. 

De Road heeft herhaaldelijk, recent nog in de vergadering van de Raad van ministers van Vervoer 
in Oktober 1997, het belong onderstreept van publiek-private partnerschappen, die de uitvoering van 
bepaalde projecten kunnen versnellen omdat zij de specifieke kennis en vaardigheden van beide  
sectoren combineren. Hij wenst overigens dot al vanaf de programmeringsfase bijzondere werkgroe-
pen worden ingesteld die olle bij het project betrokken portijen verenigen. 

De verlenging van de TEN's naar de Midden- en Oost-Europese landen die zieh op hun lidmaotschap 
van de Europese Unie voorbereiden, vormt de hoofdiijn van de inzet van de EIB in deze regio. De  
conclusies von de derde poneuropese vervoersconferentie in juni 1997 sterken de aanpak van de  
Commissie en bevestigen het belong dot wordt gehecht ααη de hoofdverbindingen die in 1994 op 
Kreta zijn vastgesteld. De meeste acti viteiten van de EIB in deze regio zijn gericht op projecten die 
deel uitmaken van deze wegen en spoorwegen. 

De nauwe samenwerking van de EIB met het programma Phare bij hoar actie ten behoeve van een 
betere integratie van de kandidaatlanden zai nog intensiever worden, vooral vanwege de her-
oriëntatie van het programma Phare (zie biz. 35). 

In het koder van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt per 1 januari 1 998 hebben de Rood 
en het Europees Parlement met name het besluit genomen over de voststelling von telecommunicatie-
projecten von gemeenschappelijk belong die voor financiële steun uit de communautaire begroting 
in aanmerking kunnen komen. 

Op energiegebied hebben het Parlement en de Rood in mei de richtsnoeren met betrekking tot de  
transeuropese energienetwerken aangevuld om rekening te kunnen houden met een snellere verlen
ging van de op Europees niveau gekoppelde netten, alsook met de vooruitzichten voor de uitbreiding 
van de Unie. 
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In de afgeiopen vijf jaar is op het gebied van de  
Europese verbindingsinfrastructuur 34 miljard 
ααπ kredieten verstrekt, van 5,8 miljard in 1993 
tot 6,5 miljord in 1995 en 1996 en ten slotte  
8,8 miljard in 1997. Met deze kredieten zijn in-
vesteringen gesteund van in totaal ongeveer 104 
miljard (zie tabel Β op biz. 104). 

In 1997 bedragen de kredieten ten behoeve 
van de Europese verbindingsinfrastructuur 8 758 
miljoen, een toename van 35% vergeleken bij 
1996. 

De kredieten voor telecommunicotienetten zijn 
op hetzelfde niveau als fiet voorgaande jaar ge-
bleven. Het betreft klassieke netten en centrales 
in Portugal, Italië en Zweden, maar vooral de  
ontwikkeling van de mobilofoon in België, Italië,  
Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 

De kredieten voor de vervoersector zijn sterk 
toegenomen. Het goat in de eerste plaats om vijf 
prioritaire projecten die door de Europese Road 
von Essen in 1 994 zijn vastgesteld, en wel voor 
een bedrag von 1,6 miljard (zie kader op biz. 
1 8 en de projectenlijst op biz. 85 tot en met 98, 
waar zij worden aangeduid met "TEN"). 

Europese 
verbindingsinfrostructuren (1997) 

Vervoer 6 879 
Uitzonderlijk grote werken (*) 514 
Spoorwegen 1 948 
Wegen en autosnelwegen 2 982 
Lucht- en zeevacrt 1 435 

Telecommunicatie 1 879 
Netten en centrales 485 
Mobilofonie 1 39 4 

Totaal (**) 8 758 

(*) Grote Belt en Sont 
(·*) woorvon 48 milioen ααη toewijzingen uit lopende 

globale kredieten 

De overige financieringen betreffen; 

- het vervoer per spoor: onder meer de renovatie 
en aanleg van spoorlijnen in het Verenigd Ko
ninkrijk, zoals de Heathrow Express, de aanleg 
en modernisering van delen van spoorlijnen in 
Portugal en de verbinding Helsinki - Tampere in 
Finland; 

- wegen en autosnelwegen, met name de voort-
zetting van de autosnelwegprogramma's in 
Frankrijk, Spanje en Portugal, de bouw van een 
extra autosnelwegtunnel onder de Elbe in Ham
burg en onder het Noordzeekanoal in Neder-
lond en de verbinding M6 tussen S chotland en  
Engeland; 

- luchtvoart: luchthavens in Duitsland, Portugal, 
Griekenland, Denemarken en Spanje; modernise·  
ring von de luchtvioot in België, het Verenigd Ko
ninkrijk, Spanje en Luxemburg; 

(in min ecu) 

In 7 997 is de 
kredielverlening voor de 
verbindingsinfraslrucfuur 
met een derde ten opzichfe 
van 1 996 toegenomen 

- zeevacrt; een Containerterminal in Duitsland en  
de aanschaf van een ijsbreker in Finland. 

De financieringen ten behoeve van de Europese 
verbindingsinfrastructuur maken 41% van de to
tale kredietverlening in 1997 binnen de Unie uit. 
Haast hun bijdrage tot de integratie van de ver-
schillende landen, helpen zij ook in grote mate  
de steungebieden; 70% van de projecten wordt 
immers uitgevoerd in de regionale ontwikkelings-
gebieden. 
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Financiering van de infrasfrucfuur van de 21 sfe eeuw 

46 miljard sinds 1993 voor de  
uifbreiding van de netten,  

waarvan 38 miljard in de Unie 

De staun ααη de grote projecten voor de infrostructuur en de ontwikkeling van de tronseuropese 
netwerken is een vo n de vaste actieterreinen van de EIB, d ie hierin wordt gestärkt door talrijke be-
sluiten von Europese Raad sinds 1993. Met haar inzet voor de totstondkoming van deze netwerken 
heeft de Bank ook de werking van de interne markt, hat concurrentievermogen van het bedrijfs leven, 
de economische gro ei van Europa, alsmede een evenwichtige ontwikkeling von, en een grotere sa
menhang tussen alle regie's van de Unie op het o og. Overigens schept de verlenging ervan naar 
de partnerlanden in Midden- en Oost-Europa en naar het Middellandse-Zeegebied een fysieke band 
die een grotere integratie en economische ontw ikkeling mogelijk maakt. 

Als belangrijkste bancaire financieringsbron voor de grote openbore of particulière infrastructuren  
in Europa bevindt de EIB zieh in het hart van de aanleg van de infrostructuur van de körnende 
eeuw. Zij is niet alleen in staat om tegen de juiste voorwoarden de omvangrijke bedragen ααη  
te trekken die voor de aanleg ervan noodzakelijk zijn, maar zij kan ook de vorming staunen va n 
publiek-private partnerschappen, die voor de aanleg van deze infrastructuur de voordelen van 
beide sectoren combineren. De Raad, die deze capaciteit van de Bank erkent, heeft in zijn ααη- 
bevelingen van juni 1997 over het economisch beleid van de lidstaten en van de Gemeenschap 
de wens geuit dat de totstandkoming van de tronseuropese netwerken voortvarend wordt voort-
gezet en dot in dit vooruitzicht de bestaande communautaire financiële instrumenten en de Euro
pese Investeringsbank een sieutelrol speien, in somenwerking met de particulière sector, die hierbij 
sterker be trokken zou moeten worden. 

In de afgelopen vijf joor heeft de EIB 46 miljard ter beschikking gesteld voor de aanleg van trons
europese netwerken en de verlenging ervan naar de omiiggende landen, vooral naar Midden- en  
Oost-Europa. Binnen de Europese Unie is in totaal 38 miljard verstrekt, ofwel bijna een derde van 
de Verrichtingen in genoemde période. Alle gefinancierde projecten tezamen moken deel uit van 
investeringen van in totaal ruim 1 30 miljard. De Bank heeft bijzonder grote staun verleend ααη de 
publiek-private partnerschappen (PPP's) ten behoeve van vervoersinfrastructuren, in overeenstem-
ming met de oanbevelingen van de werkgroep ondar leiding van commissaris Neil Kinnock. Tot 
de PPP's woor aan de Bank in 1 997 financieringsmiddelen heeft verstrekt behoren de nieuwe tun  
nel ondar de Elbe in Hamburg, de luchthoven Spata, alsmede de snelwegen Patras-Athene-
Thessaloniki en de Via Egnatia in Griekenland, de luchthaven Malpensa in Italië en de verlenging 
van de autosnelweg Mö en de Manchester Metrolink in het Verenigd Koninkrijk. 

In totaal heeft de EIB ααη vervoersnetten binnen de Unie sinds 1993 voor een bedrag van meer 
dan 28 miljard toegekend. Eind 1997 was hiervan 16,1 miljard getekend. 

Eind 1997 bedroegen de kredietgoedkeuringen voor 9 van de 14 prioritaire projecten in de vervoer-
sector die door de Europese Raad van Essen in decomber 1994 zijn vastgesteld, 11,2 miljard, te-
genover 8,4 miljard in het vo orgaande jaar. Voor deze projecten was op dat moment 6,9 miljard 
ααη leningovereenkomsten getekend, tegenover 5,3 miljard eind 1 996, wat overeenkomt met een 
toename van 30%. Voor de vijf overige prioritaire projecten worden de noodzakelijke voorberei-
dingen getroffen en de EIB heeft haar bereidheid getoond ααη de financiering ervan mee te werken. 

Voor de aanleg en uitbreiding van de transeuropese netwerken op het gebied van elektriciteits- en  
gcstransport heeft de Bank in de afgelopen vijf jaar kredieten goedgekeurd voor een bedrag van 
meer dan 5,5 miljard, waarbij zij ongeveer 30% van de financiering van dergelijke projecten op 
zieh neemt. Eind 1997 waren financieringscontracten voor in totaal 4,3 miljard getekend. Voor 7  
von de 10 prioritaire energieprojecten zijn er kredieten goedgekeurd voor in totaal 2,5 miljard en  
ondertekend voor 2 miljard. In 1997 betrof een lening van 300 miljoen de gasleiding die de 
Algerijnse gasvelden aansluit op Spanje en het Europese net. Voor de versterking von de onderling 
gekoppelde Europese energie-overdrachtsnetten is 554 miljoen verstrekt, waarvan 298 miljoen in 
de elektriciteitsector en 256 miljoen voor gosprojecten (zie ook de kaart van de gefinancierde 
gasnetten in de période 1993 - 1997 op biz. 25). 
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De steun van de EIB ααη prioritaire vervoers- en energienetten, waarvoor in de loop van 1997  

niet minder dan 8,2 miljard is toegekend, waarvan eind december voor bijna 6,2 miljard ααη  

leningovereenkomsten was getekend, heeft de Europese Raad van Amsterdam in juni 1997 ertoe 

gebracht de Bank te verzoeken haar activiteiten op het gebied van de prioritaire vervoersprojecten 

nog op te voeren, met het oog op de ondersteuning van een economische groei die werkgele-

genheid schept. 

Terzelfder tijd heeft de Bank haar actie voor de modernisering van vaste en mobiele 

telecommunicatienetten voortgezet. Sinds 1993 hebben financieringsbesiuiten voor een bedrag 

von 10 miljard bijgedragen tot betere netwerken in 12 landen van de Unie en 7 landen in 

Midden- en Oost-Europa. 

Voorts is zij blijven samenwerken met het Europees Investeringsfonds (EIF). Eind 1997 heeft het EIF 

voor 1,5 miljord ααη garanties verleend ten behoeve van projecten die van transeuropese net

werken deel uitmaken, ofwel 67% van aile door het Fonds getekende transocties. 

Steun von de EIB ten behoeve van de transeuropese netwerken en (spoor)wegverbindingen naor 

omiiggende landen, 1993 - 1997 

Tracé von de prioritaire 
transeuropese netwerken (TEN's) 

Gedeelten van deze TEN's waarvoor reeds 
flnancieringsverplichtlngen zljn aangegaan 

Overige gefinancierde Europese 
infrastructuren en netwerken 

Weg- en spoorwegverbindingen 
in Midden- en Oost-Europa 

Delen van deze verbindingen waarvoor 
al financieringsmiddelen zljn toegekend 

Weg/spoorweg 

Eiektriciteit 

Gas 

Luchthoven 

^ Oversiagcentrum 

ψ Haven Cork 

S Luchtverkeerscontrole 

·-»• Exploitie aardolle-
* en -gasbronnen 

Lisboa 
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Milieubescherming 

Bijzondere aandacbt 

voor de integrane  
van de milieuaspecten 
in alle beleidsvormen 

van de Unie en  
de verriebfingen  

van de Bank 

Milieu en leefkiimaai 
1993 - 1997:28,2 miljard 

0 2 000 4 000 6 000 

• water 

•if lucht 

• cfvcl en overig 

• stedelijke voorzieningen 

Milieu-invesferingen zijn 

in 1 997 met 23% foegenomen 

De financiering von projecten die een betere bescherming von het milieu tot doe! hebben, belioort  
tot de vaste prioriteiten van de El Β. Bovendien ziet de Bank erop toe dot milieu-overwegingen in alle  
projecten die zij onderzoekt en finonciert zijn opgenomen. De inachtneming van de geldende milieu 
normen en de toepassing van de meest geëigende milieubescfiermingsmaatregelen vormen een voor-
waarde die ααη de toekenning von ieder krediet van de EIB voorafgaat. De Europese Raad van 
Amsterdam, die zicfi bewust is van de invioed die ElB-financieringen ten befioeve van een beter mi
lieu hebben, heeft de Bank verzocht haar steun ααη milieuprojecten en ααη het stadsmilieu in het 
kader van het initiatief voor groei en werkgelegenheid op te voeren. 

Het communautaire milieurecht, woarvan het Europees Parlement de wezenlijke roi bij de bevorde-
ring von een duurzame ontwikkeling heeft erkend, is met belangrijke initiatieven aongevuld. Zo zijn 
er nieuwe richtiijnvoorstellen ingediend die de gemeenschoppelijke actie op het gebied van bijvoor-
beeld het afval- en waterbeheer moeten versterben. Op basis van de verdeling van het Europese 
grondgebied in hydrogrofische bassins, steit het voorstel voor kaderrichtiijnen ten behoeve van ge-
meenschappelijke actie de vaststelling vóór het jaar 2004 van beheersplannen voor deze bassins 
voor, teneinde vóór het jaar 2010 voor een goede kwoliteit van aile wateren te zorgen. 

In het jaar 1997 is bijzondere aandocht besteed ααη de integratie van de milieudimensie in het 
structuur-, energie- en vervoersbeleid. Met Europees Parlement heeft zieh op 1 8 februari uitgespro-
ken voor een versterking von de milieudimensie von de structuurfondsen en het cohesiefonds. Met  
doet de oonbeveling om van de inachtneming van het milieu een echt selectiecriterium te maken 
en hiervan de mate van financiële participatie van de Unie te laten afhangen. 

Να de Conferentie van de Verenigde Naties over klimaotveranderingen in Kyoto in decomber heeft 
de Europese Unie zieh ertoe verbonden de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2010 met 
6% te verminderen. De Europese Raad van Luxemburg is van mening dat dit eerste resultaat in de 
toekomst door kwantificeerbore vooruitgong moet worden gevolgd. 

Sinds 1996 beheist de gestructureerde dialoog met de kandidoatlonden voor toetreding tot de Unie 
ook milieuaspecten, teneinde de wetgevingen van de landen in Midden- en Oost-Europa dichter bij 
de communautaire normen te brengen. De pretoetredingssteunfaciliteit die door de Bank is ingesteld, 
ζαΙ bijdragen tot de overdrocht von het communautaire acquis in deze landen, in het bijzonder op 
milieugebied. 

In het kader van het euromediterrane partnerschap is er een eerste vergadering van milieuministers 
in november 1 997 in Helsinki geweest. Daar is vooral gesproken over de verwoestijning en een 
geïntegreerd beheer van de kustgebieden en er zijn prioritaire acties in het Middellandse-Zeegebied 
goedgekeurd. 
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De EIB heeft in de période van 1993 tot en met  
1997 ruim 28 miljcrd, ofwel 31% von ol hoor 
finoncieringen, con milieuprojecten gewijd. Hoor 
octie is sinds 1995 Intensiever gev/orden met  
een gemiddeld jaarlijks bedrog von 6,4 miljcrd 
tegenover 4,5 miijard in de voorgoonde twee jo-
ren (zie tobe! Β op biz. 104). In 1997 is voor 
projecten die onder deze doelstelling vollen 
7 208 miljoen (+23% ten opzichte von 1996)  
ter beschiking gesteld. 

Voorol de stadsvernieuwingsprojecten zijn sterk 
in contai en omvong toegenomen. Het goot 
voorncmelijk om het herstel von stedelijke en lo
kale infrostructuren in de Mezzogiorno, een ver-
betering von het stadsmilieu von Berlijn, Stuttgart 
en Bamberg in Duitsland, en de inrichting van 
het hovengebied in Barcelona. De financiering  
von het stedelijk vervoer is bijzonder belcngrijk: 
metro's von Madrid, Lissabon en Rennes en trom-
lijnen in Montpellier, Manchester, Saarbrücken 
en München. 

Near de verbetering van het rioolwater- en  
drinkwaterbeheer is 38% von de steun gegoon. 
De financiering von dit soort projecten heeft de 
vorm von cfzonderlijke leningen voor omvong-
rijke projecten - rioolstelsels en water-
zuiveringsinstollaties in Salzburg (Oostenrijk), 
München, Dresden, Mannheim en Berlijn (Duits
land), het stroomgebied von de Severn en de 
Trent (Verenigd Koninkrijk), Stockholm en Mclmö 

Finoncieringen ten behoeve von 
stedelijke voorzieningen (1993 - 1997) 

Stadsvervoer 

Parkeergelegenheden 

Rondwegen 

Stadsverwarming en  
ofvalverbranding 

Renovotie en  
andere voorzieningen 

(Zweden) - of von toewijzingen uit globale kre-
dieten voor kleinschalige projecten van lokale 
overheden. 

De EIB heeft ook steun verleend can de bouw 
van dijken die de gebieden longs de grote rivie-
ren in Nederlond tegen overstromingen moeten 
beschermen. 

Er zijn kredieten verstrekt voor de verwerking 
von vaste afvalstoffen in Denemorken, Itolië en  
Duitsland. Over het olgemeen goot dit gepaord 
met de productie von elektriciteit en wärmte, 
woorop stodsverwormingsnetten zijn oongeslo-
ten. 

De finonciële steun ten behoeve van de bestrij-
ding von de luchtvervuiling betreft ontzwove-
lingsinstolloties in wormtekrachtcentroles in Itolië  
en Duitsland en in de industriële sector; stool-
fobrieken in Oostenrijk en Finland en chemische 
concerns in Sponje, Fronkrijk, Itolië, Nederlond 
en Zweden. 

Milieu en leefklimoct 
(1997) 

(in min ecu) 
ΤοΙααΙ 

Milieu 4 826 
Waterprojecten 2 707 
Afvalbeheer 446 
Bestrijding luchtvervuiling 1 673 

Stedelijke voorzieningen 2 382 
Openbaar vervoer in de 

stad en directe 
omgeving 1 266 

Stadsvernieuwing 295 
Stedelijke infrastructuur 820 

Totool (*) 7 208 

(*| woarvon 1 455 miljoen ααη  
toewijzingen uit lopende 
globale kredieten 

In de afgelopen vijf /aar 
is voor projecten die he t leefklimaat 
in stedelijke gebieden moeten 
verbeteren ongeveer 9 miijard 
ter beschikking gesteld. 
Het betreft de ontwikkeling 
van het openbaar vervoer, 
de inrichting van parkeerterreinen 
en -garages, de aanleg 
van rondwegen en ofvalverbranding 
met warmteterugwinning 
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Milieubehoud 

Van oudsher 

een priorifeit 
van de EIB 

Als financieringsinstelling van de Europese Unie hecht de EIB gro ot belong can het milleubeleid. 
In de Europese Unie vindt hoar steun ααη dit prioritaire doel concreet uiting in de rechtstreekse 
financiering van omvangrijke projecten, terwijl kleinere - meestal lokale - vo orzieningen via glo 
bale kredieten worden gefinancierd. Daormee wordt overigens gewoarborgd dot olle projecten 
die zij financiert, niet alleen op economische en financiële haalboarheid worden onderzocfit, maar 
dot ook stelselmotig de invloed ervan op het milieu wordt geverifieerd. De Bank verlangt dezelfde 
aanpak van de bemiddelende financiële instellingen die hoar globale kredieten uitvoeren. 

Het beleid en de handelwijze van de EIB op dit terrein worden in de publicatie "Handvest voor 
het milieu" en in het begeleidende document met de hoofdbeginselen von het milieubeleid uit-
eengezet. Beide documenten brengen de aanbevelingen van het vijfde communautaire actie-
programma "Naar een duurzame groei" en de bepalingen van het Verdrag betreffende de Eu
ropese Unie, waorin een "evenwichtige en duurzame ontwikkeling" als doel is gesteld, in de  
proktiik. 

De Bank steunt eveneens mi lieuactiviteiten buiten de Europese Unie, vooral in het Middellandse-
Zeegebied, woar het programmo voor technische bijstond ten behoeve von het milieu in het 
Middellondse-Zeegebied (METAP), dot samen met de Wereldbank en met de financiële steun van 
de Europese Commissie en van het ontwikkelingshulpprogramma van de Verenigde Naties ten 
uiWoer wo rdt gelegd, sinds 1 990 de actie von de Bonk aanvult (zie biz. 34). Sinds 1992 neemt 
de EIB ook deel ααη het ' Baltic Sea Joint Comprehensive Environmental Action Programme" onder 
leiding van de Commissie von Helsinki. Hoewel er tot nu toe slechts met moeite specifieke milieu-
projecten in Midden- en Oost-Europo konden worden vostgesteld, blijkt uit een recent intern on-
derzoek dot de meeste, door de Bank gefinancierde projecten elementen bevatten (over het al-
gemeen 5 tot 15% van de projectkosten) die met de bescherming en verbetering van het milieu 
verband houden. 

De Bank baseert hoar actie op milieugebied op de inochtneming van de geldende wetgeving, 
moor haar strategie evolueert op dit punt noarmote zieh nieuwe ontwikkelingen voordoen en er  
extra informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld uit het onderzoek van haar eenheid Project-
evaluatie. 

ä;=äi=*h-i|gij|äe|asas! 
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De EIB z oekt ook mee naar een oplossing voor regionale en mondiale milieuproblemen als de 
verondering von het klimaat, de instondhouding van de biodiversiteit, de exploitatie van de bossen, 
de verwoestijning en het beheer van de waterbronnen. 

In dit opzicht vormden de internationale overeenkomsten inzake klimaatveranderingen en de bio
diversiteit, die door de "Top van de aarde" in Rio in 1992 zijn uitgewerkt, een belongrijke fase.  
Het tweede deel van het vijfde actieprogramma van de Europese Unie is gewijd ααη de roi van  
de Europese Unie op het internationale toneel. 

Bij de EIB is men zieh steeds meer van dergelijke milieuproblemen bewust en een aontal projecten 
die onlongs zijn gefinancierd draagt ol don niet rechtstreeks tot de oplossing ervon bij. Om de  
uitstoot te beperken van broeikasgassen, die verantwoordelijk zijn voor de klimaatveranderingen, 
moeten fossiele brandstoffen worden vervangen door hernieuwbare en schönere energiebronnen 
en de energiebronnen beschermd. Voorbeelden van projecten van dergelijke aard die recent door 
de Bank zijn gefinancierd, betreffen gecombineerde elektriciteits- en warmtekrochtcentrales, waar-
van sommige op biomassa werken, zoals in Zweden, windmolenparken in Spanje en Nederland 
en stadsvernieuwingsprojecten inclusief de installatie van zonnepanelen in Italie. 

De Problemen van de biodiversiteit - die in de Unie in het k ader van het programma "Natura  
2000" en van richtlijnen over de natuurlijke habitat worden aongepakt - worden stelselmatig in 
het door de Bank verrichte projectonderzoek bestudeerd. Voorbeelden van recente projecten 
woarbij dergelijke problemen een belangrijke ploats innamen, zijn onder meer het herbebossings-
programma in lerland en de brug over de Sont. 

In 1997 zijn de werkbetrekkingen van de Bank met andere openbare en particulière milieu- 
organisaties verdiept, met name met de overige internationale financieringsinstellingen en de com
munautaire Organen. Deze contacten dienen voorol voor de ontwikkeling van het te v olgen beleid, 
de vaststelling van projecten, de coördinatie van de activiteiten en meer in het algemeen als plat 
form voor informatie-uitwisseling. 

Het Directoraat Projecten van de EIB is hoofdverantwoordelijk voor de milieuvraagstukken en zijn 
medewerkers hebben, evenals het personeel von andere diensten, in 1997 diverse milieu-
opleidingen gevolgd. Voorts hebben vertegenwoordigers van de Bank ααη een aantal conferences  
over milieuproblemen deelgenomen en het ElB-forum in Stockholm heeft een bijeenkomst gewijd 
ααη "het milieu en de energie" in en rond de Oostzee (zie blz. 29). 

De Bank is er eveneens op gericht een open en constructieve d ialoog te v oeren met mo atschop-
pelijke vertegenwoordigers en in het afgelopen jaor heeft er voortdurend een uitwisseling van 
ideeën en standpunten plaatsgevonden met een aantal nationale en internationale NGO's op 
milieugebied. 

i'âSftâisSKpîiSUifëfliiÂîi! flI-S 
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Energiebeheersing 

Een betrouwbare 
energievoorziening 

als wezenlijke 
factor voor de industriëie  

onfwikkeling 
verenigen met milieu-eisen. 

Energiedoelsfellingen: 
1993 - 1997: 16,3 miljard 

1993 

1994 

1995 

199Ó 

1997 

27Ó5 

3526 

3433 

4031 

2597 

4000 

Eigen brennen  

Spreiding van de invoer 

Energiebesparing 

De Europese Unie en hoar lidstaten zljn In 1 997 blijven streven naar de verwezenlliking van de drie 
grote prioritaire doelstellingen uit het witboek over het energiebeleid: een betrouwbare energievoor
ziening door de exploitatie van de eigen energiebronnen en de spreiding van de invoer, een groter 
concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven door een betere energiebalans en de inacht-
neming van de milieu-eisen. 

Voor de economieën in de Europese Unie vormt toegang tot betrouwbare, milieuvriendelijke en goed-
kope energiebronnen een eerste voorwaarde voor economische groei en de ontwikkeling van een 
werkscheppende industriëie structuur. 

Het hoofddoel van het energiebeleid van de Unie bestaat uit de koppeling van de nationale 
elektriciteits- en gasnetten en de ontwikkeling van nieuwe verbindingen tussen d e lidstaten en met de 
buurlanden van de Unie. Dankzij deze onderlinge aansluitingen kan de bestaande capaciteit zo ra-
tioneel mogelijk worden benut en de schadelijke invioed op het milieu worden beperkt. Bovendien 
vormen zij een eerste voorwaarde voor de geleidelijke vrijmaking van de interne energiemarkt en een 
onmisbaar instrument voor een gediversifieerde en betrouwbare voorziening. 

Να de goedkeuring in 1996 door de Road en het Europees Parlement van de richtsnoeren inzake 
de transeuropese energienetten zijn er met de totstandkoming van de interne aardgasmarkt in 1 997  
Vorderingen geboekt dankzij het politieke akkoord in de Raad over een voorstel voor een richtlijn die 
de richtlijn van 1996 over de interne elektriciteitsmarkt aonvult. 

De Europese Commissie stelt in haar mededeling over de verbinding van het energie-
infrastructuurnetwerk van de Unie met de buurlanden (in Midden- en Oost-Europa en het 
Middellandse-Zeegebied), dat de financiering van dergelijke projecten verzekerd moet worden uit de 
eigen middelen van de exploitanten, een beroep op particulier kapitaal en de inbreng vanuit diverse 
communautaire brennen, voorncmelijk leningen von de EIS. 

De samenwerking op energiegebied met de landen in Midden-Europa die kandidaat zijn voor toe-
treding tot de Unie heeft opnieuw vooral plaotsgevonden in het kader van het programma Phare en  
de gestructureerde dialoog die hoofdzakelijk gewijd is ααη energiebesparing en de paneuropese 
dimensie van de transeuropese energienetten. 

Het euromediterrane forum over de energie dat in mei in Brüssel heeft plaotsgevonden, heeft een 
aantal prioritaire samenwerkingsprojecten vastgesteld, met name de verlenging van de transeuropese 
energienetten naar het Middellandse-Zeegebied, een nauwere samenwerking op het terrein van on-
derzoek en industrie en de toepassing van de grote prioriteiten van het gemeenschappelijk ener
giebeleid in de Middellandse-Zeelanden. 
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In de afgelopen vijf jaar heeft de EIB het beieid 
ten behoeve van een betrouwbore energievoor-
ziening en een rotionee! energiebeheer actief ge-
steund met finoncieringen van in totaal rulm 16 
miijard (zie tabe! Β op biz. 104). 

In 1 997 Is hiervoor 2 597 miljoen verstrekt, waar-
ναπ 300 milioen Is gegaan naar de gaslelding 
die het gas ult de Algerljnse gasbronnen naar 
Spanje meet voeren en vandaar verder naar het 
Europese continent. Hoewel dit project bulten het 
grondgebled von de Unie wordt ultgevoerd, volt 
het rechtstreeks o nder het doe! von sprelding von 
de energlevoorzlening en onderllnge oonslultlng 
von de netten, en mookt don ook deel ult von de  
prioritaire transeuropese netwerken (TEN's). 

Ten behoeve von de spreiding von de Invoer 
door de oonleg von een onderling gekoppeld pon-
europees netwerk wordt het gebrulk von oordgos 
ult omilggende regie's von de Unie gesteund. In 
1997 zljn flnonclerlngsmlddelen ter beschlkklng 
gesteld voor de voortzetting von de dlstrlbutle-
progrommo's von Algerljns gas In Sponje, Portu
gal en Itollë, Russisch gas In Dultsland en Grleken-
lond of gas ult de Noordzee In Frankrijk. 

Kredietverlening van de EIB ten  
behoeve von gasnetten (1993 - 1997) 

Bestaonde netten 

Gepland of In aonbouw 
Financieringen von de EIB 

De ontwikkeling van de eigen energiebronnen 
Is gesteund met de financiering von woterkracht-
centroles In Oostenrljk en Finland, het gebrulk 
von brulnkool In wormtekrochtcentrales In Dults-
lond en Ghekenlond en de exploltotle von 
oordolle- en -gosvelden In Itollë en het Verenigd 
Konlnkrijk. 

De steun ten behoeve van de energiebesparing 
blljft op het hoge niveau von voorgoonde joren. 
Het betraft In de eerste ploots projecten als het 
transport en de distribuée von elektricitelt (353 mll-
joen), wärmte (540 mlijoen) en de ontwikkeling 
von een wlndmolenpork In Sponje (42 miljoen). 

In de Industriële sector worden energlebespo-
rlngsvoorzlenlngen gesteund In rofflnaderljen en  
In de chemle In Itollë, Spanje, Zweden, Neder-
land en In de stoollndustrle In Finland. 

Energledoelstelllngen (1997) 

^ ,Λ! / \ 

§ΙψΛφ. 

(in min ecu] 
Eigen brennen 558 
Aardolle en -gas 148 
Vaste brandstoffen 239 
Waterkracht 171 
Spreiding van de Invoer 482 
Aordgas 482 
Energiebesparing (*) 1 557 
in de energiesector 1 133 
in de Industrie 424 

Totaal 2 597 

(*| waarvon 168 milioen aon 
toewijzingen ult lopende 
globale kredieten 

ßovendien zijn talrijke kleinere 
disfribufienelwerken in vooral 
Italie, Duifsland, Portugal, 
Denemarken en Oostenrijk 
gefinancierd. 
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Samenwerking met de banksector 

Kredietverlenlng ααη het MKB 
(1993 - 1997) 

in min aantal 

3000- -18 000 

2000-

1000-

-12 000 

- Ó000 

ααηίαΐ 

financieringen 

De EIB werkl intensief met de banksector samen via het verstrekken van globale kredieten, ge-
zamenllike financieringen of kredieten met banken als bemiddelende Instelling en garantle-
verlenlngen. Als zeer welkome geldnemer op de kapitaal- en derivatenmarkten onderhoudt de EIB 
ook bijzonder goede betrekkingen met het bankwezen in de Unie voor de plaatsing van hoar 
emissies en het beheer van hoar thesaurie. 

De leningen die in samenwerking met het bankwezen worden verstrekt zijn in de eerste plaats 
globale kredieten. Dit mechanisme is de rtig jaar geleden ingesteld en is bestemd om via indirecte  
en gedecentraliseerde financieringen kleinschalige investeringen te steunen d ie de EIB niet recht-
streeks f inanciert omdat zij deze niet efficiënt met afzonderlijke leningen kan doen. De globale  
kredieten zijn zodanig opgezet dot zij goed zijn toegesneden op de behoeften van de investeer-
ders, het MKB of lokale overheden, die hieruit via het netwerk van partnerbanken middelen ont-
vangen. Zij hebben een gestage ontwikkeling gekend en maken nu een vierde van de activiteit 
binnen de Unie uit. 

De traditionele globale kredieten zijn een soort kredietlijnen naar zo'n 1 20 financiële partners van 
de EiB. Deze zijn verantwoordelijk voor de selectie van de projecten die moeten beantwoorden 
ααη de criteria die samen met de EiB zijn vastgelegd, alsmede voor het beheer van de kredieten 
en van de hieraan verbonden risico's. De ααη het MKB uitgeleende bedragen variëren tussen 
20.000 en 1 2,5 miljoen ecu en dekken tot 50% von de investeringskosten. 

In de période 1993 tot en met 1997 is voor bijna 56.000 kleinschalige investeringen 1 8,5 miljard 
ter beschikking gesteld. Noar lokale infrastructuren is 7,4 miljard gegaan: milieu, energie, vervoer 
en stedelijke voorzieningen. Een kleine 200 industriële bedrijven hebben financieringsmiddelen ont-
vangen voor milieu- en energiebesparingsvoorzieningen. hiet MKB blijft echter de grootste begun-
stigde: het heeft bijna 11 miljard ontvangen voor investeringen van ruim 47.000 ondernemingen, 
waarvan 85% minder dan 50 werknemers telt (zie tabel op biz. 28). 

De actieradius van deze vorm van kredietverlening is geleidelijkaan uitgebreid. Tegenwoordig kö
rnen hiervoor alle sectoren w aarin de Bank actief is, in aanmerking, ook de nieuwe sectoren die 
in het Amsterdam Special Action Programme worden genoemd: onderwijs en gezondheid. 

Ondanks de uitbreiding van de globale kredieten tot alle industriële en dienstensectoren moet na de 
snelle stijging in het jaar 1995 toch een lichte, maar constante daling van het volume financieringen 
ten behoeve van het MKB worden vastgesteld. Daarom is het goed om samen met bepaalde ervaren 
partners van de EIB een nieuwe aanpak in overweging te nemen. Door projecten niet langer meer 
op individuele basis, maar via een k redietportefeuille te financieren, zou men meer financiële mid
delen van de EIB en van de betrokken bemiddelende instelling naar investeringen v an bescheiden 
omvang kunnen le iden. Een dergelijke benadering zai ook de ontwikkeling steunen van een grote 
kapitaalmarkt en van bancaire diensten die b ij de totstandkoming van de Economische en Monétaire  
Unie het licht zullen zien. Dergelijke activiteiten hebben in 1 997 al in Frankrijk p laatsgevonden voor 
de financiering van kleine infrastructuren en zij zouden kunnen worden uitgebreid tot de MKB-sector. 

In het koder van ASAF ζαΙ de samenwerking met de banksector en het Europees Investeringsfonds 
(EIF) zieh waarschijn lijk verdiepen en breder worden, voorol in verband met het "MKB-Ioket". Het EIF 
is de eerste partner van de Bank bi j de tenuitvoerlegging van het Europees M echanisme voor Tech
nologie (EMT) (zie bIz. 14), een instrument met een beginkapitaol van 125 miljoen uit het bedrijfs-
resultaat van de EIB waarmee investeringen van het vernieuwende MKB worden gesteund door deel-
nemingen in intermédiaire structuren als fondsen v oor investeringen in risicokapitaal. 

De overige instrumentée in het kader van het MKB-Ioket van ASAF die samen met de banksector 
worden gehanteerd, betreffen een reeks verrichtingen waarbij sproke is van risicodeling en die tot 
doel hebben risicokopitaalstructuren te ontwikkelen of het MKB met quasi-kapitaal steun te verle-
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Industriëie doelstellingen 

In het jaar 1997 vormden de economische groei, het concurrentievermogen van de Europese pro-
ducHeve sectoren en de ontwikkeiing von de werkgelegenheid de grootste zorgen voor de Europese 
Unie en hear iidstoten. De tenultvoeriegging von de voorsteiien in het wilboek over groei, 
concurrentievermogen en werkgelegenheid en in het initiotief "Actie voor de werkgelegenheid in Eu
rope: een vertrouwenspcct" stond voorol in het teken von de ontwikkelingen op het prioritaire terrein 
van de werkgelegenheid. 

De Europese Road van Amsterdam heeft in zijn resolutie over groei en werkgelegenheid besloten 
onmiddelliik enkele bepolingen uit het nieuwe hoofdstuk over de werkgelegenheid in het Verdrog van 
Amsterdam toe te passen en op 20 en 21 november een buitengewone Europese Road bijeen te 
roepen die uitsiuitend ααη dit probleem gewijd zou zijn. 

De buitengewone Europese Rood heeft twee initiatieven goedgekeurd: het octieplon van de EIB, dot 
extra investeringen beoogt te genereren die structureel werk kunnen scheppen, en het initiotief von 
het Europees Parlement, een herstructurering von de begrotingskredieten ten behoeve von het werk-
scheppende MKB. 

Groei en concurrentievermogen 
sfimuleren ten behoeve 
van de werkgelegenheid 

De Road deed zijn voordeel met de mededeling van de Commissie over het ijken von de prestoties 
op het gebied von de concurrentie en met de debotten hierover in het Europees Parlement en heeft 
op 24 aprii besloten joorlijks een débat te wijden ααη het concurrentievermogen von het Europese 
bedrijfsleven. 

In het eerste jaar von het nieuwe meerjarenprogromma voor het MKB heeft men bovendien de Eu
ropese instellingen nieuwe initiatieven zien nemen die het MKB in stoat moeten stellen zijn werk-
scheppend vermögen beter te exploiteren. Zo heeft de Commissie een oanbeveling goedgekeurd om 
het klimoot voor startende ondernemingen te verbeteren en de bureaucratie te vereenvoudigen, een 
mededeling ingediend over de Europese kapitaolmorkten voor het MKB en op verzoek von de Eu
ropese Rood van Amsterdam een werkgroep voor de vereenvoudiging von het odministrotieve kli-
moot voor het MKB ingesteld. 

fHet Europees Investeringsfonds (EIF) heeft in november 1996 toestemming gekregen om ter woorde 
von 75 miljoen ecu dee! te nemen in fondsen voor investeringen in risicokopitool. Deze octiviteit is  
oonzienlijk versterkt door de instelling in november 1997, op initiotief von de Europese Investerings-
bonk, von het Europees Mechonisme voor Technologie, met een kopitool von 1 25 miljoen ecu uit het 
bedrijfsresultoot von de Bank dot door het EIF wo rdt beheerd. 

Met de goedkeuring op 24 aprii von zijn resolutie over de ambochtelijke sector en het midden- en 
kleinbedrijf, sieutels tot groei en werkgelegenheid in Europa, heeft het Europees Parlement onder-
streept dot het noodzokelijk is het onderwijs- en opieidingsstelsel hoger te woorderen, het te richten  
op initiotiefzin en ondernemersgeest en zo de oprichting von nieuwe kleine en middelgrote onder
nemingen te stimuleren. Ten slotte heeft het erop oangedrongen dot er meer finonciële steun ααη het 
bedrijfsleven wordt verstrekt. 

Sterke opieving van 
de kredieten ter versterking 
van het concurrentievermogen 
van het Europese bedrijfsleven 

De EIB steunt al jorenlong de versterking van het internationale concurrentievermogen von de Eu
ropese industrie door middel van hoar ofzonderlijke leningen en de ontwikkeiing van het MKB via 
haar globale kredieten. De globale kredietveriening is een indirect en gedecentraliseerd financierings-
instrument; in feite gaat het om een soort kredietlijnen noar finonciële partnerinstellingen van de EIB 
die op nationaol, regionaol of zelfs enkel lokaol niveau actief zijn. Zij staan daarom dichtbij de eco
nomische reoliteit en de behoeften van het bedrijfsleven. 
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Industriële doelstellingen 
1993 - 1997: 15,8 miljard 
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MKB elders 

Tussen 1993 en 1997 heeft de EIB bijna 16 mll-
jard verstrekl In de indusiriële sector, woarvan 
10,7 miljard voor zo'n 47.000 ondernemingen 
uit het MKB. 

Het jaar 1997 stond in het teken van een sterke 
opieving von de ofzonderlijke leningen ten be-
hoeve von het internationale concurrentie-
vermogen van de Europese industrie: 2 069 mil-
joen tegenover 1 182 miljoen in 1996, een 
stijging van 75%. 

Het betreft een brede reeks investeringen: in de 
auto-industrie in Fronkrijk (bouw van 
milieuvriendelijkere motoren en van kleine stads-
wagens), Italië (automontage, mechanische on-
derdelen, brommers en scooters), Duitsiand en 
het Verenigd Koninkrijk; in de chemie in Frank-
rijk, Zweden, Denemarken, het Verenigd Konink
rijk en Nederland, en in de elektronica - bijvoor-
beeld de vervaardiging van halfgeleiders in 
Frankrijk en Duitsiand. 

Deze leningen dragen ook voor een groot deel 
bij tot de bescherming van het milieu omdat er  
minder vervuilende technologieën worden ge-

hanteerd, of tot de ontwikkeling van geavan-
ceerde technologie. Drie vierde von de gefinan-
cierde projecten wordt in de regionale  
steungebieden uitgevoerd. 

Naar productieve investeringen van het MKB is  
2 486 miljoen gegaan (voor 13 000 kleinere  
bedrijven). Twee derde van deze ondernemin
gen bevindt zieh in de regionale ontwikkelings-
gebieden. 

Zie voor de sectorale verdeling van de onderne
mingen die financieringsmiddelen hebben ont-
vongen, de tabellen E en F o p biz. 106-107 in 
de bijlage. 

Industriële doelstellingen (1997) 

(in min ecu) 

Grootbedrijf 2 069 
Internotlonaal concurrentievermogen en 2 069  

Europese integrotie 

Midden- en kleinbedrijf 2 486 
in steungebieden 1 613 
elders 873 

Totaal 4 555 

Bijna 13 000 ondernemingen 
in het MKB in de bele Unie, 

woarvan fwee derde in 
ontwikkelingsgebieden, 

hebben financieringsmiddelen 

anhangen 

Investeringen van het midden-en kleinbedrijf 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten 

1 min < 

1997 1993 - 1997 
fotool lotaal bedriiven 

< 50 werkn. 
aantal bedrag aanlal bedrag aanfai bedrag 

België 644 281 2 004 969 1 755 735 
Denemarken 285 52 1 208 237 902 118 
Duitsiand 1 025 378 2 823 1 673 I 861 692 
Griekenlond 1 1 19 92 122 48 53 
Spanje 127 44 3 072 589 2 838 485 
Frankrijk 7 383 417 27 222 2 039 23 684 1 556 
lerland 567 153 525 110 
Italië 757 766 4 857 3413 3 503 1 380 
Luxemburg 3 2 1 1 
Oostenrijk 70 34 188 100 104 40 
Nederland 22 52 564 284 378 110 
Portugal 76 22 375 107 239 57 
Finland 4 7 68 22 50 13 
Zweden I 0 50 17 40 11 
Verenigd Koninkrijk 2 367 415 4 149 1 020 4 062 934 

Totaol 12 772 2 486 47 242 10 748 39 990 6 295 
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EIB-forum 1997; 
"Bridging the seas in Norfhern Europe" 

De vooruitzichten en uitdagingen in Noord-Europa en de landen rond de Oostzee ois gevolg von 
de dlepgaonde veronderingen die dit dee! von de wereld heeft gekend, hebben de EIB e rtoe 
gebracht cm van de samenwerking in Noord-Europa het thema van haar Forum 1 997 te maken, 
dot op 23 en 24 oktober in Stockholm heeft plaatsgevonden. 

Deze regio maokt inderdaod ingrijpende veronderingen mee. D e Europese Unie is met Zweden 
en Finland uitgebreid, Noorwegen is met de Unie geossocieerd in de Europese Economische 
Ruimte, Polen en de Baltische stoten bereiden zieh op de toetreding voor en het is moeilijk denk-
boor dot Rusiand buiten het procès von regionale integrotie blijft. 

Tijdens het forum hebben meer don 30 vooraanstaonde sprekers uit de Europese Unie en Midden-
en Oost-Europa met 350 afgevoordigden uit het bonkwezen, de industrie en de politiek, aismede 
von internationale instellingen en NGO's de maotregelen bestudeerd die de landen in Noord-
Europa hebben getroffen om hun economieën te moderniseren en de onderlinge banden te ver-
sterken. Zij hebben met name het accent gelegd op de in het verleden bestaonde samenwerkings-
programmo's en vostgesteld dot er een nieuwe bereidheid tot gezomenlijke actie ontstoot om de 
gemeenschappelijke belangen, vooral op milieugebied, te beschermen. 

De sprekers op het forum hebben onderstreept dat de allereerste voorwoorde voor een gezonde 
en duurzame economische ontwikkeling de aanieg en modernisering von de infrastructuur is, die 
noodzokelijk is voor een betere verbinding tussen No ord-Europa, de rest van de Unie en de lan 
den in Midden- en Oost-Europa die kandidaat zijn voor toetreding tot de Unie. Zij hebben ove-
rigens ook gesproken over de roi van stedenpartnerschappen en de training van niet-
gouvernementele organisaties en burgers die geen directe politieke besluitvormingsbevoegdheid 
hebben in de Midden- en Oost-Europese landen. Ten slotte is er een bijzondere bijeenkomst gewijd  
ααη de wijze waarop de bevrediging van de energiebehoeften kan worden verenigd met de zorg  
om het milieubehoud met woordvoerders van de energieproducenten, het bedrijfsleven en NGO's  
uit de Unie en Midden- en Oost-Europa. 

Uit de besprekingen is naar voren gekomen dat de regio rond de Oostzee alle troeven in banden 
heeft om nog jarenlang een van de hoogste groeicijfers van Europa te kennen. De interactie tussen 
landen met een snelle economische groei die zojuist op een markteconomie zijn overgestapt, zoals 
Polen, de Baltische staten en het noordwesten van Rusiand, en de landen wier economie tot volle 
wasdom is gekomen, kan immers een nieuwe economische dynamiek het licht doen zien. 

Als gastspreker heeft de historicus Bronislav Geremek, sinds novemb er minister van Buitenlandse 
Zaken in Polen, in zijn rede de nadruk gelegd op de rijke en lange traditie van regionale sa
menwerking die nu weer ααη kracht wint, en op de noodzaak het gemeenschappelijke intellectuele 
en culturele erfgoed van heel Europa te versterben. Europa moet een eigen culturele en politieke 
identiteit ontwikkelen, gebaseerd op een gemeenschappelijke historié en deze in dienst stellen van 
de cohesie tussen de Volkeren en de samenlevingen op dit continent, zodot met het integratie- 
proces vooruitgang kan worden geboekt. 

Om deze ontwikkeling te concretiseren is de EIB bereid, zoals haar president. Sir Brian Unwin, in 
zijn openingsrede heeft gesteld, een duurzame ontwikkeling in deze regio te bevorderen door een 
substantieel vo lume ααη kredieten toe te kennen voor infrastructuur- en milieuprojecten. Zij heeft al  
verscheidene projecten gefinancierd om bepaalde "zwarte plekken" in het gezomenlijke algemene 
programme voor de Oostzee op te vullen. In de afgelopen vijf jaor heeft de Bank bijgedragen 
tot de financiering van investeringen van in totaal 31 miljard ecu in de regio rond de Oostzee. 

Het volgendo EIB-forum ζαΙ het grootste probleem waarmee Europa wordt geconfronteerd als  
thema hebben: het scheppen van werk. Het forum vindt in oktober 1998 in Londen plaats. De 
handelingen van het ElB-forum 1997 zijn verkrijgbaar bij de hoofdafdeling Communicatie van de 
EIB, fa x: (+352) 4379 3189. 
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ONDERSTEUNING 
VAN H ET 

SAMENWER-
KINGSBELEID 

MET D ERDE 

LANDEN 

•, Buiten eie finandële hoofäsfuicken uif van de akkoorden die in hmt kader 
van bet Eu«ij8es#sféun- en onfwikkelingssaihenweiliingsbeleid zijn gesloten. Zo draagtzij bij tot: 
* de ontwikkeling van de 71 ACS-landen en de LGO, 
• de versterking van bet euromediterrane partnerscbap; "  

bot toetredingsproces van de landen in Midden- en Oost-Europa; . . ... MW. 

de industriële samenwerking en kennisoverdracbt in Latijns-Amerika en Azië.' 
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ONDERSTEUNING VAN HET SAMENWERKINGSBELEID 
MET DERDE LANDEN 

Van een totoolbedrag von 3 244 miljoen in 1997 con financieringen buiten de Unie ter ondersteu-
ning von het steun- en finonciële scmenwerkingsbeleid von de Europese Unie bestoct 3 190 miljoen 
uit kredieten uit eigen middelen en 55 miijoen uit verrichtingen met risicokapitoa! uit begrotingsmid-
delen von de Unie of de iidstcten. 

In het ofgelopen joar is deze octiviteit die volt onder mondaten von de Unie die door de EIB z ijn 
aonvaord, door externe foctoren beïnvioed: vernieuwing van vier regionale mandaten, vertragingen 
bij de ratificatie van het tweede financiële protocol van de Vierde Overeenkomst van Lomé en in 
sommige landen een gespannen politieke situatie; maar er zijn ook nieuwe verwachtingen en ver- 
zoeken ααη de Bank. 

Op 27 januari 1997 heeft de Raad van ministers ingestemd met de bedragen van de nieuwe man
daten voor een période von drie joar, von 31 januari 1997 tot en met 31 januari 2000. De fi 
nanciële enveloppen bevatten 3 520 miljoen voor de landen in Midden- en Oost-Europa, 2 310 mil
joen voor de niet-lidstaten rond de Middellandse Zee, 900 miljoen voor landen in Latijns-Amerika en  
Azië en 375 miljoen voor Zuid-Afrika. 

Een nieuw garantiemechanisme dot op verzoek van de Raad is ingevoerd, versterkt de rol en de 
verantwoordelijkheid van de Bank bij haar inspanningen buiten de Unie: in de overeenkomst die in 
juli 1997 formeel tot stand is gekomen, is immers bepaald dat de Bank een aanzienlijk deel van haar 
kredieten buiten de Unie van niet-soevereine garanties voorziet, en daarbij handelt in de geest van 
de verrichtingen binnen de Unie, om de financiële en economische risico's te dekken. De garantie  
uit de communautaire begroting ζαΙ voor deze tronsocties enkel nog gelden voor de politieke risico's.  
Deze regeling waarborgt een gorantieniveau dot ααη de aard van de transacties is aangepast en  
waarbij de Bank haar uitstekende reputatie op het gebied van kredietwaardigheid kan handhaven. 

Overigens heeft de Bank op verzoek van de Raad een omvangrijke pretoetredingssteunfaciliteit in-
gesteld voor de landen in Midden- en Oost-Europa en voor Cyprus. Deze faciliteit wordt volledig uit 
de eigen middelen von de EIB ge finoncierd en volt niet onder de communautaire garantie; zij ζαΙ de 
invioed van de Bank verstärken bij de financiële inspanningen van de Unie ten behoeve van de 
landen die eens lid van de EU zullen worden. 

De kredieten van de EIB verstärken  
het financiële samenwerkingsbeieid 
in meer dan 1 20 landen  
over de fiele wereld 
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Afrika, Coribisch gebied en de Stille Oceaan 

De kredieten van de EIB dragen 
bij tot een duurzame 
onfwikkeling van de 

ACS Ianden en de LGO 

ACS-LGO: 
in 1997 toegekende kredieten 

(in min ecu) 

waarvan 
risico-

Totaal kapitaal 

Afrika 50 13 
West-Afrika 35 1 
Oost-Afrika 10 10 
Zuidelijk Afrika 4 1 
Centraal- en 
EquatoriaalAfrika I I 

Caribisch gebied 4 4 
Stille Oceaan 2 2 
LGO 4 

ACS-LGO 60 19 

De betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen in Afrika, fiel Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan (ACS-landen) zijn in de achtereenvolgende Overeenkomsten van Lomé geregeld. Deze waar-
borgen de 71 ACS-landen een ferme en permanente steun ααη de ontwikkeling van fiun economie. 

De Vierde Overeenkomst van Lomé bestriikt de période 1991 tot en met 2000. In het tweede finonciële  
protocol, voor de joren 1 996 tot en met 2000, is finonciële steun voorzien van in totaal 14 625 miljoen,  
waarvan 11 967 miljoen ααη subsidies uit begrotingsmiddelen, die via tief Europees Ontwik kelingsfonds 
ter beschikking worden gesteld en door de Europese Commissie worden beheerd. Een be drog von 1 000  
miljoen ααη risicokapitaal uit begrotingsmiddelen, dot door de Bank wordt beheerd, is aangevuld met  
1 658 miljoen ααη kredieten uit eigen middelen van de EIB. Begin 1998 bevond het tweede finonciële  
protocol zieh echter nog oltijd in de ratificatiefase. Toepossing ervan zou in de loop van het eerste ha lfjaar 
van 1998 moeten aanvangen. Doarom heeft de EIB in 1997 haar activiteit moeten beperken tot de nog  
resterende beschi kbore kredieten uit de voorgoonde finonciële pakketten. 

In de loop von het joor is de Road op basis von een voorstel van de Commissie beroadslagingen 
begonnen over de evolutie van de Overeenkomst en de noodzaok haar ααη de recente ontwikke-
lingen van de wereldeconomie en de mondialisering van het economisch verkeer ααη te passen, al  
blijft het hoofddoel een duurzame economische en sociale ontwikkeling. Vonuit dit oogpunt zou er 
in de toekomst een hogere prioriteit moeten worden verleend ααη de ontwikkeling van de landbouw-
en de particulière sector, een terrein waarop de Bank grote ervaringen bezit. 

In het afgelopen joor is het toetredingsprotocol van Zuid-Afrika tot de Overeenkomst getekend. 

In de ACS-landen en de LGO heeft de Bank 
zieh in 1 997 moeten beperken tot het toekennen 
van de resterende beschikbore middelen uit 
voorgoonde financiële pakketten (zie tobel I op 
biz. 112). 

Er z ijn leningen voor in totaal 60 miljoen, waar
van 19 miljoen ααη risicokapitaal, in tien landen 
getekend, alsmede een regionaal project. 

Hiervon is 39 miljoen noar de energiesector ge-
gaon, voorol voor de versterking von de 

elektriciteitsproductie- of -distributiecopociteit in 
Ghana, op de Comoren en de Caymaneilanden. 

In de productieve sectoren is 1 8 miljoen toege-
kend, waarvan 16 miljoen via globale kredieten 
ter ondersteuning van investeringen van beschei
den omvang. 

Voorts zijn diverse voorzieningen voor de haven  
van Port-Louis (Mauritius) met een lening van 3  
miljoen gefinancierd (zie de lijst op bIz. 99). 

Zuid-Afrika 
De Europese Road von Amsterdam van juni 1997 heeft gewezen op het belang dot de Unie hecht 
ααη een verdieping en versterking van de betrekkingen met Zuid-Afrika. Een belangrijke etappe in 
dit procès vormde de toekenning ααη de EIB va n een nieuw mandaat ten behoeve van Zuid-Afrika. 

Met de verrichtingen in 1997, voor in totaal 199  
miljoen, is het hele pokket van 300 miljoen dot on-
der het eerste mandaat voor het Zuid-Afrikaanse 
programma voor wederopbouw en ontwikkeling 
beschikbaor was (1995 tot en met 1997) volledig 
toegekend (zie tabel I op bIz. 112). 

De leningen in het afgelopen boekjoar betreffen 

de sectoren water en rioleringen (104 miljoen) en  
de exploitotie van een aardgasveld (45 miljoen). 

Met een globaol krediet von 50 miljoen worden 
investeringen van bescheiden omvang in de pro
ductieve sector gesteund (zie lijst op bIz. 99). 
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Mìddellandse-Zeelanden 

Groei en stabiliteit op lange termijn in de niet-ildstoten rond de Middellandse Zee vormt vonof het 
begin in de joren zestig het hoofddoel von het Middeiiandse-Zeebeieid von de Unie. Dit beleid rust  
op twee pijiers: finonciëie bijstond in de vorm von bilaterale procotollen en handelsakkoorden. 

Er is een ambitieuzer en uitvoeriger samenwerkingsproject geformuleerd tijdens de conferentie van 
Barcelona, die in november 1 995 het euromediterrane portnerschap heeft ingevoerd. De geleidelijke 
totstandbrenging van een vrijhandelszone voor het [aar 2010 zai de basis moeten vormen voor een 
sterkere integratie tussen de Unie en haar mediterrane partners. 

In dit verband stelt de Unie een grotere financiële steun vo or, die de overgongskosten van de eco 
nomie die op de marktvoorwaarden wordt afgestemd, en de bijbehorende hervormingen moeten hel-
pen drogen. Doartoe is 4 685 miljoen uit begrotingsmiddelen von de Unie voor de période 1995-
1999 gereserveerd, waarvon 200 miljoen ααη risicokapitoal dot door de EIB wordt beheerd. De 
Bank heeft overigens de opdracht gekregen in de période van 31 januari 1 997 tot en met 3 1 januari 
2000 tot 2,3 miljard ααη leningen uit eigen middelen te verstrekken. De EIB beoogt met haar steun, 
in de vorm van globale of ofzonderlijke kredieten of risicokapitoal, bij te dragen tot de structurele 
aanpassing von de mediterrane landen, alsmede tot de privatisering en liberolisering van de eco-
nomieën, zodat zij zieh geleidelijkaan in die van de Europese Unie kunnen integreren, alsook de 
versterking van de financiële sector. 

De steun von de EIB ααη de liberolisering van de economieën draagt eveneens bij tot een even-
wichtig euromediterraan portnerschap. 

In 1997 hebben de Europese Unie en de mediterrane landen hun betrekkingen in de geest van 
Barcelona verder geïntensiveerd. De tweede euromediterrane conferentie von de ministers van Bui-
tenlandse Zaken op Malta op 1 5 en 16 aprii heeft met klem gewezen op de noodzokelijke stimu-
lering von de investeringen in het Middellandse-Zeegebied. De praktische voorwaarden voor het op-
treden von de Bank en de Commissie in deze landen liggen vast in tripartiete kaderovereenkomsten. 

Tunesië en Marokko hebben in het kader van het partnerschap vrijhandelsakkoorden getekend. Jor-
danië heeft een soortgelijk akkoord geparafeerd. Er zijn euromediterrane associatieakkoorden met de 
Palestijnse Autoriteit en Jordanië getekend. Cyprus en Molta zijn gelieerd ααη de Europese Unie via  
een douane-unie, die in het geval van Cyprus wezenlijk deel van de pretoetredingsstrategie uitmaakt. 

Het Parlement heeft in een resolutie van 13 maart de wens uitgesproken dot de EIB meer kredieten 
verstrekt voor grensoverschrijdende projecten die de samenwerking tussen de lidstaten van de Eu
ropese Unie en de landen in het Middellandse-Zeegebied bevorderen. 

In 1997 is voor 1 122 miljoen ααη leningen in 
de landen in het Middellandse-Zeegebied ver
strekt. Het activiteitenniveau is nog nooit zo hoog 
geweest en toont een aanzienlijke toename ver-
geleken bij het gemiddelde in voorgaande jaren 
(zie tabel L o p biz. 1 14). 

De verdeling noar doelstelling toont een groot 
evenwicht tussen de sectoren energie - 346 mil
joen voor gas- en elektriciteitsinfrastructuren in Al-

gerije en Libanon - verbindingen - 310 miljoen 
voor de uitbreiding van het wegennet in Egypte, 
Libanon, Tunesië, het herstel van hoofdspoor-
lijnen in Marokko en Tunesië, de uitbreiding van 
een haven in Jordanië en de vernieuwing van de 
Egyptische luchtvioot - en het milieu - 265 mil
joen voor rioleringen en drinkwater-
voorzieningen in Libanon, Turkije, Marokko en 
op Cyprus. 

De steun van de EIB ααη  
de iiberaiisering van de 
economie draagt eveneens bij 
tot een evenwichtig  
euromediterraan partnerschap. 

Middellondse-Zeelanden: 
in 1 997 toegekende kredieten 

(in min ecu) 

waarvan 
risico-

Totaal kopitaal 

Algerije 335 
Tunesië 145 15 
Egypte 138 7 
Marokko 135 
Libonon 131 
Turkije 95 
Jordanië 70 10 
Cyprus 55 
Gozo 15 1 
Molto 3 3 

Middellandse-
Zeegebied 

1 122 36 
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Middellandse-Zeelonden 
1993 - 1997: 4,1 miljard 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

500 

689 

607 

1 038 

681 

1 122 

1000 

Globale kredieten voor in totocl 136 milioen 
Staunen de financiering van kleinschalige investe-
ringen, het eigen vermögen of deelnemingen in 
fiet MKB in Tunesië, Egypte, Turkije, Jordonië, op 
Cyprus en Malta. 

In de industriële sector zijn ook afzonderlijke le-
ningen verstrekt voor in totaal 50 miljoen. Voor 
de vestiging van een industrieterrein in Gaza is 
1 5 miljoen ter beschikking gesteld. 

Sinds 1 987 verstrekt de EIB in de niet-lidstoten 
rond de Middellondse Zee risicokapitool uit 
begrotingsmiddelen van de Unie. Hiermee wordt 
beoogd het eigen vermögen van de ondernemin-
gen te consolideren en kapitaal of quosi-kopitoal 
te verschaffen in de vorm von al dan niet recht-
streekse deelnemingen. 

Tot op heden heeft de EIB in bedoelde landen  
1 1 7 miljoen ααη leningen met r isicokapitool toe-
gekend. Ruim duizend projecten die een totale  
investering van meer dan 600 miljoen vertegen-
woordigen, hebben zo eigen middelen gekre-
gen. Dergelijke financieringen staunen in de eer-
ste ploats de privatisering en liberolisering van 
de economie alsmede de herstructurering van 

het bedrijfsleven om het concurrerender te ma-
ken. 

De EIB stelt zieh overigens tot doel mee te werken 
ααη de opkomst van een sterke financiële sector die 
geovonceerde financiële producten ter beschikking 
kan stellen. Zij staunt in dit verband de vorming van 
nieuwe structuren, vooral beleggingsfondsen, 
participatie- en ontwikkelingsmaatschappijen. 

In 1997 is met risicokapitaal de oprichting van 
een eerste r isicokapitaalfonds in Egypte gesteund; 
in Jordonië ondar meer een deelneming in de In
dustrial Development Bonk of Jordan; in Gaza de  
aanleg van een industrieterrein; op Malta is finan 
ciële staun ααη het MKB verleend via de Valletta 
Investment B ank en in Tunesië is he t eigen vermö 
gen van ondernemingen verstärkt, die zieh in een 
herstructureringsproces bevinden teneinde 
concurrerender te worden. Doel von daze activi-
teit is de juiste producten voor het huidige ontwik-
kelingsniveau van de financiële sector te verschaf 
fen om daze te verstärken en te helpen een  
ontwoord te vinden op het probleem von de chro 
nische onderkopitolisering von het Tunesische be 
drijfsleven. Er zullen zoveel mogelijk projecten via  
diverse bemiddelende instellingen worden bereikt. 

Projecten in het kader von METAR waarvoor ElB-kredieten zijn toegekend (1990-1997) 

Tussen 1 990 en 1996  
hebben de vier partners in h et 

programma voor technische bijstand 
ten behoeve van het milie u in het 

Middellandse-Zeegebied (METAPj 
in totaal bijna 27 miljoen 

aangetrokken voor de uitvoering 
van 121 onderzoeken 

naar milieuprojecten 
en -prog ramma's 

in 2 1 mediterrane landen.  
Voor de période 1996  

tot en met 2000  
beschikt het programma 

over voldoende middelen 
om zo'n 75 onderzoeken 

te financieren 
(zie jaarversiag 
1996, biz. 40). 

METAPI II III 
lopende of vostgestelde projecten: ^ Q 6 O 1 1 O 

voltooide projecten: |2· 17 • 3# 

notionole projecten 20 10 
regionole projecten ^ 3 

% r'iù Y (7^  
» a 

. 
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Midden- en Oost-Europa 

Het jaar 1997 is van doorsloggevend belong geweest voor de betrekkingen tussen d e Europese De weg naor 
Unie en de landen In Midden- en Oost-Europa die kandidaat zijn voor het lidmootschop. De weg de uitbreiding van 
ligt nu open noor de uitbreiding von de Unie en de eenwording von ons continent. De Europese Rood de Unie ligt open  
von Luxemburg heeft op 12 en 13 december besloten te goon onderhondelen met olle kondidoot-
londen in Midden- en Oost-Europa, en met Cyprus, over het sluiten von toetredingsovereenkomsten. 
Bij die gelegenheid hebben de stootshoofden en regeringsleiders von de Unie hun ombtgenoten von 
de kondidootlonden ontmoet. 

Er zijn oon het progrommo Phore - 6,7 miljord voor de période 1995 tot en met 1999 - nieuwe 
richtsnoeren ter v ersterking von de pretoetredingsstrotegie gegeven teneinde de kondidootlonden be-
ter voor te bereiden op de integrotie von het acquis communautaire. 

Deze nieuwe oriëntotie is op 9 juni 1997 goedgekeurd door de Rood, die zieh bij die gelegenheid 
heeft uitgesproken voor een olgemene versterking von de pretoetredingsstrotegie, en zol vio 
"portnerschoppen voor de toetreding" die de Rood met elke kondidootlidstoot ofzonderliik zol of-
sluiten, worden uitgevoerd. 

De octiviteiten von de El Β passen in de voorbereidingen op de toetreding von de betrokken londen. 
Zij worden in eerste instontie bepoold door het tweede olgemene mondoot voor de regio, woorvoor 
het kredietbedrog voor de période von 31 jonuori 1997 tot en met 31 jonuori 2000 is vostgelegd  
op 3 520 miljoen. 

Voorts vinden zij ploots vio een oonvullend mechonisme dot volledig uit eigen middelen von de EIB 
wordt gefinoncierd en buiten de communoutoire gorontie volt. Deze pretoetredingssteunfociliteit von 
moximool 3 500 miljoen, dot op dezelfde dotum eindigt als het mondoot, is door de Rood von Gou 
verneurs op 26 jonuori 1998 goedgekeurd. Met deze fociliteit wordt prioriteit gegeven oon de in
tegrate en overnome von het acquis communautaire, de verlenging von de (tronseuropese) netwer-
ken op het gebied von vervoer, verbindingen en energie, het concurrentievermogen von het 
bedrijfsleven en de regionole ontwikkeling. 

De Bonk zol hoor somenwerking met het progrommo Phore versterben teneinde boncoire middelen en 
begrotingsmiddelen optimool op elkoor of te stemmen. Evenols voorheen zol zij nouw blijven somen-
werken met ondere internationale finonciële instellingen, met nome de Europese Bonk voor wederop-
bouw en ontwikkeling en de Wereldbonk. De Bonk, met meer don 7 miljord voor de période 1997 tot  
eind jonuori 2000, en het progrommo Phore vormen de twee grootste finoncieringsbronnen von de Unie  
voor de voorbereiding op de toetreding von de kondidootlonden in Midden- en Oost-Europo. 

Door het gelijktijdige beheer von het mondoot en de pretoetredingssteunfociliteit kon de Bonk zonder 
onderscheid in olle londen die eens lid von de Europese Unie zullen worden finoncieringsmiddelen 
verstrekken en zo de verwezenlijking von de grote doelstellingen von het communautaire beleid be-
vorderen, met nome op het gebied von regionole ontwikkeling, verbindingen, energie, milieu en in-
dustrieel concurrentievermogen. 

Evenols bij vorige uitbreidingen droogt de EIB bij tot de ontwikkeling von de lokole finonciële morkten 
door leningen in de voluto's von de kondidoot-lidstoten te plootsen. Met deze strotegie worden de 
betrokken morkten geholpen zieh te ontwikkelen en efficiënter te werken, woorbij tevens de spoor-
gelden worden geleid noor productieve projecten woorvoor finoncieringen in de voluto von de be
trokken londen worden gevroogd en zo de wisseikoersrisico's voor de projectopdrochtgevers worden  
beperkt. De EIB heeft al leningen geplootst in Tsjechische kroon en in 1997 een finoncierings-
mechonisme ingevoerd in de vorm von medium term notes in Hongoorse forint. 
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Midden- en Oost-Europa  
1993 - 1997: 5,4 mlijard 

500 1000 

De activltelten in Midden- en Oost-Europa zijn in 
1997 met het oog op een fysieke toenodering 
en voorbereiding op de toetreding von de be-
trokken landen, met een derde ten opzichte van 
het voorgaande boekjaar taegenomen tot 1 486  
miijoen (zie tobe! I op biz. 1 1 2). 

De finoncieringen betreffen voornamelijk (804 
miijoen) vervoers- en telecommunicotie-
infrastructuren. Goede verbindingen en de ver-
lenging van de transeuropese netwerken vormen 
immers essentiële voorwaarden voor economi-
sche bloei en een geslaagde integratie in de  
Unie. De belangrijkste vervoersprojecten zijn de  
autosnelweg Praag - Neurenberg en de  
hoofdspoorlijn Berlijn - Praag - Wenen, in Slo- 
wakije de rondweg rond Bratislava en de verbin 
dingen van de hoofdstad met de Oostenrijkse en  
Hongaarse grens, de luchthavens van Sofia (Bul- 
garije) en Tallinn (Estland) en de haven van  
Ventspils (Letland). 

Voor vaste en mobiele telecommunicatie-
projecten zijn leningen van in totaal 357 miljoen 
verstrekt ten behoeve van de uitbreiding van de 
netten in Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Slovenië  
en Litouwen. 

Voorts is steun verleend ααη de herbouw van 
basisinfrastructuren die door de overstromingen 
in de zomer van 1997 zijn beschadigd in Polen  
en Tsjechië met kredieten von in totool 500 mii
joen. 

De overige rechtstreekse financieringen betreffen 
de sectoren energie - stadsverwarming in Roe  
menië en elektriciteitsproductie in Hongarije - en  
de industrie in Roemenië. 

Er zijn globale kredieten voor een bedrog von 
45 miijoen toegekend voor de financiering van 
productieve investeringen van bescheiden om-
vang in Polen en Estland (zie lijst op biz. 1 00). 

Midden- en Oost-Europa: 
in 1997 toegekende kredieten 

(in min ecu) 
Tsjechië 540 
Polen 355 
Slov/okije 262 
Roemenië 142 
Bulgorije 60 
Slovenië 45 
Hongarije 35 
Letland 20 
Estland 20 
Litouwen 7 

Midden- en Oost-Europa 1 486 



Latijns-Amerika en Azië 

Het partnerschap tussen de Europese Unie en de landen in Latijns-Annerika en A zië heeft zieh in 1997  
verder verstärkt op basis van de richtsnoeren van de Europese Road von Madrid van december  
1995. 

Gezien de onderlinge afhankelijkheid op wereldschaal had de Raod de wens geuit dat de Unie door 
technologieoverdracht bij zou dragen tot energiebesporing en de bevordering van hernieuwbare 
energiebronnen. Hij had eveneens nadrukkeiijk gewezen op de belangrijke rol van de EIB als  
samenwerkingsinstrument, vooral voor de uitvoering van projecten die voor de Unie en de betrokken  
landen van gemeenschappelijk belang zijn. 

Het jaar 1 997 stond overigens in het teken van de voortzetting van de onderhandelingen tussen de 
Europese Unie, de verschillende regionale eenheden als de Mercosur en Aseon en bepaalde landen 
die tot nauwere samenwerking met de Unie kwomen, zoals Mexico en Chili. 

De financieringstransocties von de Bank in Azië en Latijns-Amerika passen voor een bedrog von 205  
miljoen in het tussentijds mondoot von 275 miljoen dat door de Rood op 12 december 1996 was 
goedgekeurd ter dekking van de période tussen het verstrijken van het eerste ALA-mandaat en de 
inwerkingtreding van de nieuwe driejarige mandaten. 

Het nieuwe mandaat met een envelop van 900 miljoen tot januori 2000 ten behoeve von de landen 
in Latijns-Amerika en Azië maakt het de Bank mogelijk zieh nog sterker in te zetten voor projecten 
von wederzijds belang voor de betrokken landen en de Unie: joint ventures tussen Europese en lokale 
ondernemers, overdracht van Europese technologie en knowhow, samenwerking op het gebied van 
energie en milieuverbetering. 

Toenemende steun voor 
projecten van wederzijds 

belang 

Latijns-Amerika en Azië:  
in 1997 toegekende kredieten 

(in min ecu) 

Latijns-Amerika 205 

Broziliè 55 
Mexico 50 
Peru 50 
Andespact 40 
Uruguoy 10 

Azië 173 

Filipijnen 97 
Indonesië 55 
Pakistan 21 

Latijns-Amerika en Azië 378 

In 1997 is 378 miljoen in de Latijns-Amerikaanse 
en Aziatische landen verstrekt. Uit de geografi-
sche spreiding, 205 miljoen voor Latijns-Amerika 
en 173 miljoen voor Azië, blijkt dot de Bank 
tracht de beschikbare bedragen zo rechtvaardig 
mogelijk te verdelen (zie tabel I op biz. 11 2). 

In Latijns-Amerika bevorderen afzonderlijke le-
ningen in Brozilië en Mexico de vestiging of uit-
breiding von industriële joint ventures met Euro 
pese ondernemers in de sectoren optische 
vezels, cement en floatglos. 

Met een regionool globoal krediet in de landen  
van het Andespact worden projecten van be 
scheiden omvang gesteund, vooral joint ventures 
met Europese partners. 

Ook voor de uitbreiding van het 
telecommunicatienet in Peru en plantages in Uru
guay, waarbij tevens Europese ondernemingen 
betrokken zijn, zijn financieringsmiddelen ter be-
schikking gesteld. 

In Azië zijn de financieringen gespreid over de  
openbare (energie in Pakistan, luchthaven op de  
Filipijnen) en de particulière sector waor Euro
pese ondernemingen bij particulière  
infrastructuurprojecten zijn betrokken (energie op 
de Filipijnen, woterdistributie in Indonesië). 

(Zie de projectenlijst op biz. 102). 

Latijns-Amerika en Azië  
1993 - 1997: 1 miljard 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

200 
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OPGENOMEN MIDDELEN 

In 1997 had de Bonk tot doe! hoar octiviteiten te Intensiveren cm de Europese Unie te helpen de  
overgong near de Econonnische en Monetoire Unie en de Europese munt tot een succès te rncken,  
olsook de weg te elienen voor de uitbreiding von de Unie. Doorbij heeft de Bonk kunnen profiteren von 
gunstige omstondigheden op de kopitoalmarkten, gekenmerkt door een loge rente en een zeer duide-
lijke belangstelling von de beleggers voor emittenten von haar niveau, zodat zij haar positie van 
's werelds grootste internationale niet-soevereine geldnemer wat betreft zowel het totaal ααη opgenomen 
leningen als de verscheidenheid van haar productenpakket krochtig heeft kunnen consolideren. In totaal 
heeft zij, vóór swaps, 23 071 miljoen ααη leningen opgenomen tegenover 17 611 miljoen in 1996,  
dat is een stijging van 31%, waarvan 75% werd opgenomen in de valuta's van de Europese Unie. De 
middelen werden in 21 valuta's (22 in 1996) via 156 getekende transacties aangetrokken, tegen 1 14  
in 1996 (+37%|: 144 openbare emissies (104 in 1996) en 12 onderhandse plaatsingen (10 in 1996);  
66 transacties vonden plaats in het kader van progrcmma's voor medium term notes (MTN). 

Opgenomen middelen no swops 

De toenome van 31% van de opgenomen mid
delen na swaps (23 025 miljoen tegenover 
17 553 miljoen in 1996) in 18 verschillende 
valuta's, geeft enerzijds de ontoereikende cash 
flows in bepaolde valuta's weer, anderzijds een 
voortdurende stijging van uitbetalingen op ver
strebte k redieten in het kader van de doelstellin-
gen die de Bank zieh voor 1 997 hod gesteld. 

De communautaire valuta's maken - ηα swaps - 
nog altijd het leeuwendeel van de opgenomen 
middelen uit, hoewel zij vergeleken bij het voor-
goande joar enigszins ααη belang hebben inge-
boet (85% tegenover 92%), wat duidt op een 
grotere diversiteit. De belongrijkste munten zijn 
ITL, DEM, GBP, ESP en FRF. 

Een groot deel von de leningen (54%) is tegen 
vaste rente opgenomen (12 358 miljoen tegen
over 10 126 miljoen in 1996), maor ook voor 
de voriabele rente bestaat weer meer belangstel
ling bij de geldnemers van de Bank, waarbij de 
meeste middelen in vier communautaire valuta's  
en USD zijn opgenomen. 

De gemiddelde looptijd van de getekende lenin
gen is ten opzichte van het voorgaande jaar 
enigszins toegenomen (8 jaar tegenover 7,8 
jaar), al is hier sprake van een grote diversiteit: 
zeer korte looptijden (2 6 3 jaar) van leningen 
die gekoppeld zijn ααη een beurs- of geldmarkt-
index en lange looptijden bij emissies met nul-
coupons of "reverse dual currency"-emissies. De 

netto-opname van middelen die bestemd zijn 
voor uitbetalingen op verstrebte kredieten be-
dracgt 22 425 miljoen, met inbegrip von 
600 miljoen voor vervroegde oflossingen, waar
van 258 miljoen door nieuwe emissies is gefinan-
cierd en het soldo uit de thesaurie van de Bank. 
De FIB heeft voor 234 miljoen ααη eigen obliga-
ties op de markt ingekocht. 

Teneinde zieh middelen in de juiste valuta's - 
voornamelijk communautaire munten - of rente- 
types te verschaffen ten behoeve van haar kre-
dietverlening of om gestructureerde leningen om 
te zetten in eenvoudige producten met vaste of  
voriabele rente, heeft de Bank wederom een be-
roep gedaan op de swapmarkten. Hiermee is  
een bedrag gemoeid van 12,7miljard in 134  
transacties (1996: 12 miljard in 115 transac
ties). Deze activiteit, die de structuur van 55%  
van de middelenopname heeft gewijzigd, heeft 
voorcl betrekking gehad op volutoswaps en/of 
voriabele-renteswops. 

Om zieh tegen het renterisico te beschermen, 
heeft de Bank haar indekkingsbeleid voortgezet. 
Dit is met behulp van drie beschikbare instrumen-
ten geschied: de voriabele rente, een specifieke 
portefeuille bestoonde uit vostrentende obligaties 
met dezelfde kenmerken als die welke de Bank 
heeft geplootst en die weer werden verkocht 
naarmate de netto-opbrengst von de leningen 
nodig was voor uitbetalingen op verstrebte kre
dieten en ten slotte controcten met uitgestelde 
rentevoststelling. 

Verdeling van de opgenomen 
middelen von 1993 tot en met 1997 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

14224 

14147 

12395 

17553 

23025 

10000 20000 

Transacties op lange en  
middellange lermijn 

Openbare emissies 

Onderhandse leningen 

Medium Term Notes 
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Tendenzen op de kapifaalmarkfen in Ί 997 

OfFiciële rentelarieven voor 
de belangrijkste valuta's 

14 

A, 
VI 

1=^ 1 

1993 1994 1995 1996 1997 

-- DEM — FRF 

— GBP — JPY 

— USD 

Het joor 1997 stond in het teken von een loge of dalende iongetermijnrente In de geïndustria- 
liseerde landen. Να de divergentle tot holverwege het joor deed zieh weer een solide 
convergentieproces op het Europese toneel gelden, dot ongetwijfeld werd gevoed door de be-
teugelde inflotie, een wezenlijke verbetering van de overheidsfinanciën en een toenemend ver-
trouwen dat de EMU volgens het tijdschema van Maastricht en met een grote groep landen tot 
stand zai komen. Να de uiteenlopende ontwikkeling van de obligatiemarkten van de G-3 (VS, 
Japan en Duitsland) in het voorgaande jaar en in de eerste helft van 1997, gingen zij in de 
tweede helft van het jaar gelijk op. In Japan daalde het rendement op tienjarige Joponse stoats-
leningen feitelijk tot een historisch laag niveau en kwam ααη het einde van het jaar duidelijk onder 
de twee procent. De Europese kortetermijnrente werd minder stobiel en volatieler noormate de 
beleggers gingen beseffen dot de cyclus van de körte rente was gekeerd met de verhoging in 
gezameniijk overleg von de interventietarieven door de belangrijkste centrale banken in oktober. 
Het duidelijkste voorbeeld was het Verenigd Koninkrijk waar de Bank of England haar basista-
rieven verscheidene malen heeft verhoogd om een oververhitting van de economie te voorkomen. 

Terwijl het streven n oor rendement door de beleggers ol in het voorgaande jaar zichtbaar was 
en in de eerste helft van 1997 werd voortgezet, hebben de tumultueuze ontwikkelingen in 
Zuidoost-Aziatische landen tot de gebruikelijke reactie geleid von een "vlucht in kwaliteit" en een 
verschuiving naar financiele Instrumenten met geringer risico. Doardoor namen economische ba-
sisgegevens voor afzonderlijke economieën in beleggingsstrotegieën ααη belang toe. Het is op-
merkelijk dot de grote onrust o p 's werelds financiële markten in de nasleep van de Aziatische 
crisis geen zichtbare sponningen tussen d e wisselkoersen en rendementsverschillen binnen de Eu
ropese Unie heeft veroorzaakt. Voorts zijn de markten van vastrentende Instrumenten daadwer-
kelijk behoed voor de instobiliteit van de valuta- en aandelenmarkten. De beursindexen braken in 
het afgelopen jaar nieuwe records, al waren zij onderhevig ααη abrupte, zij het tijdelijke, cor-
recties. De wisselkoersen reageerden op de grillen van de markt eveneens met extreme volatiliteit. 
De Aziatische crisis nam waarschijnlijk de kans op een strokker monetair beleid in de VS w eg, en  
de lang verwachte rentestijging in de VS in februari had veel minder negatieve effecten don die 
in 1994. De ongebruikelijk lange expansie van de economie van de Verenigde Staten doet echter 
de vraag rijzen of het incaiculeren van de kredietrisico's in de hele conjunctuurcyclus wel ade-
quaat is. 

Met een volume van in totaal USD 832 miljard (1996: USD 715 miljard) nom het volume ααη uit-
gegeven obligaties opnieuw toe, vooral in gestructureerde transacties en door activa gedekte effec
ten. De emissie-activiteit in valuta's als ESP, PTE en ITL nam opvallend toe, wot gewoonlijk voorbe-
houden is ααη de belangrijkste munten. Er zij n hiervoor twee oorzaken ααη te wijzen: beleggers 
hadden een bepaalde visie o p de morkttendenzen of zij trachtten nominale rendementen of wat ho-
gere rendementen dan elders vast te houden. Bovendieh bleef de ruime liquiditeit door een soepel  
monetair beleid in Europa en de economische zwokheid in Japon de activiteit op de internationale  
financiële markten steunen. 

Op de internationale obligatiemarkten bleef USD o ok in 1997 de dominante munteenheid met een 
aandeel van bijna 45%, gevolgd door DEM (17%) en GBP (9%). Deze dr ie valuta's tezamen maokten 
ruim twee derde van de emissie -activiteit uit. Wat betreft de categorieën geidnemers, namen de parti
culière ondernemingen met 36% het leeuwendeel van de emissie-activiteit voor hun rekening, gevolgd 
door de banken en financiële instellinge n (35%), overheden (12%) en publiekrechtelijke ondernemingen 
(10%). Latijns-Ameriko vertegenwoordigde een aanzi enlijk deel (10%) von het totale aanbod van de 
landen die geen lid van de CESO zijn, ook al nom het tempo van de emissies in de nasleep van de 
vertrouwenscrisis in Zuidoost-Azië sterk af. Ook Midden- en Oost-Europa zag zijn aandeel in de emissie-
activiteit op de obligatiemarkten stijgen. 
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Inleenstrategie van de Bonk 

De strategie von de Bank is voornameliik gericht 
op de voorbereiding van de komst van de euro,  
de octiviteiten op de markten in de Midden- en  
Oost-Europese landen en de voortzetting van 
het beleid van spreiding van producten, beleg-
gers en markten. 

Voorbereiding op de euro 

De voorbereiding op de euro geschiedt in twee  
richtingen: de picatsing van leningen in euro en  
de lancering van euro-toestromende emissies. 

De Bank heeft als eerste een lening in euro ge-
plaatst voor een bedrag van 1 miljard, waarvan 
het nominale bedrag vervolgens tot 1,3 miljard is  
verhoogd. In de voorwaarden van deze emissie 
is bepaald dat de betalingen tot de komst van 
de Europese munt in ecu zullen geschieden en  
daarna in euro op basis van het principe van 
continuïteit van de contractée en een pariteit van 
één euro voor één ecu overeenkomstig de com 
munautaire verordeningen. De obligaties van 
deze emissie zijn als leverbare effecten op de 
Matif voor futures-transacties erkend. 

Να het succès van dit initiatief hebben andere 
geldnemers - regeringen an particulière vennoot-
schappen - het voorbeeld gevolgd en eveneens 
leningen in euro geplaatst. 

De euro-toestromende emissies bieden op initia
tief van de geldnemer de mogelijkheid een emis
sie in een bepaalde valuta van de Europese 
Unie in euro om te zetten en vervolgens de le
ningen in euro die voortkomen uit omzetting van 
leningen in communautaire valuta's dooreen-
leverbaar te maken in één enkele emissie in 
euro. Zo kunnen de leningen met dezelfde cou 
pon en dezelfde vervaldatum op initiatief van de 
Bank tezomen één enkele emissie vormen. Der-
gelijke emissies in euro die in het afgelopen jaar 
zijn geplaatst zorgen ervoor dat er referentie-
leningen op de toekomstige rentecurve van de 
euro worden gevormd. In totaal is via 11 toestro-
mende emissies 4 565 miljoen aangetrokken in 
Zeven verschillende munten (DEM, FRF, GBP, 
NLG, ITL, LUF, PTE) met looptijden van 7, 10 en  
1 2 jaar. De vaststelling van dezelfde voorwaar

den in dezelfde taal en vallend ondar hetzelfde 
recht maakt fungibiliteit gemakkelijker. 

Met het oog op hun toekomstige toetreding tot de 
Europese Unie worden de markten van de Midden- 
en Oost-Europese landen steeds belangrijker, want  
zij moeten de Bank in staat stellen zieh te verze-
keren von finoncieringsmiddelen tegen de juiste 
voorwaarden en voor de gewensfe bedragen voor 
de kredieten die zij in deze landen zai verstrekken, 
waar de publiek- of privaatrechtelijke begunstigden 
duidelijk voorkeur hebben voor hun eigen natio
nale munt. De strategie van de Bank was voorna-
melijk op twee markten geconcentreerd. In Honga-
rije is eind oktober een programma van medium 
term notes ondertekend waarbij een presentatie 
voor de Hongaarse beleggers is gegeven, zodot 
de Bank leningen in Hongaarse forint kan plaot-
sen. De Bank b eoogt ook actief te worden op de 
Poolse markt en houdt contact met de Poolse 
kapitaalmarktautoriteiten teneinde daar leningen in 
zloty te kunnen emitteren; zij heeft overigens op de 
euromarkt een emissie in DEM, geindexeerd ααη  
de zloty, geplaatst. Ook is de Bank evenals het 
voorgaande jaar in het segment van de Tsjechische 
eurokroon actief geweest. 

De Bank is voornamelijk via gestructureerde 
transacties met rente- en/of valutaswaps in Staat 
geweest een breed scala ααη producten te bie
den, waarvan de geavanceerde aard ααη de 
vraag van de beleggers beantwoordde. Derge-
lijke transacties zijn vooral gesloten in het kader 
van MTN-programma's in één of meerdere 
valuta's. De Bank heeft bijvoorbeeld een MTN-
programmo in GRD gelanceerd en gebruikt. 
Naast reads in het verladen door de Bank ge-
honteerde Instrumenten - nulcoupons, leningen 
met oplopende couponrente, ααη een beursin-
dex gekoppelde leningen - zijn nieuwe formules  
aangeboden zoals leningen met een geplafon-
neerde variabele rente ("sticky floating rates"),  
leningen met vaste en zwevende rente die ver- 
vroegd kunnen worden ofgelost of leningen met  
geplofonneerde rentevergoeding in een andere 
valuta, met oangepaste wisselkoers ("capped  
modified reverse dual currency"). Dergelijke  
transacties hebben voornamelijk plaatsgevonden  
in DEM, FRF, ITL, ESP, PTE of JPY. 

Voorts is de Bank blijven streven naar een gro-
tere diversificatie van beleggers door leningen 

De Bank 
heeft als eerste 

een lening 
in euro geplaatst 

De Bank heeft haar 
activiteit op  
de financiële markten 
van de Midden- en  
Oost-Europese landen 
geïntensiveerd 

Euro-toestromende emissies 
(vóór swops) 

Aantal Bedrag (in min) 

transacties in nationale valuta in ecu 

2 EURO 1 300 1 300 
1 PTE 20 000 102 
2 DEM 2 000 1 021 
2 FRF 6 000 909 
1 NLG 1 000 458 
3 ITL 2 550 000 1 32 6 
1 GBP* 500 700 
1 LUF 2 000 49 

13 5 865 

* Deze emissie bevat cbusules von 
fungibiliteit met de overige euro-
toestromende emissie s, moor de coupons  
en vervaldatum liggen in de lijn van de 
"Gilts". 
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De Bank heeff haar  
beleid van spreiding  

van producten, beleggers 
en markten voorfgezef 

te plaatsen bij bepaalde categorieën beleggers, 
zoals de emissie v oor Spaanse particulieren, de  
lening In FRF met variabele rente waarop door 
centrale bonken is ingeschreven of gestructu-
reerde obllgcties voor Joponse particulière be
leggers. 

Ook is naar spreiding van de markten gestreefd  
wanneer deze de Bank gunstige mogelijkheden  
boden om de rentekosten te verlogen. De Bank 
heeft vooral na de financiële crisis op de Azio-
tische markten kunnen profiteren von haar repu-
tatie van bij de beleggers bijzonder gewilde eer-
steklas emittent. Zij is eveneens als efficiënte  
financiële bemiddelende instantie blijven optre-
den door de op de internationale markten opge-
nomen middelen te gebruiken voor kredietverle-
ning in nationale munteenheden, zoals de ZAR, 
een markt waar zij bijzonder octief is geweest. 

Medium Term Notes 
(vóór swops) 

Aantal Bedrag (in min) 

transacfies in nationale valuta in ecu 

25 ESP 149 569 912 
9 JPY 126 761 927 
11 ITL 4 050 000 2 106 
3 PTE 35 000 177 
6 DEM 778 398 
3 DKK 1 20 0 161 
1 ZAR 200 39 
2 GRD 50 000 161 
1 CZK 1 000 27 
1 NLG 150 68 
2 USD 350 314 
1 SEK 800 95 
1 FIM 100 17 

66 5 402 

Communautaire valuta's 

Italiaanse lire: 5 044 miljoen ecu 
9 680 miljard ITL 

De aanzienlijke vraag naar ITL zowel voor in Ito- 
lië verstrekte kredieten als voor uitbetolingen bui- 
ten Italië heeft tot een grote opname in deze  
munt geleid. Deze kon onder goede voorwaor- 
den plootsvinden omdat een rentedoling werd  
verwacht als gevolg van de convergentie van de 
markten van de EU, de Italiaanse Staat een min
der groot beroep op de markt deed en er ge-
bruik werd gemaakt van een diversiteit ααη pro
ducten. Er zijn twee euro-toestromende emissies 
geplaotst, een von 7 en een van 10 jaar, die bij
zonder goed op de markt zijn ontvangen en  
25% uitmaken van het totaalbedrag dot op de 
kopitaalmarkten is opgenomen. De ITL is ook ge-
bruikt om via swaps PTE te verkrijgen. 

Duitse mark: 3 437 miljoen ecu 
6 722 miljoen DEM waarvan I 535 miljoen 
(786 miljoen ecu) via swaps is ve rkregen 

De opname wordt gekenmerkt door een groot 
beroep op gestructureerde transocties (52% 
van het opgenomen bedrag) die vooral voor 
particulière beleggers waren bestemd. Met der-
gelijke transacties konden de opnamekosten in 
deze munt substantieel worden verloagd. Er zijn 
twee euro-toestromende emissies in DEM ge 
plaotst, een in maart met een looptijd van tien  
jaar met het tot op dat moment geringste  
rendementsverschil van slechts negen basispun-
ten ten opzichte van de Duitse staatslening, en 
een in oktober met een looptijd von zeven joor, 
ditmaal met hetzelfde rendement als de Duitse 
staatslening. De overige middelen zijn via valu-
taswaps verkregen, vooral uit de netto-
opbrengst van de eerste euro-toestromende 
emissie in NLG in het begin van het jaar. 

Pond sterling: 2 875 miljoen ecu 
2 050 miljoen GBP 

Dankzij een positief gestemde kapitaalmarkt in 
de eerste helft von het jaar en vanwege omvang-
rijke kredietuitbetalingen is de opname in GBP 
ten opzichte van het voorgaande jaar sterk ge-
stegen (2 050 miljoen tegenover 1 350 miljoen). 
Het beleid om emissies met dezelfde kenmerken  
als de "gilts" longs de hele rentecurve te plaat-
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sen, is voortgezet. Deze strategie is gevolgd 
door voor een groot bedrog tranches te emitte-
ren om de liquiditeit te waarborgen, of door be-
staande emissies te heropenen. Moeilijkheden 
met het afsluiten van vastrentende transacties 
hebben de Bank weer hoar toevlucht tot het seg
ment van de variabele rente doen nemen. Ook 
in GBP is er een euro-toestromende emissie ge-
lanceerd met evenwel andere voorwaarden wot 
betreft rente en looptijd. 

Spaonse peseta: 2 599 miljoen ecu 
430 miljard ESP waarvan 138 miljard (829 mil
joen ecu) via swaps is ve rkregen 

De activiteit is behalve door rechtstreekse lenin-
gen sterk to egenomen door een intensief beroep 
op de swopmorkt, ook door swaps van 
thesauriemiddelen. In totaal is een recordbedrag 
van 435 miijard ESP opgenomen. Gestructu-
reerde emissies met bijzonder voordelige voor
waarden maken 71% van het totaal uit. Van be 
lang zijn ook de emissie von 40 miljard ESP voor 
particulière beleggers, de referentie-emissie von 
15 miljard ESP met e en looptijd von tien joor, die 
vervolgens is verhoogd tot 25 miljard ESP, de  
emissie von 14 miljard ESP tegen variabele 
rente, die is voorzien von een optie tot omzetting 
in vaste rente en verscheidene obligatieleningen 
met oandelenindex. Het oondeel von de EIB in 
de Matadormarkt beloopt 25%. Voorts is het 
MTN-progrommo verhoogd tot 500 miljard ESP; 
het is d oarmee het grootste op de ESP-morkt ge 
worden. 

Franse frank: 2 590 miljoen ecu 
17 miijard FRF waarvan 3 462 miijoen (524 mil
joen ecu) via swaps is ve rkregen 

De opname-activiteit in FRF, die ten opzichte van 
1996 is verviervoudigd, heeft vooral plaatsge-
vonden via twee euro-toestromende emissies von 
in totaal 6 miljard die in 2007, respectievelijk 
2009 vervallen. De belangstelling van de beleg
gers voor de extra liquiditeit die door de  
omzettings- en fungibiliteitsclausules bij deze 
emissies wordt verschaft, is hiermee bevestigd. 
Een andere vernieuwende transactie die goed 
door de beheerders van Franse Sicav's en een 
cantal centrale banken is ontvangen, is de emis
sie van 3 miljard FRF m et variabele rente die in 
2002 vervalt, de enige variabelrentende liquide  
referentielening die voor die looptijd op de FRF-

markt beschikbaar was. De overige transacties 
hadden voornamelijk betrekking op gestructu-
reerde instrumenten met zeer oontrekkelijke voor^ 
woorden: emissies met opiopende couponrente 
of gekoppeld ααη de index TEC 10, die gericht 
zijn op specifieke institutionele beleggers. 

Euro: 1 300 miljoen 
(zie desbetreffend hoofdstuk op biz. 40) 

Portugese escudo: 1 09 2 miljoen ecu 
2 16 miljard PTE waarv an 146 miljard (738 mil
joen ecu) via swaps is ve rkregen 

Het hele jaor heeft de Portugese obligatiemorkt  
bijzonder positief tegenover gestructureerde  
emissies gestoon. Dit is deels te verklaren uit de  
historisch loge rente op de PTE. Zo zijn een emis
sie met een vaste minus variabele rente 
("fixed/reverse floating rate"), een lening tegen 
een vaste rente die naar keuze van de EIB in va
riabele rente kan worden omgezet, en een 
variabelrentende lening die in vaste rente kan 
worden geconverteerd en de mogelijkheid von 
vervroegde afiossing biedt, geploatst. De op-
brengst von deze emissies is tegen een aontrek-
kelijke variabele rente onder LISBOR geswapt. 
Ook in het segment van de vaste rente van de 
Caravelamarkt is een beroep gedaan met een 
euro-toestromende lening van 20 miljard PTE, die 
in euro zol worden omgezet, naar het voorbeeld 
van soortgelijke voorgaande emissies in NLG en 
FRF, en een emissie tegen aantrekkelijke voor
waarden voor een bedrog von 1 5 miljard PTE.  
Bovendien is een aanvullend bedrag van 146  
miljard PTE tegen variabele rente en läge kosten  
via swaptransacties verkregen. 

Zweedse kroon: 1 89 miljoen ecu  
1 628 miljoen SEK waarvan 828 miljoen (94 mil
joen ecu) via swaps is verkregen 

Op de overigens vrij futloze euromarkt voor SEK  
heeft de Bank geprofiteerd van een opieving van 
de belangstelling van de beleggers tegen het 
einde van het jaar door twee leningen te plaat-
sen die voornamelijk voor de particulière beleg
gers zijn bestemd. Op de binnenlandse markt  
bleven de emissievoorwaarden daarentegen on-
aantrekkelijk en daar is geen enkele recht
streekse transactie gesloten. Er zijn echter midde-
len opgenomen in het kader von twee  
valutoswops via emissies in DKK. 
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Brutorendement op 
Henjorige staatsleningen 

Ter Wille van de vergeilikbcarheid zijn alle  
rendementen op jaarbosis omgerekend 

j/ ^ 

1995 1996 1997 

— DEM — FRF USD 

1995 1996 1997 

— DKK — BEF —* NLG — IEP 

1995 1996 1997 

ESP — ITI — GBP 

1995 1996 

— FIM — ATS 

Griekse drachme: 1ό1 miljoen ecu 
50 miljard GRD 

Het joar 1 997 stond in hat taken van da aersta 
kodarovaraenkomst voor In GRD luidende emis-
sies, die in nauwa samanwarking met da Griakse 
autoriteiten tot stand is gekoman. Mat dit innova-
randa instrument kan de EIB snal op günstige  
marktmogalijkheden inspelen door middel van 
een reeks financiële structuren die op de spaci-
fieke behoaftan von da balaggars in GRD zijn af-
gestemd. Hat twaajariga programmo van 
200 miljard GRD za! voornamalijk bestaan uit 
obligatie-emissies tagen vaste an variabele rente 
an mat nulcoupons. Hat programma is gestört  
met de lancering von twee voriobelrentende 
amissies tagen bijzondar voordelige voorwoar-
dan an kosten dia ondar ATHIBOR liggen. 

Daensa kroon: 134 miljoen ecu 
I 000 miljoen DKK 

In het DKK-segmant von de euromarkt is da oc-
tiviteit toeganomen omdot da particulière beleg-
gars hat batrakkalijk hoge rendement op prijs 
staldan dot in daze sector beschikboar was. Da 
Bonk haaft ar drie emissies geloncaard, woarvan 
aen met opiopend rentaniveou. Op da binnen-
landse markt is 500 miljoen DKK oongetrokken 
via emissias met Ioga amissiekoers ("deep dis
count bonds"). Da opbrengst von olle laningan is 
tagen DKK of SEK met voriabala rente geswopt. 

Luxamburgse frank: 99 miljoen ecu 
4 000 miljoen LUF 

Da LUF-morkt, die gedomineerd wordt door voor 
porticulieren bestamde amissias, haaft ta lijdan 
ondar aan kwijnanda balongstelling van da ba
laggars die zieh door de toenemende conver-
gentie von rentenivaaus (in hat vooruitzicht van 
da komst von da euro) tot randobelere sectoran 
wanden. 

Da Bonk haaft niettemin twaa leningen met vasta  
rente gaplaotst. Da opbrengst von de twaeda la-
ning is tagen variobale rente gaswopt, woarbij 
da tegenportij hat valutarisico LUF-BEF, d ot inhe
rent is ααη swaptransoctias met LUF, op zieh  
haaft genomen. In hat contract zijn clausules voor 
radenominatia in euro an dooraanleverbaorheid 
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met andere emissies opgenomen, wat nieuw is 
voor lenlngen met fysieke obligcties. 

lers pond: 58 miljoen ecu 
44 miljoen IEP via swops verkregen 

Om te kunnen voldoen con de uitbetolings-
behoefte met varicbele rente heeft de Bonk mld-
delen cangetrokken met behulp von ZAR, woor-
von de voorwoarden oantrekkelijker waren dan 
een rechtstreekse emissie In IEP. 

Finse mark: 45 miljoen ecu 
262 miljoen FIM waarvan 162 miljoen (28 mil
joen ecu) via swaps is ve rkregen 

Op de binneniondse markt heeft de Bank een en-
kele onderhandse lening tegen vaste rente bij een 
institutionele belegger geplaatst. De krappe mar
ges op de swapmarkt maakten het kostenniveau te  
onaantrekkelijk om de opname-activiteit door 
voort te zetten. Door het te geringe rendements-
verschil met v aluta's van de "horde kern" von het 

EMS, bleef de euromarkt voor de FIM somber, zo-
dot de Bonk door niet octief is geweest. Er zijn 
echter oanvullende FIM-middelen opgenomen met 
behulp van emissies in CZK. 

Nederlondse gulden: 1 7 miljoen ecu 
37 miljoen NLG 

Met de experimented structuur von hoar euro- 
toestromende emissie von een miljord NLG in jo- 
nuori heeft de Bonk een grote stap gezet in de 
richting von haar doel om snel vonof het begin  
von de derde fase von de EMU grote emissies in  
euro te creëren en zieh al heel vroeg op de  
markt voor de euro een vooroanstoonde ploots 
te verwerven (zie hoofdstuk over de strategie ten  
oonzien von de euro). De opbrengst von deze 
lening is tegen DEM geswopt, evenols het groot-
ste deel von een onderhandse lening van 
150mil|oen NLG (gestructureerd, met een ge-
plafonneerde en ge'indexeerde variabele rente  
met mismatching van de renteperiodes en de  
index-referentieperiodes). 

In 1997 opgenomen middelen 
(in min ecu) 

Vóór swaps Swopbedrog Να swaps 
bedrag % bedrag bedrag % 

Leningen op longe en middellcnge termijn 

Binnen de Europese Unie 17441 75,6 2 198 19 639 85,3 
ITL 5 301 23,0 -257 5 044 21,9 
DEM 2 651 11,5 786 3 437 14,9 
GBP 2 875 12,5 2 875 12,5 
ESP 1 770 7,7 829 2 599 11,3 
FRF 2 066 9,0 524 2 590 1 1,2 
EURO 1 300 5,6 1 300 5,6 
PTE 354 1,5 738 1 092 4,7 
SEK 95 0,4 94 189 0,8 
GRD 161 0,7 161 0,7 
DKK 228 1,0 -94 134 0,6 
LUF 99 0,4 99 0,4 
IEP 58 58 0,3 
FIM 17 0,1 28 45 0,2 
NLG 525 2,3 -509 17 0,1 

Elders 5 631 24,4 -2 244 3 387 14,7 
USD 3011 13,0 -800 2 211 9,6 
CHF 566 2,5 566 2,5 
JPY 1 380 6,0 -838 541 2,4 
ZAR 261 1,1 - 193 68 0,3 
AUD 131 0,6 - 131 
HKD 56 0,2 -56 
NZD 170 0,7 - 170 
CZK 55 0,2 -55 

TOTAAL 
- woarvon met vaste rente 
-woarvon met vorlobele rente 

23 071 
18215 
4 856 

100,0 
79,0 
21,0 

-46(1) 
-5 857 

5 811 

23 025 
12 358 
10 668 

100,0 
53,7 
46,3 

(1 ) wisselkoersaanpassing 
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Koersontwikkeling van de dollar en 
van 1 00 yen ten opzichte van de ecu 

% 
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1993 1994 1995 1996 1997 

' US D • JPY 

Niet-communautaire valuta's 

Amerikaanse dollar: 2 211 miljoen ecu 
2 530 miljoen USD 

De opnome in USD is ten opzichte von 1996 
bijnc verdrievoudigd. De Bonk heeft hoar 
rendementscurve in USD aangevuld met emissies 
met looptijden von 2, 4, 5, 7, 10 en 12 ioor. De  
opnome von vcstrentende middelen is goed ge-
lukt via de omweg von een emissie von voriobel-
rentende notes voor een bedrog von een miijord 
USD. De emissies zijn voor 75% gericht op in-
stitutionele beieggers en »voor de overige 25% 
op porticuiieren. De markt heeft alle emissies 
goed ontvangen, zodot de Bonk door onder 
gunstige voorwaarden toegong is blijven hou-
den. 

Zwitserse frank: 566 miljoen ecu 
950 miljoen CHF 

In het begin von het jaar heeft de Bonk een 
referentie-emissie voor institutionele beieggers ge-
plootst voor een bedrog von 500 miljoen CHF 
met een looptijd von tien joor en met een door 
verzekeringsmootschappijen geprefereerde cou
pon (4%). Deze lening is enthousiast ontvangen 
omdot grote liquide emissies van eersteklas geld-
nemers op deze markt niet veel voorkomen. 
Noost een "opportunistische" lening met een 
looptijd van 5,5 jaar voor de Zwitserse particu 
lière beieggers heeft de Bonk twee andere emis
sies gelonceerd, waorvan een tienjorige von 
200 miljoen CHF ter gedeeltelijke herfinonciering 
von vervroegd ofgeloste leningen. 

Yen: 541 miljoen ecu 
72 miljard JPY 

De eigenlijke opnome in yen heeft in zes trons-
acties plootsgevonden. De overige in JPY o pge-
nomen middelen (1 17,3 miljard JPY/838 miljoen 
ecu) zijn geswopt om te kunnen voldoen ααη de  
vraog noor middelen tegen voriobele rente in 
met name ESP en PTE, Vier emissies zijn bestemd 
voor de Joponse particulière beieggers. De ove 
rige leningen betreffen een emissie in euroyen en 
acht onderhandse leningen bij Joponse institutio

nele beieggers, waoronder verscheidene organi-
soties waormee de Bonk nog niet eerder zaken 
heeft gedaan, zodot de kring Japanse beieggers 
verder is uitgebreid. Met de toenemende com-
plexiteit en geovonceerdheid von haar emissies 
- bijvoorbeeld "capped modified reverse dual 
currency" of leningen die vervroegde oflossing 
toestoon naar believen van de inschrijver en met 
de mogelijkheid het bedrag te vervijfvoudigen 
("callable/quintuple") - kon de Bank haar ombi-
tieuze kostendoelstellingen bereiken op het ge-
bied von variobelrentende middelen of kosten-
niveous voor vastrentende middelen in JPY die 
ver beneden het rendement op overeenkomstige 
Japanse stoatsleningen liggen. 

Zuid-Afrikaanse rand: 68 miljoen ecu 
350 miljoen ZAR 

De EIB is met zeven emissies een von de actiefste 
emittenten op de euromarkt voor ZAR geweest. 
De opbrengst is geswapt tegen andere munten 
(USD, IEP, ESP of PTE), of gebruikt voor uitbeto-
lingen op in ZAR luidende kredieten von de EIB. 
De EIB hee ft hoar eerste internationale emissie in 
ZAR met voriobele rente geploatst, voor een be
drag van 300 miljoen, evenals de eerste vastren
tende emissie met een looptijd van vijf jaar, voor 
een bedrag van 500 miljoen ZAR. 

Tsjechische kroon: 

De Bonk heeft twee emissies gelanceerd met een 
looptijd van vier en drie jaar voor een bedrag 
van in totaal 2 000 miljoen CZK, waorvan de  
opbrengst in FIM en PTE tegen voriobele rente is 
geswapt. De leningen in CZK van de Bank heb-
ben de längste looptijden die er in het afgelopen 
jaar in deze munt zijn geboden, de meeste ove 
rige leningen in CZK hebben een looptijd von 1 
à 2 jaar. 

Australische dollar, Nieuw-Zeelandse dollar, 
Hongkong dollar: 

De volledige opbrengst von deze drie valuta's 
(358 miljoen ecu) is onder bijzonder aantrekke-
lijke voorwaarden geswapt tegen USD, DEM, 
ESP en PTE. 
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Liquidifeitenbeheer Resultaten von het liquiditeitenbeheer 

Per 31 decomber 1997 bedragen de liquiditei-
ten in totaal ongeveer 12 mlijard ecu, ofwel 
netto 10 mlijard na aftrek van de verpllchtingen 
op körte termljn; zij zijn gespreld over 27  
valuta's, waaronder de ecu. De valuta's van de 
Europese Unie, inclusief de ecu, maken ruim 
90% van het totaal uit. Dit kan als volgt worden 
onderverdeeld: 

De operationele thesaurie von 7,4 miljard ecu  
(netto 5,2 miljard na aftrek van de verpllchtingen 
op körte termljn) vertegenwoordigt het grootste 
deel van de liquiditeiten. 

Over het algemeen is de rente op obligoties in 
de loop van het jaar 1997 gedaald. Dit heeft 
vooral geresulteerd in een doling van de rente  
voor de als hoogrenderend geachte valuta's. De 
rente op de geldmarkten van de belangrijkste 
uitleenvaluta's van de Bank is in 1997 licht ge-
stegen, met uitzondering van de Italiaanse lire. 

Met het beheer van de liquiditeiten (exclusief de 
indekkingsportefeuille) heeft de Bank in 1997  
een renteresultaat van 623 miljoen bruto kunnen 
behalen, dot is een globool rendement van 
5,70%. 

De operationale thesaurie is voornamelijk afkom-
stig uit opgenomen leningen en interne geldstro-
men. De toekomstige uitbetalingen op reeds 
door de Bank verstrekte kredieten moeten hieruit 
worden gedekt. Het bedrag is toereikend voor 
bijna 3 maanden gemiddelde uitbetalingen op 
kredieten en beloopt ongeveer een vierde von 
het totaal can ondertekende, maar nog niet uit-
betcalde kredieten van de Bank. 

De operationele thesaurie bestaat uit liquide In
strumenten met körte looptijden. Eind 1 997 was 
het merendeel belegd in eersteklas Instrumenten 
en in gemakkelijk verhandelbaar kortlopend pa 
pier. 

De portefeuille ter indekking van het renterisico 
(2,3 miljard) is bedoeld om door de aonkoop 
von obligoties de opbrengst van bepaalde 
nieuwe obligatieleningen met vaste rente die de 
Bank heeft geplaatst geheel of gedeeltelijk tegen 
renterisico's in te dekken. Zo kan de opbrengst 
van gunstig geplaatste emissies worden oonge-
houden, onofhonkelijk van de uitbetolings-
behoeften. 

De beleggingsportefeuille vormt de tweede 
liquiditeitenbuffer (2,5 miljard). Deze omvat obli
goties van lidstaten van de Europese Unie en  
van andere vooraanstaande publiekrechtelijke 
instellingen. Meer dan 99% van de effecten in 
deze portefeuille hebben de rating "AAA" of zijn 
uitgegeven door lidstaten van de Europese Unie. 

Op de kortlopende beleggingen van de operatio
nele thesaurie is een renteresultaat geboekt van 
434 miljoen op een gemiddeld kapitaal von 
8,5 miljard, dat is een rendement van 5,13% in 
een context van lagere renteniveaus dan in 1996. 

De rente op de beleggingsportefeuille bedroogt 
1 89 miljoen op een gemiddeld kapitaal van 2,5  
miljard. Het rendement in 1997 bedroogt der-
halve 7,66% tegenover 7,89% in 1996. Deze 
lichte achteruitgang is toe te schrijven ααη de  
herbelegging van de vervallen effecten op enigs- 
zins kortere termijn en bij dalende rente. 

De gemiddelde looptijd per 31 december 1997  
bedroogt 2,9 jaar, tegenover 3,2 jaar op 31 de
cember 1996. De marktwoarde von de porte
feuille op 31 december 1997 bedroogt 
2 664 miljoen, bij een woorde ααη het begin  
van het jaar 2 413 miljoen. 

(in min ecu) 

Liquiditeitenbeheer 

indekkings
portefeuille 

1997 1996 

Bruto liquiditeiten 
Totooi opbrengst 623 607 
Gemiddeld kopitool 10 927 9 858 
Gemiddeld rendement 5,70% 6,16% 

woorvan kortlopende operationele thesaurie 
Totaal opbrengst 434 416 
Gemiddeld kapitaal 8 464 7451 
Gemiddeld rendement 5,13% 5,58% 
Gemiddelde looptijd 20 dagen 26 dagen 

waarvan beleggingsportefeuille 
Totaal opbrengst 189 190 
Gemiddeld bedrag 2 463 2 408 
Gemiddeld rendement 7,66% 7,89% 
Gemiddelde looptijd 2,9 jaar 3,2 jaar 

20% 

beleggings
portefeuille 

operationele 
tfiesGurie 
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De besluitvormingsorganen en organisatie van de EIB 

Raad van Gouverneurs 

De Raad van Gouverneurs bestaat uit één minister per lidstaat, gewoonlijk de minister van Financiën. 
Zij vertegenwoordigen de lidstaten als aandeelhouders van de Bank. 

De Raad van Gouverneurs stelt de oigemene richtsnoeren voor het kredietbeleid vast, keurt de ba-
lans, de winst- en verliesrekening en het jaarversiag goed, besluit over kapitaoisverhogingen en be-
noemt de leden van de Raad van Bewind, de Directie en het Comité ter contrôle von de boekhou-
ding. 

De heer Antonio SOUSA FRANCO, gouverneur 
voor de Portugese Republiek, heeft het voorzitter-
schap von de Raad van Gouverneurs bekieed tot  
en met de jaorvergadering in juni 1997. Velgens  
het joarlijkse toerbeurtsysteem heeft mevrouw 
Arjo ALMO, gouverneur voor Finland, de voorzit-

tershamer van hem overgenomen. Met ingang 
van 9 Oktober 1997 is mevrouw ALMO als gou
verneur voor Finland vervangen door de heer 
Jouko SKINNARI, die sindsdien het voorzitter-
schap van de Raad van Gouverneurs waar-
neemt. 

Raad van Bewind 

De Rood von Bewind ziet toe op de overeenstemming van het beheer van de Bank met de bepalingen 
van het Verdrag en de Statuten en met de algemene richtsnoeren d ie door de Raad van Gouverneurs 
zijn vostgesteld. Hij is als enige bevoegd besluiten te nemen over garanties en te verstrekken en op te 
nemen leningen. De leden worden voor een période van vijf jcar op voordrocht van de lidstaten door  
de Rood van Gouverneurs benoemd en kunnen worden herbenoemd. Zij leggen uitsiuitend verontwoor-
ding af ααη de Bank. De Raad van Bewind teit krachtens a rtikel 11, lid 2 in gewijzigde vorm van de 
Statuten, 25 bewindvoerders en 1 3 plaatsvervangende leden, van wie een lid en een plaatsvervangend 
lid door de Europese Commissie zijn aongewezen en de overigen door de lidstaten. 

Sedert de publicatie van het vorige joarverslog 
zijn de leden Borrie HUDSON, Svante ÖBERG  
en Gerhard RAMBOW vervangen door respec-
tievelijk de heren Tony FAINT, Sven-Olof JO 
HANSSON en Wedige Hanss von DEWITZ. In 
de plaats von de plaatsvervangende leden Eber 
hard KURTH en Per Bremer RASMUSSEN zijn 

gekomen de heer Gerhard BOEHMER en me
vrouw Annette MOE; de plaats die de heer 
Giancarlo DEL BUFALO vacant heeft gelaten, is  
nu bezet door de heer Nunzio GUGLIELMINO. 
De Raad van Bewind dankt de collega's die hun 
functie hebben neergelegd voor hun collegiale  
medewerking. 
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Raad van gouverneurs 

Siluatie per 1 aprii 1998 

Denemarken 

Duitsiand  
Griekenland 

Spanje 
Frankrijk 

lerland 

Italië 
Luxemburg  
Nederland 
Oostenrijk 

PorLugal 
Finland 

Zweden 
Verenigd koninkrijk 

Voorzitter 

Jouko SKINNARI (Finland) 

Arjc ALHO, minister op het Ministerie van Financiën, tot oktober 1997  

Antonio SOUSA FRANCO, minister van Financiën, tot/'uni 1997 

Philippe MAYSTADT, minister van Financiën 

Mogens LYKKETOFT, minister van Financiën 

Theo WAIGEL, Bondsminister von Financiën 

Yonnos PAPANTONIOU, minister von Economische Zoken 

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

Dominique STRAUSS-KAFIN, minister von Economische Zoken, Financiën en Industrie 

Jean ARTFIUIS, minister van Economische Zaken en Financiën,tot/'uni 1997 

Charles McCREEVY, minister van Financiën 

Ruairi QUINN, minister van Financiën, tot/uni 1997 

Carlo Azeglio CIAMPI, minister van Financiën, Begroting en Economisch Programma 

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

Gerrit ZALM, minister van Financiën 

Rudolph EDLINGER, Bondsminister van Financiën 

Viktor KLIMA, Bondsminister van Financiën, tot januari 1997 

Antonio SOUSA FRANCO, minister van Financiën 

Jouko SKINNARI, minister op het Ministerie von Financiën 

Arja ALHO, minister op het M inisterie van Financiën, tot oktober 1997 

Erik ASBRINK, minister von Financiën 

Gordon BROWN, minister van Financiën 

Kenneth CLARKE, minister van Financiën, tot mei 1997 

Comité ter contrôle von de boekhouding 

Situatie per 1 aprii Ι 998 

Voorzitter 

Albert HANSEN, 
Secrétaire général du Conseil de gouvernement, Luxemburg  

Michael J. SOMERS 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin, tot ju ni 1997 

Leden 

Emidio MARIA, 
Subinspector-Gerol de Finanças, Inspecçôo-Geral de Finanças, Lissabon  

YrjöTUOKKO, CPA 
Managing Director, Tuokko Deloitte & Touche Oy, Helsinki 

Waarnemer 

Michael J. SOMERS 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin, s/nds /uni 1997 
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Raad van bewind 

Situatie per Ì aprii 1998 

Voorzitter 
Sir Brian UNWIN 
Vice-voorzitters: 

Wolfgang ROTH 

Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 
Luis MARTI 

Ariane OBOLENSKY 

Rudolf de KÜRTE 

Claesde NEERGAARD 

Leden: 
Fernando BECKER ZUAZUA Presidente del institute de Crédito Oficiol, Madrid 

Sinbod COLERIDGE Executive Director, Global Structured Finance ANZ Investment Bank, Lenden 

Isabel CORREIA BARATA Directora-Geral, Assuntos Europeus e Relaçôes Internacionais, Ministério das Finanças, Lissabon 

Wedige Hanns von DEWITZ Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung Europapolitik, Bundesministerium für Wirtschaft, Bonn 

Tony FAINT Director, International Development Affairs Division, Department for international Development, Lenden  

Federico FERRER DELSO Subdirector General de Finonciación Exterior, Dirección General del Tesoro y Politico Financiera, Ministério de 
Economia y Hacienda, Madrid 

Vittorio GRILLI Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome 
Ingo-Mario GROHN Finanssineuvos, Rahoitusmorkkinaososto, Voltiovoroinministeriö, Helsinki 

Sven-Olof JOHANSSON Finonsrôd, Internationella avdelningen, Finansdepartementet, Stockholm  
Rainer MASERA Direttore generale dell'Istituto Mobiliare Italiano, Rome 

Francis MAYER Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, des Finances et de 
l'Industrie, Parijs 

Paul McINTYRE Deputy Director, Head of European Union Group (Overseas Finance), HM Treasury, Londen  
Noel Thomas O'GORMAN Second Secretary, Finance Division, Department of Finance, Dublin  
Petros P. PAPAGEORGIOU Professeur Associé, Département de l'Économie, Université de Pirée, Piraeus  

Vincenzo PONTOLILLO Direttore Centrale, Banca d'Italia, Rome  

Antoine POUILLIEUTE Directeur Général de Ια Caisse Française de Développement, Parijs 

Giovanni RAVASIO Directeur-generaal Economische en Financiële Zaken, Europese Commissie, Brüssel  
Gaston REINESCH Administrateur général. Ministère des Finances, Luxemburg  

Emmanuel RODOCANACHI Président-Directeur Général, Natexis, Parijs 

Gerd SAU ΡΕ Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
Lars TYBJERG Managing Director, The Mortgage Bank of Denmark, Kopenhagen 

Jan M.G. VANORMELINGEN Ere-Directeur-generaal van de Administratie der Thesaurie, Ministerie van Financiën, Brüssel 
Gert VOGT Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 

Jos de VRIES Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministerie van Financiën, Den Haag 
Thomas WIESER Gruppenleiter für Wirtschaftspolitik, EU-Angelegenheiten und internationale Finanzinstitutionen, 

Bundesministerium für Finanzen, Wenen 

Plaatsvervongende leden 
Jean-Pierre ARNOLDI Directeur-generaal Thesaurie en Staatsschuld, Ministerie van Financiën, Brüssel 

Gerhard BOEHMER Ministerialdirigent, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn 
Nunzio GUGLIELMINO Dirigente superiore. Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome 

Eneko LANDABURU ILLARRAMENDI Directeur-generaal Regionaal en Cohesiebeleid, Europese Commissie, Brüssel 

Giuseppe MARESCA Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome 

Fedro Antonio MERINO GARCIA Subdirector General del Tesoro y Politico Financiera, Ministério de Economia y Hacienda, Madrid 
Annette MOE Deputy Manager, The Mortgage Bank of Denmark, Kopenhagen 

Xavier MUSCA Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, des Finances et de 
l'Industrie, Parijs 

John NUGÉE Chief Manager, Reserves Management, Bank of England, Londen 
Pierre RICHARD Président-Directeur Général du Crédit Local de France, Parijs 

Konrad SOMMER Ministerialrat, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 

Adam SHARPLES Head of Transport Issue Team, H.M. Treasury, Londen 
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De Directie 

De Directie, bestaande uit acht leden, is het uitvoerend college von de Bank; zij zorgt voor het da-

gelijks beheer onder leiding van de president en onder toezicht van de Rood van Bewind. Aile be-

langrijke besluiten worden door het voltollige Directiecomité genomen. leder lid von de Directie heeft 

de hoofdverontwoordelijkheid voor bepoolde actitiviteiten (zie onderstaond overzicht). De Directie 

bereidt de besluiten van de Rood van Bewind voor en voert deze vervolgens uit. Het voorzitterschap 

van de Rood van Bewind is in banden van de president, of bij diens ofwezigheid een van de vice-

presidenten. De leden van de Directie zijn uitsiuitend jegens de Bank verantwoording schuldig. Zij 

worden op voordracht van de Road van Bewind voor een période von zes joor door de Rood von  

Gouverneurs benoemd. 

De Directie von de Bank en 
de token von hoar leden 

Massimo PONZELLINI, 
Vice-president 

Sir Brian UNWIN 
President von de Bonk en voorzitter 
von de Rood von Bewind 

Wolfgang ROTH, 
Vice-president 

- Economisch en tinancieel 
onderzoek 

- Kredietbeheer 
- Europees Investeringsfonds 
- MKB 
- Kredietverlening in Itoiië 

Panagiotis-Loukas GENNIMATAS, 
Vice-president 

- Informatie en communicotie 
- Vice-gouverneur 

EBRD 
- kredietverlening in 

Duitsiond en in Midden- en 
Gost-Europo 

Orgonisotie en beheer 
Toezicht op, en evciuatie 
von de tronsocties 
Gouverneur van de EBRD 
Voorzitter von de Rood von 
Toezicht von het EIF 
Kredietverlening in het 
Verenigd Koninkrijk 

Ariane OBOLENSKY,  
Vice-presidente 

Regionale ontwikkeling 
Projectevoluotie 
Kredietverlening in 
Denemorken, Griekenlcnd, 
lerlcnd, Albonië, op 
Cyprus en Molto, in Turkije 
en het voormolige 
Joegoslcvië 

Rudolf de KÜRTE,  
Vice-president 

Luis MARTI'.  
Vice-president 

- Begroting, interne en 
externe contrôle 

- Informotietechnologie 
- Contocten met de  

Interomericon Development 
Bonk 

- Kredietverlening in Sponje, 
Portugal en Latiins-Amerika 

does de NEERGAARD, 
Vice-president 

- Middelenopname-
en liquiditeitenbeheer 

- Kapitaalmarkten 
- Kredietverlening in 

Fronkrijk, de Maghreb-
en Machraklanden, Israël,  
Goza/Westoever 

- Transeuropese netwerken 
- Finonciële contrôle, 

boekhouding 
- Contacten met de NIB en de  

African Development Bank 
- Kredietverlening in Gostenrijk, 

Finland, Zweden, IJsland, 
Noorwegen en de ACS-landen 

Milieubescherming 
Juridische zaken 
Contacten met de Asian 
Development Bank 
Kredietverlening in Nederland, 
België, Luxemburg, 
Azië en 
Zuid-Afrika 
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Comité ter contrôle van de boekhouding 

De drie laden van het Comité ter contrôle von de boekhouding worden door de Rood von Gou 
verneurs voor een perioda von drie joor benoemd an kunnen worden herbenoemd. Als onofhonkeliik 
orgoon dot rechtstreeks verontwoording oflegt con de Read von Gouverneurs, controleert het Comité  
de regelmctigheid von de verrichtingen an de boeken von de Bank. De gouverneurs nemen nota van 
een verslag van het Comité en van zijn conclusies alvorens het door de Rood von Bewind vostge-
stelde joorverslag goed te keuren. 

Op 5 juni 1 997 hebben de gouverneurs de hear  
ΥήοΤυΟΚΚΟ, directeur-generaol von Tuokko 
Deloitte & Touche Oy in Helsinki, benoemd als 
opvolger van de heer Michael J. SOMERS, 
Wiens mandaat op die datum is geëindigd. Over-
eenkomstig het jaarlijkse toerbeurtsysteem heeft 
de hear Albert HANSEN het voorzitterschap van 
het Comité ter contrôle von de boekhouding 
overgenomen van de hear SOMERS, die dit tot 
5 juni 1997 had waargenomen. 

Tijdens zijn jaarvergadering heeft de Raad van 
Gouverneurs eveneens besloten, de hear Mi
chael SOMERS voor de duur van een jaar te be-
noemen tot waarnemer in het Comité. Να afloop 
van dit mandaat kan de waarnemer door de 
Rood van Gouverneurs wear als lid van het Co 
mité ter contrôle van de boekhouding worden 
benoemd. 

In mei 1977 heeft de Raad van Gouverneurs  
nieuwe wijzigingen in het règlement von orde  
von de Bonk goedgekeurd, teneinde de controle-
token van het Comité te verstärken en daze ααη 

de recente controlepraktijken ααη te passen over- 
eenkomstig de wijzigingen die in 1995 zijn in- 
gevoerd. In overeenstemming met zijn taak heeft  
het Comité de verslagen van de interne en ex 
terne accountants van de Bank bestudeerd en 
door de Bonk gefinoncierde projecten ter  
plootse bezocht. Het heeft somen met vertegen-
woordigers van de Rekenkamer van de Euro- 
pese Unie ook een aontol projecten bezocht die 
uit communautaire begrotingsmiddelen worden  
gefinancierd, waorbij het zieh in 1 997 heeft ge-
concentreerd op de audit van het MKB-
mechanisme van Kopenhagen en op de verrich
tingen met risicokopitaal uit hoofde von de derde 
en Vierde Overeenkomst von Lomé. 

Να Ernst & Young te hebben benoemd tot ex 
terne accountant van de Bank voor een perioda  
van vijf joar, ingaande op 1 januori 1997, heeft 
het Comité ter contrôle van de boekhouding de  
overdrocht von de token tussen de vorige ac
countant, Price Waterhouse, en de nieuwe nauw- 
lettend gevolgd en erop toegezien dat deze  
goed in de Bank wordt opgenomen. 
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Secretariaat-generaal 

Francis CARPENTER 
Secretaris-genercol 

Uitvoering confroìe-aanbevelingen 
Helmut KUHRT 
Inferne contrôle 
Peter MAERTENS 

Algemene zcken 

Rémy JACOB 
Directeur  

Secrelariaot 
Hugo WOESTMANN 

Begrotingsplanning en contrôle 
Theoharry GRAMMATIKOS 
Vertalingen 
Georg AIGNER 
Coordinane 
Evelyne POURTEAU 

Vertegenwoordiging in Brüssel 

Andreas VERYKIOS 
Directeur 

Zelfstandige hoofdafdelingen 
Human ressource 

Gerlando GENUARDI 
Directeur 

Personeelsadminislralie 
Zacharias ZACHARIADIS 
Personeelsbeleid 
Margareta HÖLCKE 
Werving 
Jörg-A exander UEBBING 

Inform atietechnologie 

Dominique de CRAYENCOUR 
Directeur  

Progrommotuur 
Alexander ANDO 
Diensten 
Andrew ALLEN 
Infrastructuur 
Ernest POUSSE  

Administratie 

Adriaan ZILVOLD 
Directeur 
Administratieve assistentie 

Manfredo PAU LUCCI DE CALBOLI 

Directoraten 
Kredietverlening 
in de Europese Unie  
Directoraat 1 

Pitt TREUMANN 
Directeur-generaal 

Italie (Rome) 

Caroline REiD 
Directeur 

Infrastructuur 
Jean-Christophe CHALINE 
Energie 
Michael O'HALLORAN 
Industrie en bankwezen 
Laurent de MAUTORT 

België, Frankrijk, Luxemburg, 
Nederland 

Alain BELLAVOINE 
Directeur 

Frankrijk - infrastructuur 
Jacques DIOT 
Frankrifk - bedrijfsleven 
Isabel LOPES DIAS 

België, Luxemburg, Nederland 
Ferdinand SASSEN 

Dultsland, Oostenrijk 

Emanuel MARAVIC 
Directeur 

Duitsland (noordelijke deetslaten) 
Henk DELSING 
Duitsland (zuideli/ke deelstaten), Oostenrijk 
Joachim LINK 

Directoraat 2  

Michel DELEAU 
Directeur-generaal 

Spanje, Portugal 

Armin ROSE 
Directeur 

Spanje - openbare sector 
Francisco DOMINGUEZ 
Spanje - particulière sector 
Jos VAN KAAM 
Kantoor in Madrid 
Fernando DE LA FUENTE 
Portugal 
Filipe CARTAXO 

Kantoor in Lissabon 
Manuel ROCHA FONTES 

lerland, Ver.Koninkrijk, Noordzee 

Thomas HACKEH 
Directeur 

VK, Noordzee: infrastructuur, industrie, 
Sanken 
Bruno LAGO 
VK, Noordzee: transport, energie 
Thomas BARRETT 

Kantoor in Landen 
Guy BAIRD 
lerland 
Richard POWER 

Griekenland/Finland/Denemarken/Zweden 

Ernest LAMERS 
Directeur 

Criekenland, Finland 
Antonio PUGLIESE 
Kantoor in Athene 
Arghyro ELEFTHERIADOU-YARMENITOU 
Denemarken, Zweden 
Paul DONNERUP 

Coördinatie 

André DUNAND 
Directeur 

Directoraat 
Kredietverlening 
buiten de 
Europese Unie 

Fridolin WEBER-KREBS 
Directeur-generaal 

Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan 

Martin CURWEN 
Directeur 

Stephen McCARTHY 

West-Afrika en Sahel 
Tassilo HENDUS 

Midden- en Oost-Afrika 
Jacqueline NOËL 

Zuidelijk Afrika en Indische Oceaan 
Justin LOASBY 

Caribisch gebied en Stille Oceaan 
Claudio CORTESE 

Middellondse-Zeegebied 

Jean-Louis BIANCARELLI 
Directeur 

Daniel OHOLENGHI 
Christian CAREAGA 

Maghreb, Turkije 
Alain SÈVE 

Machrak, Midden-Oosten, Malia, Cyprus  
Patrick WALSH 

Midden- en Oost-Europa 

Walter CERNOIA 
Directeur 

Estland, Let/and, Litouwen, 
Palen 

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 

Ftongarlje, Tsjechië, 
Slowokije, Slovenië, Euratom 
Christopher KNOWLES 

Albanië, Bulgarije, Roemenië, Bosnië-Herzegovina, 
Krootië, FYROM, FRY  
Guido BRUCH 

Latijns-Amerika, Azië  

Patrick THOMAS 
Directeur 

Ralph BAST 

Coördinatie en contrôle  

Manfred KNETSCH 
Directeur  

Coördinatie 
Marc BECKER 

Contrôle: Middellondse-Zeegebied, Midden- en  
Oost-Europa, Latijns-Amerika, Azië 

Michel HAHERER 

Centrale: ACS-landen, financlële instellingen 
Guy BERMAN 
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Directoraat 
Financiën 
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ßoclc office kredieten 
Francisco DE PAULA COELHO 

Bock office thesaurie 
Erling CRONQVIST 

Bade office opgenomen /erringen 
Yves KIRPACH 

Financiële controle/boekhouding 

François ROUSSEL 
Directeur 

Algemene boekhouding 
Luis BOTELLA MORALES 
Contrôle financiële verwerking transacties en 
boekhouding 
Charles ANIZET 
Contrôle risicobeheer 
Alain GODARD 

Coârdinatie 
Henri-Pierre SAUNIER 

Diredoraat Projecten 

Herbert CHRISTIE  
Directeur-generoal 

Jacques GIRARD 
(Energiebesparing, coordinator méthodologie) 

Infrostructuur I 

Peter BOND 
Directeur 

Transport en diverse infrastructuren 
Jean-Pierre DAUBET 
(coordinator gunning opdrachten) 

Richard DEELEY 
Luis LOPEZ RODRIGUEZ  
Lars NORDIN  
Mateu TURRÓ 

Infrostructuur II  

Luigi GENAZZINI 
Directeur 

Waterprojecten, verwerking 
rioolwater en vaste afvalstoffen, 
land- en bosbouw visserij 
Peter CARTER 
(milieucoördinatorj 

José FRADE 
Peder PEDERSEN 
Borend STOFKOPER 

Energie 

Günter V/ESTERMANN 
Directeur 

Elektriciteit, aardolie en -gas 
Angelo BOIOLI 
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Industrie I 
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Directeur 

Mijnbouw, onderwijs, gezondheid, zware industrie 
Constantin CHRISTOFIDIS 
Jean-Jacques MERTENS  
Carillo ROVERE 
Stephen WRIGHT 

Industrie II  

Horst FEUERSTEIN 
Directeur 

Luchivaart, telecommunicatie, toerisme 
agroindustrie, financiële instellingen 
Juan ALARIO GASULLA 
Patrick MULHERN 
Pedro OCHOA 

Coordinane 
Patrice GERAU D 
Jenny QUILLIEN 

Directoraat 
Juridische zaken 

Alessandro MORBILLI 
Directeur-generaal 

Hans-Jürgen SEELIGER 

Directie-eenheden 

OperationeeI beleid 
Roderick DUNNEH 
InstitutioneeI beleid 
Pouliine KOSKELO 

Financiële vraagstukken 
Marc DUFRESNE 
Codirecteur 

Transacties 

Konstantin ANDREOPOULOS 
Adjunct-directeur-generaol 

Duitsiand, Oostenrijk 
Gerhard HÜTZ  

Spanje, Italië, Portugal 
Alfonso QUEREJETA 

Griekenland, lerland, Verenigd Koninkrijk 
Patrick Hugh CHAMBERLAIN 

België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland 
Marc DUFRESNE 

Denemarken, Finland, Zweden, 
Midden- en Oost-Europa 
Robert WAGENER 

ACS/onden, Lat.-Amerika, Azië,  
Midd.-Zeegebied, LGO 
Marco PADOVAN 

Coârdinatie 
Manfredi TONCI OHIERI 

Directoraat 
Economische studies 
en communicatie 

Alfred STEINHERR 
Hoofdeconoom 

Economisch en financieel onderzoek 
Christopher HURST 

Documentatie en bibliotheek 
Marie-Odile KLEIBER 

Communicatie 

Henry MARTY-GAUQUIÉ 
Directeur 

Betrekkingen met de media 
Adam McDONAUGH 
Communicatiebeleid 
Paul Gerd LÖSER 

Coörd/notie 
Daphné VENTURAS 

Evaluatie-
eenheid 

Jean-Jacques SCHUL 
Bijronder odviseur van de president 

Bernard BÉLIER  
Peter HELGER 

Kredietrisico's 

Terence BROWN 
Directeur 

Coârdinatie en contrôle 
Pier Luigi GILIBERT, adjunct-directeur 

Openbare sector 
Agostino FONTANA 

Projectfinancieringsrisico's 
Brian FEWKES 

Ondernemingsrisico 
John Anthony HOLLOWAY 

Banken 
Georg HUBER 
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Personeelsbestand 

Aantal 
mede

werkers 

Staf-
leden 

Uilvoerend 
personeel 

1994 859 473 386 
1995 897 498 399 
1996 948 535 413 
1997 980 564 416 

De organisatie van de EIB 

De grote herstructureringen in 1995 en 1996  
zijn in 1 997 voortgezet. De Bank heeft eveneens 
de belangrijkste bestonddelen van haar perso-
neelsbeleid opnieuw bestudeerd, waarbij zij heeft 
gestreefd nacr een betere mobilisatie en exploita-
tie van de vaardigheden en deskundigheden in 
het kader van een adequaat beheer van de pres-
taties en de ontwikkeling von haar medewerkers. 

In het organigram (biz. 54 en 55) worden de 
structuren von de directoraten aangegeven. Al
leen de wijzigingen in het personeelsbestand op 
directieniveau worden hierna genoemd. 

Het directoraat Juridische Zoken is gereorgoni-
seerd. Het olgemene beleid volt rechtstreeks on-
der de verantwoordelijkheid von de directeur-
generaal, die wordt bijgestaan door de 
eenheden Tronsocties, Institutionele Zoken en Fi-
nanciële Zaken. Leiding over de hoofdofdeling 
Transacties heeft de heer K. ANDREOPOULOS, 
die de titel von adjunct-directeur-generaal heeft 
gekregen. De heer DUFRESNEis codirecteur. 

Mevrouw Α. PESHKOFF is directeur Thesaurie 
van het directoraat Finonciën geworden. Zij volgt 
de heer L. WINAND op die bij het Europees 
Investeringsfonds is gedetacheerd als directeur  
Financiële Diensten en Boekhouding. 

Binnen het directoraat Financieringen buiten de 
Europese Unie is de heer P. THOMAS bevorderd 
tot directeur Transacties in Latijns-Amerika en  
Azië. 

De heer A. ZILVOLD is benoemd tot directeur  
Administratie, waar een eenheid Interne Contrôle  
von het administrotieve beheer is gevormd. 

De heer P.-L. GILIBERT is bevorderd tot adjunct-
directeur Kredietrisico's. 

De ofdeling Vertolingen is gevoegd bij de hoofd
ofdeling Algemene Zoken. 

Gm de interne contrôle voortdurend te kunnen 
oonpossen ααη de ontwikkeling von de Bank en  
ααη de gangbare proktijken eiders, zijn de be-
voegdheden von de interne controledienst in het 
ofgelopen jaor verder uitgebreid. 

Personeel 

Eind december 1997 telde de Bank 980 mede
werkers, een toenome von 3% ten opzichte van 
vorig jaor. De helft betreft vervonging von per
soneel op vacant geworden posten. Een derde 
von de nieuwe stofleden is van het vrouwelijk ge-
slacht. Er w ordt nog oltijd prioriteit gegeven ααη  
de oonwerving van onderdonen uit de drie lan
den die in 1995 tot de Europese Unie zijn toe-
getreden. De Bank heeft in dat licht deelgeno-
men ααη het oanwervingsforum "Nordic Career  
Futures" in Zweden en is von plan dit beleid in 
1 998 voort te zetten. Gok heeft er in haar kon
teren in juni 1997 een bijeenkomst ploatsgevon-
den van leidinggevenden op het gebied von 
oonwerving von zo'n twintig internationale instel-
lingen en orgonisaties. In de ofgelopen vijf jaor 
is een derde van het huidige personeel in dienst 
gekomen en het oondeel stofleden blijft stijgen. 

Beheer 

Dankzij het huidige personeelsbeleid van de 
Bank heeft zij tot op heden haar taok efficiënt  
kunnen uitvoeren. De evolutie von de omgeving 
waorin de Bank actief is, alsmede de uitbreiding 
von haar token en de toenemende complexiteit 
ervon vergen echter een aonpossing von het be
heer von de human resource. Het personeels
beleid is don ook opnieuw onder de loep geno-
men. 
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Allereerst is er een analyse gemaakt van de nood-
zakelijke veranderingen, waaraan diverse 
analyse- en praatgroepen die speciaal hiertoe zijn 
ingesteld en die bestaan uit vertegenwoordigers 
en leden van het personeel van alle niveaus, heb-
ben deelgenomen. Deze eerste etappe heeft de  
taken en problemen ααη het licht gebracht en de  
grote ontwikkelingslijnen nader aangegeven,  
waarbij de standpunten van het personeel over 
het huldige beleid zijn verzomeld en diens ver-  
wochtingen en behoeften zijn geïdentificeerd. 

De voorstellen die hieruit zijn voortgekomen zul-
len in de loop von 1998 concreet worden uit-
gewerkt waarbij steeds noar kwolitatieve verbe-
tering wordt gestreefd. Zij zullen soepel ααη de 
zieh ontwikkelende behoeften von de Bank wor 
den aongepost teneinde de beschikbore kennis 
en ervoring volledig te benutten. Om hoar succès 
te kunnen continueren en de bijdrage von elke 
medewerker te benutten, zol de Bank trachten  
het reactie- en innovotievermogen en het 
verontwoordelijkheidsgevoel von hoar personeel 
te blijven stimuleren, 

Personeeisvertegenwoordiging 

De overeenkomst die in 1995 is getekend tussen 
de vertegenwoordigers van het personeel en de 
Bank biedt de mogelijkheid om gezamenlijk oc-
tief en constructief voort te goan. Να een over-
gangsjoar in 1996 is het begin von 1997 ge-
wijd ααη de instelling en het begin van de 
activiteiten van de paritaire comités. Deze 
nieuwe vorm van samenwerking tussen de admi-
nistratie van de Bank en de personeels-
vertegenwoordigers heeft op sociaal terrein al 
positieve resultaten opgeleverd. 

De bespreking van het personeelsbeleid binnen 

de Bank heeft de richting bepaaid van de acti
viteiten van de personeelsvertegenwoordigers in 
de tweede helft van het jaar. Er is bijzondere  
aandacht besteed ααη het evaluatiesysteem van 
het personeel en ααη het salarisbeleid. 

Gelijke kansen 

Het paritaire comité voor de gelijke kansen van 
mannen en vrouwen (PCGK) bestoot uit verte
genwoordigers van de administratie en het per
soneel. Het heeft tot doel toe te zien op de uit-
voering van het beleid van gelijke kansen op het 
niveau van loopbanen, opieidingen en sociale 
infrastructuur. Het werk van het PCGK past in 
een meerjorig actieprogramma dot in 1994 is  
goedgekeurd. 

Het jaar 1997 was een overgangsjaar, waarin 
het Comité is vernieuwd en de nieuwe leden 
zieh tot doel hebben gesteld om in 1 998 voor-
nomelijk ααη twee aspecten te werken: de 
loopbaanontwikkeling en een wijziging in de 
organisatiecultuur. Daartoe heeft het Comité 
een programma voorbereid voor professionale  
verrijking, dot de hoofdafdeling human re
source ζαΙ worden voorgelegd. Het PCGK on-
derhoudt op zijn activiteitenterrein contacten 
met andere internationale instellingen en de 
jaarvergadering van dit netwerk is dit jaar in 
de EIB gehouden. Er is een onderzoek georga-
niseerd en een conferentie belegd om het per
soneel bewust te maken van de problematiek 
van de gelijke kansen; ook is er een "mentor-
systeem" opgezet om de ontvangst van nieuwe 
personeelsieden te verbeteren. 
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De vooruitgang die is geboekt met de vertegen-
woordiging van vrouwen in alle beroepscatego-
rieën toont ααη dat er zeker een bereidheid tot 
verandering bestaat, moor er moeten nog gro-
tere insponningen worden gedaan cm een be-
vredigend niveau te bereiken. 

Opieiding 

De opleidingsvroog heeft zieh op een vergelijk-
boor niveau als in voorgoonde joren gehond-
haofd. 

Er zijn interne olgemene of specifieke cursussen 
georgoniseerd om ααη de collectieve opleidings-
behoeften te beontwoorden. Tegelijkertijd heeft 
men zieh bijzonder ingesponnen om personeels-
leden te loten deelnemen ααη belongrijke profes-
sionele manifestoties en opieidingen op hoog ni
veau, 

Anderzijds zol er bijzondere nadruk worden ge-
legd op de opieiding von leidinggevend perso-
neel teneinde de onmisbore instrumentée en ken-

nis op het gebied von het beheer von de human 
resource in een steeds veeleisender omgeving te  
ontwikkelen. 

Ten slotte zijn verscheidene vooroonstoande ex 
terne sprekers en voorzitters von diverse organi-
soties ingegoon op de uitnodiging von de presi
dent von de Bonk om het personeel te verteilen  
over hun rijke ervoringen op oetuele terreinen. 

De Raad van Bewind dankt het personeel van de  
Bank voor het belangrijke en kwalitatief uitste-
kende werk dat het met bekwaamheid en toewij-
ding in het afgelopen jaar heeft verricht en moe-
digt het ααη op e/eze weg door te gaan. 

Luxemburg, 24 maart 1998 

De Voorzitter 
van de Raad van Bewind 

Sir Brian Unwin 
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Onfwikkeling van de balans van de Bank 

FINANCIEEL 
HOOFDSTUK 
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Resultaten von het boekjoar 

Het resulfaat van het boekjaor 1997 bedroogt 
1 105 miljoen tegenover 1 092 miljoen in 
1996, een stiiging von 1,2%. Vóór toevoeging 
con de voorzieningen komt het bedrijfsresultaat  
op 1 205 miljoen, tegenover 1 192 miijoen in 
1996, een toenome von 1,22%. Deze lichte ver-
betering von het resultoot is voornamelijk te ver
klaren uit het gecombineerde effect van een toe
nome van de bolans van de Bank en een doling  
von de renteniveous. 

De doling von de lange rente voor de belang-
rijkste Europese valuta's waarin de Bank octief is,  
heeft tot een lagere gemiddelde rente op de ver-
strekte kredieten geleid von 7,87% in 1996 tot 
7,21% in 1997, wat in de lijn ligt von de con-
vergerende tendens van de rente in Europa in de 
ααηίοορ noor de euro. 

Het bedrog ααη ontvongen rente en provisies op  
verstrekte kredieten in 1997 beloopt 8 112 mil
joen tegenover 7 935 miljoen in 1996, terwijl de 
betoolde rente en provisies op opgenomen le-
ningen 7 241 miljoen bedroogt (7 035 miljoen 
in 1996). 

In totool hebben de octiviteiten van de thesaurie 
in 1 997 een resultaat opgeleverd von 623 mil
joen, tegenover 607 miljoen in 1 996, een toe
nome van 16 miljoen en een gemiddeld rende 
ment von 5,70% (6,16% in 1996). 

De hogere rentebaten in 1997 uit de octiviteiten 
von de thesaurie zijn voornamelijk verkloorboar 
door de hogere inkomsten uit de operotionele 
thesaurie (+18 miljoen ten opzichte van 1996). 

De doling von het rendement von 6,16% in 
1996 tot 5,70% in 1997 kon voornamelijk wor
den verkloord uit de lagere gemiddelde rente
niveous in 1997 (Libid l-maond, 4,64%) ten op
zichte von 1996 (Libid l-moond, 5,10%), die 

von invioed zijn op het rendement op beleggin
gen von liquiditeiten op körte termijn, welke bijna 
80% van de gemiddeld uitstoonde liquiditeiten 
uitmoken. 

Op blodzijde 47 von dit joorverslog wordt een 
uitvoerige analyse von de thesaurie per segment  
gegeven. 

De onkosten en odministrotieve lasten en de of-
schrijvingen op gebouwen en inventoris bedro-
gen voor het joor 1997 in totaal 159,8 miljoen, 
tegenover 154,6 miljoen in 1996, een stijging 
von 3,3%. 

De Road von Gouverneurs heeft in zijn vergo-
dering von 9 juni 1997 besloten de resterende 
betolingen van de lidstaten met betrekking tot het 
geploatste kopitool von de Bank, te weten een 
bedrag van 215 322 916 ecu, uit het resultaat 
van het boekjoar 1996 ( 1 092 11 8 660 ecu) te  
financieren en het saldo, 876 795 744 ecu, te  
boeken als nog te bestemmen resultaat. In het 
kader van het Amsterdam Special Action Pro
gramme is ingevolge het besluit van de Raad 
van Gouverneurs van 20 augustus 1 997 een be
drag von 200 000 000 ecu gereserveerd. Per 
31 december 1997 bedroogt het saldo van het 
nog te bestemmen resultaat 676 795 744 ecu. 

De Rood van Bewind heeft op 24 februari 
1998 de Raad van Gouverneurs aanbevolen 
van het resultaat van het boekjoar, te weten 
1 105 169 722 ecu, 200 000 000 ecu toe te 
voegen ααη de voorziening voor het Amsterdam 
Special Action Programme, en het soldo,  
905 169 722 ecu, ααη het nog te bestemmen 
resultaat, dot dan 1 581 965 466 ecu ζαΙ be-
dragen. Op 28 aprii 1998 heeft hij voorgesteld 
een aonvullend bedrag van 100 000 000 ecu  
ααη de voorziening voor het Amsterdam Special  
Action Programme toe te voegen. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 1997 
In ecu 

ACTIVA 

1. Kos, tegoeden bij centrale bonken en postcheque- en 
girodlensten 

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

3. Vorderingen op kredietinstellingen 
o) onmiddelliik opeisboar 
b) overlge vorderingen (noot C) 
c) kredleten: totcai verstrekt 50 941 406 850 

of: nog niet ultbetoald 6443 637 135 

4. Vorderin gen op cliënten 
kredieten: totooi verstrekt 91 421 788 160 

of: nog niet uitbetoold 16646 742 627 

Specifieke Yoorzieningen (noot A.4) .... 

5. Obligoties en andere vastrentende waardepapieren 
(noot B) 
a) von publiekrechtelijke emittenten 1 821 606 568 
b) von andere emittenten 539 299 685 

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

7. Deelnemingen (noot D ) 

8. Immateriële activa  

9. Materiële activa (noot E)  

10. Overige activa 
α) vorderingen op lidstaten wegens kopitool-

verrekeningen (noot F) 4 125 394 
b) te vorderen wegens reserves en voorzieningen ... 0 
c) te vorderen uit hoofde van EMS-rentesubsidies (noot 

G) 28 201 833 
d) overige vorderingen (noot H) 433 602 852 
e) te ontvangen uit hoofde von volutaswaps 21 767 303 390 

11. Geplaatst, opgevraagd doch niet gestört kapitaal . . 

12. Overlopende posten  

31.12.1997 31.12.1996 

36 407 741 

3 131 902 772 

102 329 680 
6 772 824 604 

44 497 769 715 
51 372 923 999 

74 775 045 533 
-175 000 000 
74 600 045 533 

46 080 183 735 
6 492 777 142 

80 540 707 217 
14 435 832 566 

2 360 906 253 

90 000 000 

160 000 000 

307 513 106 

81 557214 

22 233 233 469 

2 747 056 268 
157121 546 355 

721 884 549 
220 516 797 

26413 138 

2 278 253 143 

24 661 020 
5 947 256 987 

39 587 406 593 

11 025 379 
155 296 499 

37 366 091 
168 160 950 

16 053 004 746 

45 559 324 600 

66 104 874 651 
- 175 000 000 
65 929 874 651 

942 401 346 

90 000 000 

120 000 000 

294 612 387 

85 401 214 

16 424 853 665 

275 403 127 

2 694 942 178 
135 721 479 449 

Zie voor de noten de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening. 
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PASSIVA 

1. Schulden ααη kredietlnstellingen 
α) direct opelsbaar Ο 
b) op termljn of met opzegging (noot I) 954246 601 

2. Schuldbewijzen 
a) lopende obllgotieieningen . 109 425 297 067 
b) overlge 968 801 389 

3. Overige schulden 
α) vooruitontvongen rentesubsldies (noot G) 321612 509 
b) overige crediteuren (no ot H) 572 443 455 
c) te betoien uit hoofde von valutoswaps 21 743 927 957 
d) diversen 30 708 802 

4. Overlopende posten 

5. Voorzieningen voor rislco's en verpllchHngen 
-pensioenfonds personeel (noot J) 

6. Fonds voor algemene bonkrisico's 
(noot K) 

7. Kopitoal 
gepiootst 62 013 000 000 
niet opgevraagd -57361 014839 

8. Reserves (noot L) 
a) reservefonds 6201 300000 
b) oonvullende reserve 5 526 640 362 

9. « Amsterdam Special Action Programme » (noot L ) . . 

10. Te bestemmen resultaat (noot L ) 

11. Netforesultaat 

31.12.1997 31.12.1996 

954 246 601 

110 394 098 456 

949 703 
56 273 324 

93 601 923 143 
3 047 200 782 

263 841 349 
529 259 303 

16318 153 993 
29 111 552 

22 668 692 723 

3 823 410143 

319 207 443 

600 000 000 

4 651 985 161 

11 727 940 362 

200 000 000 

676 795 744 

1 105 169 722 
157121 546 355 

62 013 000 000 
-57 361 014 839 

6 201 300 000 
5 526 640 362 

57 223 027 

96 649 123 925 

17140 366 197 

3 611 135 316 

291 586 801 

500 000 000 

4 651 985 161 

11 727 940 362 

0 

0 

1 092 118 660 
135 721 479 449 

POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING 
31.12.1997 

Garanties 
- met betrekking tot door derden verstrekte kredieten .... 343 775 395 
- met betrekking tot participaties von derden in de kredietverle-

ning door de Bonk 42 721151 
386 496 546 

Speciale deposito's voor rentebe taling en af lossing opge no-
men leningen (noot Q) 8 185 282 113 

Nominole waarde renteswap-overeenkomsten en DRS . . 43 613 000 000 

Effectenportefeuille (noot R) 
- te leveren 10 667 638 
- teontvongen 208 324 681 

per 31 december geplaatste, moor nog niet getekende leningen . 343 771 790 

344 113 448 

48 073 838 

31.12.1996 

392 187 286 

10 726 955 432 

36 491 000 000 

617 308 171 
308 304 293 

1 027 832 902 
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OVERZICHT VAN DE SPECIALE SECTIE PER 31 DECEMBER 1997 
in ecu 

ACTIVA 31.12.1997 31.12.1996 

Lidstaten 
UH middelen van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Uitbetoold op verstrekte kredieten 
Uit middelen van de EuropeseGemeenschap 
(nieuw communautair leninginstrumentj 
Uitbetaald op verstrekte kredieten ''' 

Turkije 
UH middelen van de lidstaten 
Uitbetaald op verstrekte kredieten 

Middellondse-Zeelonden 
Uit middelen van de Europese Gemeenschap 
Uitbetaald op verstrekte kredieten 

RIslcodragend kapltool 
- nog uit te betalen 
- uitbetaald  

Totaal ' 

Landen in Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan  
en landen en gebieden overzee 
UH middelen van de Europese Gemeenschap 

Overeenkomsten van Yaounde 
- uitbetaald  
Bljdragen In risicodragend kapitaal 
- uitbetaald  

Totaal ' 

Overeenkomsten van Lomé 
Risicodragend kapitaal 
- nog ult te betalen . . . 
- uitbetaald  

Totaal 

Totaal generaal 

118 406 216 

355 158 745 

115 103 253 

247 238 516 

74 656 175 
74 313 715 

148 969 890 

396 208 406 

52 873 963 

415 902 

53 289 865 

385 267 254 
910 663 426 

1 295 930 680 

2 334 097165 

580 496 090 

556 227 627 

131 090 088 

255 671 453 

51 710 606 
63 644 398 

115 355 004 

371 026 457 

57 297 830 

647 675 

57 945 505 

486316719 
860 902 341 

1 347 219 060 

3 044 004 827 

Pro memorie; 

Door de Europese Commlssie verstrekte leningen tegen bljzondere voorwacrden ten behoeve woarvan de Bank een EG-mondoat heeft aanvoard cm aflossing 
von de hoofdsom en re ntebetoling fe vorderen: 
α) In het k oder von de overeenkomsten von Lomé I, I! en I II: op 31 dece mber 1997: 1 493 687 84 3, op 31 decomber 1996: 1 484 433 789 
b) In h et kader von de protocollen ofgesloten met de Mlddellandse-Zeelonden: op 31 dece mber 1997: 178 3 69 306, op 31 december 1996: 180 89 7 034 

(1) De Speciale Beetle Is op 2 7 mei 1963 Ingesteld door de Rood van 
Gouverneurs; sinds zljn beslult van 4 augustus 1977 Is het doel ervan 
het vastleggen van transactles welke de Bank voor rekening en onder 
mandaat von derden verrlcht. 

(2) Oorspronkelljk bedrag von de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie verstrekte 
kredieten In het kader van de Beslulten van de Road van de Europese 
Gemeenschoppen von 2 9 maort 1977 (77/271/Euratom), 20 decem

ber 1979 (80/29/Euratom), 15maart 1982 (82/170/Euratom) en 
5 december 1 985 (85/537/Euratom) betreffende een bijdrage tot de  
financiering van kerncentr ales In de Gemeenschap tot een bedrag van 
In totaal 3 m lljard: 2 773 167 139 
bij: koersaanpasslngen + 181 936 290 
af: aflosslngen -2 836 697 213 

118406216 
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PASSIVA 31.12.1997 31.12.1996 

In beheer ontvangen middelen 
Onder mandaat van de Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschop voor Atoomenergie  
Europese Gemeenschop: 
- Nieuw communoutoir leninginstrument  
- Finonciëie protocollen met de londen rond de Middellondse Zee 
- Overeenkomsten von Yocundé  
- Overeenkomsten von Lomé  

Onder mondoot von de lidstoten 

Nog te ontvangen middelen 
Leningen en risicodrogend kopitool oon Middellondse-Zeelonden .  
Risicodrogend kopitool op grond von de Overeenkomsten von Lomé 

Totool 

Totool 

Totool generoo! 

118 406 2IÓ 

355 158 745 
321 552 231 
53 289 865 
910 663 426 

1 759 070 483 
115 103 253 

1 874 173 736 

74 656 175 
385 267 254 

459 923 429 

2 334 097 165 

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 

(3) Oorspronkeliik bedrog von de voor rekening en risico en onder 
mondoot von de Europese Gemeenschop verstrekte kredieten in het ko-
der von de Besluiten von de Rood von de Europe se Gemeenschappen 
von 16 Oktober 1978 (78/870/EEG; nieuw communoutoir lening
instrument), 15 moort 1982 (82/1Ó9/EEG), 19 opril 1983  
(83/200/EEG) en 9 moort 1987 (87/182/EEG) ter bevordering von 
de investeringen in de Gemeenschop, olsmede het besluit von 20 jo-
nuori 1981 (81/19/EEG) ten behoeve von de wederopbouw von de 
op 23 november 1980 door een oordbeving getroffen Itolioonse ge-
bieden Componië en Bosilicoto en het Besluit von 14 decomber 1981  
(81/1013/EEG) ten behoeve von de wederopbouw von de in februori 
en moort 1981 door oordbevingen getroffen gebieden in Grieken-
lond: 6 399 144 856 

bij: koersoonpossingen -r 117956001 
of: onnuleringen 201990 536 

oflossingen 5 959 951576 -6 161942 112 
• 355 158 745 

(6) Oorspronkelijk bedrog von de voor rekening en risico en onder 
mondoot von de Europe se Gemeenschop verstrekte middelen ter finon-
ciering von projecten in de geossocieerde Afrikoonse stoten, M odo-
goskor, Mouritius en de londen en gebieden overzee (LGO ): 

- leningen tegen bijzondere 
voorwoorden 139 483 056 

- bijdrogen ter finonciering von 
risicodrogend kopitool 2 502 615 141985 671  

bi): 
- gekopitoliseerde rente 1 17 8 272 
-koersoonpossingen 9 375 575 +10 553 847 
of: 
- onnuleringen 1 573 610 
- oflossingen 97 676 043 -99 249 653 

53 289 865 

(4) Oorspronkelijk bedrog von de voor rekening en risico en onder 
mondoot von de lidstoten verstrek te kredieten ter finonciering von pro
jecten in Turkije: 417 215 000 

bij: koersoonpossingen 
of: onnuleringen 215 000 

oflossingen 312 552 091 

+ 10 655 344 

-312 767 091 
115 103 253 

(5) Oorspronkelijk bedrog von de voor rekening en risico en onder 
mondoot von de Europese Gemeenschop verstrekte kredieten ter finon
ciering von projecten in de Moghreb- en de Mochroklonden, evenols 
op Molto en Cyprus, in Turkije en in Griekenlond (10 000 000 ver-
strekt olvorens lootstgenoemd lond op 1 jonuori 1981 toetrod tot de 
EEG): 465 689 000 

of: onnuleringen 10 142 800 
oflossingen 58 766 138 
koersoonpossingen 571 656 - 69 480 594 

396 208 406 

(7) Oorspronkelijk bedrog von de voor rekening en risico en onder 
mondoot von de Europes e Gemeenschop verstrekte middelen ter finon
ciering von projecten in de londen in Afrika, het Coribisch gebied en  
de Stille Oceoon, olsmede in de londen en gebieden overzee (ACS-
londen en LGO): 

- voorwoordelijke en 
ochtergestelde leningen 1 826 204 404 

- deelnemingen 38 296 962  
bij: 
- gekopitoliseerde rente  
of: 
-onnuleringen 255 272 918 
-oflossingen 303 204321 
- koersoonpossingen 11 756 933 

1 8 64 501 366 

+ 1 663 486 

-570 234 172 

1 2 95 930 680 
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WINST- EN VERLIESREKENING 1997 
In ecu 

3Ì.12.J997 31.12.1996 

1. Rente en soortgel ijke baten (noot N) 

2. Rente en soortgeiijke Lasten  

3. Ontvangen provisie (noot O) 

4. Betaalde provisie 

5. Resultaat uit financiële transacties 

6. Overige bedrijfsopbrengsten 

7. Algemene beheerskasten (noot P) 

a) personeelskosten 

b) overige beheerskosten . . . 

8. Waardecorrecties inzake: 

a) Immaterlële activa  

b) materiële activa (noot E )  

9. Waardecorrecties op vorderingen (noot A.4) .... 

10. Toevoeging ααη het Fonds voor algemene bonkrisico's . 

11. Resultaat uit normale bedrijfsuitoefening  

12. Koersverschil ontstoon door herwoorderinq von de 
netto-octivo von de Bank, voorzover de woorde doorvon 
niet is oongepost uit hoofde von ortikel 7 von de Statuten 
(noot A, §2) 

13. Nettoresultoot (noot L)  

118 388 936 

32 262 285 

94 332 285 

8610013 

8 881 314 722 

•7 433 497 300 

15 625 330 

-5 152 439 

-790 465 

3 193 716 

- 150 651 221 

102 942 298 

-100 000 000 

1 107 100 045 

-1 930 323 

1 105 169 722 

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 
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 1997 
in ecu 

31.12,1997 31.12.1996 

1 105 169 722 1 092 118 660 

100 000 000 50 000 000 
102 942 298 131 128 501 

1 930 323 380 923 
212 274 827 132 936 789 
-52 114 089 -7 346 014 
-24 986 821 -25 013 689 

782 334 0 

1 445 998 594 1 374 205 170 
- 23 230 607 530 - 19 753 511 260 

11 774 547 831 11 469 298 838 
6 220 583 099 7 997 280 826 
-7 162 789 231 - 8 675 855 165 
- 258 095 365 0 

- 11 210362 602 -7 588 581 591 

A. Kasstroom uit bedrijfsactìviieiten 

Nettoresultaat 

Aonpossingen: 

Toevoeging ααη het Fonds voor algemene bankrisico's 
Woardecorrecties 
Wisselkoersoanpassing, niet vallend ondar orlikel 7 
Netto-ontwikkeling van "te betolen rente en provisies" en "vooruitonlvongen rente" 
Ontwikkeling von "te ontvongen rente en provisie" 
Disagio beleggingsportefeuille 
Agio indekkingsportefeuille 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten: . . 
Netto-uitbetaling verstrekte kredieten 
Aflossingen 
Verkoop indekkingsportefeuille . . 
Aonkoop indekkingsportefeuille . . 
Nettosa do NCL-transacties (noot H) 

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 

B. Kasst room uit investeringsactiviteiten 
Gestört kopitaol EIF (noot D) 
Verkoop effecten 
Aonkoop effecten 
Investeringen in materiële vaste activa (noot E)  
Investeringen in immateriële vaste activa . .  
Overige ontwikkelingen activa  

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten 

- 40 000 000 
305 624 754 

-321 76) 082 
-4 766 013 
- 2 397 645 

8 717 706 

-54 582 280 

-40 000 000 
0 
0 

- 7 885 775 
0 

- 44 736 867 

- 92 622 642 

C. Kasstroom uit financieringsoctiviteiten 
Opgenomen leningen  
Aflossingen  
Netto-ontv/ikkeling emissiekosten en afiossingspremies . . .  
Ontwikkeling "te ontvangen uit hoofde van valutaswaps" . .  
Ontwikkeling "te betalen uit hoofde van valutaswaps" . . . 
Netto-ontwikkeling kortiopende leningen  
Kopitool, reserves en voorzieningen gestört door de lidstaten 
Netto-ontwikkeling schulden ααη kredietinstellingen . . . .  
Overige ontwikkelingen passiva  

Nettokasstroom uit financieringsoctiviteiten 

22 923 782 835 
- 11 816 592 731 

- 104 835 359 
-5 714 298 644 

5 425 773 964 
240912 136 
215 376 709 
897 023 574 
130 173 204 

12 197 315 688 

17 579 230 285 
-8 520 539 615 

- 11 194 796 
- 6 028 847 625 

6 217 497 470 
-518 904 417 

538 414 874 
20 613 623 

- 85 792 299 

9 190 477 500 

Samenvatting van de kasstromen 
Saldo liquide middelen ααη het begin van het boekjaar 

Nettokasstroom uit: 

(1) bedrijfsactiviteiten  
(2) investeringsactiviteiten  
(3) financieringsactiviteiten  

Gevolgen van de ontwikkeling von de wisseikoersen voor de liquide middelen . . . 

Saldo liquide middelen ααη het einde van het boekjaar  

Specificatie van de liquide middelen (exclusief beleggings - en indekkingsportefeuilles) 
Kas, tegoeden bij centrale banken en postcheque- en girodiensten  
Waardepapieren, afiosbaar binnen drie maanden na uitgifte  
Vorderingen op kredietinstellingen: 
- direct opeisbaar  
- termijndeposito's · 

6 360 412 500 

11 210 362 602 
- 54 582 280 

12 197315 688 

109 801 248 

7 402 584 554 

36 407 741 
689 425 240 

102 329 680 
6 574 421 893 

7 402 584 554 

5 252 522 372 

-7 588 581 591 
- 92 622 642 
9 190 477 500 

-401 383 139 

6 360 412 500 

26413 138 
422 166 512 

24 661 020 
5 887 171 830 

6 360 412 500 
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OVERZICHT VAN KREDIETEN EN GARANTIES PER 31 DECEMBER 1997 
In ecu 

1. Totaal van de lopende kredietyerplichfingen(*) 

Som van de verstrebe kredieten sinds de Bank aperatlaneel Is , op 
grand van de voiutakaersen geldend op de datum von andertek e-
nlng von de kredietovereenkamsten: . . . 229 592 900 528 

Bij: 
kaersaonposslngen + 3 347 433 297 

Af: 
beëindigingen en onnuieringen 
ofiossingen haafdsam . . . 
deelnemlngen von derden 

Tatooi kredletverplichtingen . 

4 597 120 699 
85 937 296 965 

42 721 151 

-90 577 138 815 

142 363 195 010 

Verstrebe kredieten 

von het tato oi can verstrebe kredieten: 
- uitbetaold 
- nag niet uitbetacid 

Tataal con verstrekte kredieten: 
Kredielverpllchtlngen omvatten zowel he t uitbetoolde gedeelte van de verstrekte kredieten als het nog uit te betolen gedeelte. 

ααη 
intermédiaire rechtstreeks 

kredietinstellingen con eindbegunstigde ΤοΙααΙ 

44 497 769 715 74 775 045 533 119 272 815 248 
6 443 637 135 16 646 742 627 23 090 379 762 

50 941 406 850 91 421 788 160 142 363 195 010 

2. Statutair bepaalde limiet ααη krediet- en garantieverstrekking 

Velgens artikel 18, lid 5, von de Statuten, mag het totaal ααη  
krediet- en garantietoekenningen door de Bank maximaal 250%  
van het geplaatste kapit aal bedragen. 

Gezien het huldige geplaatste kapitaa l is de limiet thans 155 mil-
jard, Het tataal van de verstrekte kredieten en garanties, 
142 749 691 556, is als volgi verdeeld: 

ΤαΙααΙ kredietverplichtingen  
ΤαΙααΙ garanties (niet uit de balans blij-
kende verplichtingen): 
- met betrekking tot door derden ver
strekte kredieten  
- met betrekking tot participaties van der

den in de kredietverlening door de 
Bank  

Tataal kredieten en garanties  

142 363 195 010 

343 775 395 

42 721 151 

386 496 546 

142 749 691 556 

3 Verdeling uitstaond bedrog ααη ieningen naar rentesoort 

- Vaste rente  
- Variabele rente  

Tataal uitbetaaid op verstrekte kredieten  

Op 31.12.1997 beloopt het nog uit te betalen bedrag op lening-
overeenkomsten met bij de ondertekening vastgestelde vaste rente 
2 498 859 346, ongeveer 11% van het tataal van 
23 090 379 762 dat nog moet worden uitbetaaid. 

4. Looptijden van uitbetaaide kredieten 

Periode tot ααη afiossingsdatum 
- tot drie maanden  
- drie maanden tot één jaar  
- een jaar tot vijf jaar  
- meer dan vijf jaar  

Tataal uitbetaaide kredieten  

5. Verdeling van uitstaande kredieten naar afiossingsvaluta 

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

Tataal uitbetaaide kredieten  

Verstrekte kredieten 

ααη 
intermédiaire rechtstreeks 

kredietinstellingen ααη eindbegunstigde Totaal 

33 074 657 809 56 595 711 508 89 670 369 317 
11 423 111 906 18 179 334 025 29 602 445 931 

44 497 769 715 74 775 045 533 119 272 815 248 

1 322 136 230 
4 038 408 050 
20 928 381 520 
18 208 843 915 

2 093 375 170 
6 217 032 650 
35 787 574 960 
30 677 062 753 

44497 769 715 74 775 045 533 

3 415 511 400 
10 255 440 700 
56 715 956 480 
48 885 906 668 

119 272 815 248 

39 833 380 600 
4 664 389 115 

59 881 518 070 
14 893 527 463 

99 714 898 670 
19 557 916 578 

44 497 769 715 74775 045 533 119 272 815 248 
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6. Verde ling van de kredietverlening near land van projectuitvoering 

Versfrekte Wcarvon Waarvan van 
Lokalisatie projecten Aontol kredieten nog uit te betalen uitbetaald totaal 

6.1. Kredieten voor projecten in de Unie en doormee gelljkgestelde kredieten (o) 
Duitsiand  496 14681 777413 943 966 792 13 737 810 621 10,31 
Frankrijk  440 15 858 603 802 1 25 2 267 706 14 606 336 096 11,14 
Itolië  1 953 26 449 852 924 3 059 032 554 23 390 820 370 18,58 
Verenigd Koninkrijk . 360 19 305 361 531 3 901 871 758 15 403 489 773 13,56 
Sponje , , . . . 360 18 667 742 952 1 17 7 106 906 17 490 636 046 13,11 
België  114 3 621 782 653 676 468 558 2 945 314 095 2,54 
Nederlond  57 2 768 521 212 603 476 836 2 165 044 376 1.94 
Zweden  53 2 091 246 896 85 948 484 2 005 298 412 1.47 
Denemorken , . . 152 4 235 673 930 359 193 780 3 876 480 150 2.98 
Oostenrijk  39 1 369 169 685 45 245 1 369 124 440 0.96 
Finland . , , . , , . 19 921 604 735 92 797 039 828 807 696 0,65 
Griekenland  199 4 312 845 719 679 900 440 3 632 945 279 3.03 
Portugal  244 8 923 415 121 1 593 850 475 7 329 564 646 6.27 
lerland  193 2 817 117233 417 442 442 2 399 674 791 1.98 
Luxemburg  10 176 861 967 3 286 932 173 575 035 0,12 
Gelljkgestelde kredieten (α)  23 1 702 284 482 412 284 688 1 289 999 794 1.20 

Totaal 4712 127 903 862 255 15 258 940 635 112 644 921 620 89,84 

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

Zimbabwe 15 140 588 430 18 675 734 121 912 696 
Jamaica 12 136 138 478 23 153 063 112985415 
Kenia  9 109 090 133 7 000 000 102 090 133 
Trinidad an Tobago 5 101 738 546 31 862 043 69 876 503 
Nigeria  6 101 546 331 — 101 546 331 
Ghana . . . . 5 101 177 679 48 278 386 52 899 293 
Ivoorkust  11 99 030 416 99 030 416 
Mauritius  11 78 521 560 39 934 239 38 587 321 
Botswana , 12 75 388 074 11 927 891 63 460 183 
ACS-landen gezamenlijk  2 72 643 922 26 495 067 46 148 855 
Papoea-Nieuw-Guinea  6 64 201 944 15 805 000 48 396 944 
Namibie  5 44 930 298 22 823 506 22 106 792 
Bahama's 4 44 283 036 31 622 800 12 660 236 
Regionaal Afrika  2 39 836 203 20 000 000 19 836 203 
Kameroen  7 38 505 666 8 000 000 30 505 666 
Mali  1 37 455 666 _ 37 455 666 
Barbados  5 37 138 608 22 471 934 14 666 674 
Fiji 5 24 095 662 7 450 258 16 645 404 
Mozambique 1 20 000 000 20 000 000 
Regionaal Caribisch gebied  1 19 888 898 16 000 000 3 888 898 
Guinee  2 16 271 035 _ 16 271 035 
Sint.Lucia  4 14 233 742 630 000 13 603 742 
Mauritanië  1 13 329 842 — 13 329 842 
Gabon  2 13 III 123 10 500 000 2611 123 
Uganda  1 10 107 228 8 887 188 1 220 0 40 
Frans Polynesië  4 10 084 986 1 523 500 8 561 486 
Nederlandse Antillen  5 8 648 926 1 000 000 7 648 926 
Dominicaanse Republiek  1 8 021 279 5 507 283 2 513 996 
Caymaneilanden  3 8 009 603 4 000 000 4 009 603 
Senegal  1 7 949 276 7 949 276 
Malawi  4 6 945 996 - 6 945 996 
Tonga  3 5 806 502 2 667 987 3 138 515 
Democratische Republiek Congo ..... 1 5 235 338 — 5 235 338 
Lesotho  1 5 071 499 — 5 071 499 
Nieuw.Caledonië  2 4 386 270 1 325 000 3 061 270 
Grenada  1 4 000 000 4 000 000 
Britse Maagdeneilanden ....... 2 3 697 718 917 071 2 780 647 
Belize  2 3 002 299 1 553 039 1 449 260 
Falklandeiianden ......... 1 2 582 231 _ 2 582 231 
Congo  2 2 384 791 _ 2 384 791 
Swaziland  2 2 199 147 — 2 199 147 
Sint-Vincent  1 2 191 957 — 2 191 957 
Togo . 1 1 569 680 1 569 680 
Aruba  2 1 465 965 .... 1 465 965 
West-Afrika  1 1 483 797 1 483 797 
Seychellen  1 977 140 977 140 
Centraal-Afrika  1 950 429 950 429 
Montserrat  1 216 659 — 216 659 

Subtotaal 178 1 550 134 008 414010989 1 136 123019 1,09 

6.2.2. Zuid Afrika Subtotaal 9 298 563 884 198 993 804 99 570 080 0,21 

(a) Kredieten, verstrekt op grond von orKkel 18, lid 1, Iweede alineo, von de Statuten von de Bonk voor projecten die buiten het grondgebied von de lidstoten worden uitgevoerd, 
moor die voor de Europese Unie van belang zijn, worden gelijkgesteld ααη binnen de Unie toegekende kredieten. 
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6. Verdeling van de kredietverlening noor land van projectuitvoering (vervolg) 

Verstrekte Waarvan Waarvan van 
Lokalisatie prajecten Aantal kredieten nag uit te betalen uitbetaald totaal 

6.2.3. Middellandse-Zeegebied 
Algerije 24 1 124 955 797 610540512 514415285 
Egypte   28 928 634 776 311 862 838 616 771 938 
Marokko  24 863 358 460 409 839 070 453 519 390 
Tunesië  33 535 290 327 238 221 697 297 068 630 
Libanon  12 451 866 669 323 868 640 127 998 029 
Turkije  10 436 456 373 242 500 000 193 956 373 
Voormalige Federale Republiek Joegoslavlë (b) . 20 373 456 138 — 373 456 138 
Jordanië . 28 253 567 484 119 610 877 133 956 607 
Cyprus 12 176 339 383 70 202 200 106 137 183 
Israël  4 97 717 040 26 054 073 71 662 967 
Gaza/Westelijke Jordaanaever  5 87 000 000 87 000 000 — 
Syrië  5 42 634 485 1 090 200 41 544 285 
Malta  4 35 731 807 18 135 659 17 596 148 

Sublotaal 209 5 407 008 739 2 458 925 766 2 948 082 973 3,80 

6.2.4. M/c/c/en-θπ Oosf-£uropo 
Polen  
Tsiechië  
Hongarije 
Roemenië  
Slowokije 
Bulgorije 
Siovenië ...... 
Litouwen 
Estland  
Letlond 
Aibcnië  

22 1 687 962 393 1 2 68 625 766 419 336 627 
15 1 530 593 906 1 232 913 069 297 680 837 
16 889 775 681 368 792 773 520 982 908 
15 616 953 740 407 093 047 209 860 693 
15 600 466 859 355 628 354 244 838 505 
8 350 692 516 200 851 151 149 841 365 
7 194 550 117 54 264 559 140 285 558 
9 109 436 392 67 895 716 41 540 676 
8 87 177 881 64 000 000 23 177 881 
5 51 284 302 40 000 163 11 284 139 
4 46 000 000 46 000 000 — 

Subtotaal 124 6 164 893 787 4 106 064 598 2 058 829 189 4,33 

6.2.5 iatijns-Amerika en Azië 
Argentinië  
Filipijnen 
Indonesië  
Peru 
Pakistan 
Chill 
Thailand 
China 
India 
Brazilië  
Mexico 
Costa Rica 
Regionaal - An despact . 
Paraguay 
Uruguay 

4 172 331 586 81 620 508 90 711 078 
5 144 604 452 118 749 253 25 855 199 
2 101 131 827 93 886 828 7 244 999 
2 81 580 938 50 000 000 31 580 938 
3 81 000 000 81 000 000 — 
1 65 846 623 _ 65 846 623 
2 62 991 026 — 62 991 026 
1 55 859 886 34 177 872 21 682 014 
1 55 000 000 55 000 000 — 
2 54 840 895 32 500 000 22 340 895 
1 52 136 822 — 52 136 822 
1 44 408 282 39 509 509 4 898 773 
1 40 000 000 40 000 000 — 
1 17 000 000 17 000 000 — 
1 10 000 000 10 000 000 — 

Subtotaal 28 1 038 732 337 653 443 970 385 288 367 0,73 

Totaal 548 14 459 332 755 7 831 439 127 6 627 893 628 10,16 

ΤοΙααΙ generao! 5 260 142 363 195 010 23 090 379 762 119 272 815 248 100,00 

(b| Kred ieten, vers trekt ααη publiekrechtelijke Organen van de voo rmalige Federale Republiek Joegoslavië, blijven gerub riceerd als kre dieten in nie t-lidstaten rond de Middellondse 
Zee. 
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7. Verdeling van de kredieten noor belongrijkste zekerhedenfaj 

7.1, Kredieten voor investeringen binnen de  
Europese Unie en daormee gelijkgestelde kredieten (b) 

Kredieten gegarondeerd door de lidstoten 

Kredieten gegorandeerd door overheidsin 
Stellingen von lidstoten 
Kredieten gegorondeerd door bonken in 
zone "A" 
Kredieten gegorondeerd door vennoot 
Schoppen in de particulière sector . . 
Kredieten zonder formele garantie . . 

Totaol kredieten binnen de Unie . 

33 544 043 922 

14 391 229 131 

24 660 892 121 

39 516 604 066 
15 791 093 862 255 

127 903 862 255 (c) 

(*) met uitzondering van de kredielen die rechtstreeks ααη de iidstolen ζίρ toegekend, 
ten bedrage von 14 008 619 077, die zijn opgenomen in de post "zonder formele go-
ranfie". 

7.2. Kredieten voor investeringen buiten de Europese Unie 

7.2.1. Afrika, Caribisch gebied, Stille  
Oceaan, Landen en Gebieden Overzee 

Kredieten ααη of gegorondeerd door de  
landen die financiële samenv/erkings-
overeenkomsten met de EG hebben gete-
kend: 
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 

3 841 065 
67 265 709 

345 141 762 
745 878 622 

1162 127 158 (d) 

487 385 
3 632 815 
15 743 217 

368 143 433 

388 006 850 (d) 

Totool ACS/LGO 

7.2.2. Zuid-Afriko 

I 550 13 4 0089 

Kredieten ααη of gegorondeerd door 
de Zuid-Afrikaonse Republiek 298 563 884 (e| 

7.2.3. Derde landen in het Middellandse-Zeegebied op grond van de  
financiële samenwerking met de EG 

Financiële protocollen: 
Kredieten ααη of gegorondeerd of contra* 
gegarandeerd door de deelnemende Ian* 
den 2 671 985 684 (c) 
Horizontale samenwerking: 
Kredieten ααη of gegarandeerd door de 
begunstigde landen 1505516734 
Kredieten met andere garanties .... 294141902 

Subtotaal 1 799 658 636 (c) 

Euromediterraan partnerschap 
Kredieten ααη of gegarandeerd door de 
begunstigde landen van dit partnerschap 830 364 419 

Kredieten met andere garanties .... 

Subtotaal 

Totaal Middellandse-Zeegebied .... 

7.2.4. Derde landen in Midden- en Gost-Europa 

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

105 000 000 

935 364 419 (f) 

5 407 008 739 

5 109 861073 (ec-f) 
1055 032 714 |e-f) 

Totaal Midden- en Gost-Eur opa .... 6 164 893 787 

7.2.5. Landen in Latijns-Amerika en Azië 

Kredieten ααη of gegarandeerd door de  
landen op grond von finonciële-
samenwerkingsokkoorden 489 125 656 
Kredieten met andere garanties .... 549606681 

Totaal Latiins-Amerika en Azië 1 038 732 337 

Totaal kredieten buiten de Europese Unie: 14 459 332 755 

TOTAAL K REDIETVERLENING 142 363 195 010 

la) Sommige kredielen zijn voorzien van verscheidene soorfen zekerheden 

Ib) Kredielen, verslrekl op grond van arlikel 18, lid I, tweede alinea, van de slalulen 
van de Bank, voor projeclen die builen hel grondgebied van de lidsialen worden  
uilgevoerd, maar die voor de Europese Unie van belang zijn, worden gelijkgesleld 
aan binnen de Unie versirekie kredielen. 

Icj De door de EG afgegeven algemene garanlie van 75 % bedroeg 5 218 902 029  
op 31 decomber 1997 legenover 5 158 208 276 op 31 december 1996. De ga
ranlie is afgegeven 1er dekking van aile risico's in verband mei de financiële ver-
plichlingen in de landen rond de Middellandse Zee (4 471 644 320) met inbegrip 
van de kredielen uil hoofde van bel eersie financiële protocol met Slovenië 
1149 550 117), die in hel lolaaibedrag voor Midden- en Oost-Europa zijn opgeno
men, aismede in Griekenland, Spanje en Portugal voor de kredielen die daar zijn 
loegekend vóór hun loelreding loi de EC (211 566 444). 

(d) De door de lidsialen afgegeven garanties 1er dekking van aile risico's in verband  
met de aangegane financiële verplichlingen krachlens de Overeenkomsien van 
Lomé voor de ACS-landen, en de parallel hieraan lopende besluilen van de Raad 
voor de LGO, belopen respeclievelijk 
- voor Lomé I: 4 328 450: 
• voor Lomé II: 70 898 524, 
- voor Lomé III: 360 884 979; 
- voor Lamé IV: 845 841 145. 

(e) De kredielen die zijn loegekend in Midden- en Oosl-Europese landen, aismede in 
Lalijns-Amerika en Azië en in Zuid-Afrika voor hel nieuwe Besluil van de Raad van 
14 aprii 1997 van kracht werd {zie f), z ijn voor hel volledige bedrag door de EG  
gegarandeerd: 
MOE ECU 4 549 121076 
ALA ECU 824 232 337 

ECU 5 373 353 413 

(f) De kredielen in de nietlidsialen in hel Middellandse-Zeegebied (MED), i n Midden-
en Oosl-Europa (MOE) en in Azië en Lalijns-Amerika (ALA) vollen ander de alge
mene garanlie van 70 % van de Gemeenschap voor aile risico's die voarivloeien uil 
de financiële verplichlingen. 
Hel gaal om de volgende bedragen: 
MED ECU 830 364 419 (kredielen met een garanlie van een so everein lichaam) 

ECU 59 000 000 (kredieten met andere garanties) 
MGE ECU 1022 222 591 
ALA ECU 65 000 000 

ECU 1976 587 010 

Bij bepaaide kredielen met andere garanties dekt de EG siechis bep aolde politieke 
risico's (niel-overboeking van deviezen, onleigening, oorlag en burgeronrust) voor 
de volgende bedragen: 
MED ECU 46 000 000 
MGE ECU 444 000 000 
ALA ECU 149 500 000 

ECU 639 500 000 
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OVERZICHT VAN DE SCHULDBEWIJZEN PER 31 DECEMBER 1997 
In ecu 

Leningen Valutaswaps Nettobedrag 

Bedragen te betalen (+) 
of le ontvongen (-) 

Gemiddeld Gemiddeld 

Voluto 
Uitstoond op Uitstoond op rentepercen- rentepercen- Uitstaand op Uitstoond op 

Voluto 31.12.96 31.12.97 toge Vervoldata 31.12.96 31.12.97 tage 31.12.96 31.12.97 

ECU 8 541 852 255 8 277 218 449 7,24 1998/2004 191 290 002-F 650 223 408- 5,17 8 733 142 257 7 626 995 041 
DEM 14 541 281 698 15 324 728 830 6,14 1998/2026 3 039 119 586+ 3 813 434 792 + 5,79 17 580 401 284 19 138 163 622 
FRF 9 964 433 482 11 186 202 198 7,46 1998/2012 16 017 711- 524 796 325 + 6,11 9 948 415 771 11 710 998 523 
GBP 10 620 329 240 13 883 783 399 8,10 1998/2017 2 014 624 541 + 2 194 401 660 + 7,48 12 634 953 781 16 078 185 059 
ITL 14 031 528646 17 520 672 131 8,04 1998/2017 547 863 585+ 244 567 540 + 5,78 14 579 392 231 17 765 239 671 
BEF 864 887 375 619 297 234 8,07 1998/2004 120 049 823+ 118 090 391 + 8,25 984 937 198 737 387 625 
NLG 4 148 595 212 4 395 343 291 6,60 1998/2009 1 049 841 784- 1 541 182 328- 3,50 3 098 753 428 2 854 160 963 
DKK 299 198 958 518 067 952 5,25 1999/2005 167 862 970- 259 033 976- 5,23 131 335 988 259 033 976 
IEP 332 598 995 321 130212 7,99 1999/2015 241870 477+ 322 524 357+ 6,15 574 469 472 643 654 569 
LUE 863 296 436 846 262 341 6,91 1998/2007 261831675- 257 558 104- 6,46 601 464 761 588 704 237 
GRD 274 634 736 432 638 228 13,17 1999/2002 64619938+ 64094552 + 13,83 339 254 674 496 732 780 
ESP 4 885 445 918 6 070 781 059 8,35 1998/2026 1 760 295 085+ 2 681 262 472 + 4,87 6 645 741 003 8 752 043 531 
PTE 1 82 5 593 464 1 89 3 556 845 6,61 1998/2016 573 893 187+1 352 836584 + 4,84 2 399 486 651 3 246 393 429 
SEK 115 901 715 206 130 316 8,22 1999/2004 156 343 530+ 249 238 117 + 4,63 272 245 245 455 368 433 
FIM 51 578 296 66 808 523 6,29 2001/2002 - 27 017 601 + 3,29 51 578 296 93 826 124 
USD 10 483 068 716 12 829 047 854 6,97 1998/2026 1 716 781 182- 2 342 245 038- 4,80 8 766 287 534 10 486 802 816 
CHF 4 537 956 235 4 904 922 362 5,34 1998/2007 241058 600+ 253 934 838 + 6,05 4 779 014 835 5 158 857 200 
JPY 6 597 275 264 6 796 123 330 4,46 1998/2022 2 127 241 188- 2 805 380 011- 4,25 4 470 034 076 3 990 743 319 
CAD 2 563 788 885 2 607 168 133 8,05 1998/2008 2 316206 455- 2417601 860- 9,00 247 582 430 189 566 273 
AUD 583 087 600 660 859 383 8,44 1998/2002 583 087 600- 660 859 383- 8,44 
CZK 72 999 308 118 337 282 11,42 1999/2001 72 999 308- 118 337 282- 11,42 
HKD 205 285 907 406 760 593 7,16 2001/2004 205 285 907- 406 760 593- 7,16 
NZD 169 489 610 211 155 336 8,37 1999/2002 169 489 610- 211 155 336- 8,37 
ZAR 34 102 690 288 474 065 14,15 2000/2007 2 557 702- 188 903 985- 14,04 31 544 988 99 570 080 

Totaal 96 608 210 641 110 385 469 346 
Premie 40 913 284 8 629 110 

Tataol 96 649 123 925 110 394 098 456 

De ofiosslng von bepooide leningen is gekoppeld ααη beursindexen (historisctie waarde 1 952 min). Deze ieningen worden volledig door swap· 
transocties gedekt. 

Onderstaonde tobe! geeft ααη, welke bedragen er voor de aflossing van de leningen nodig zijn: 

Totaal Obligoties Overige 

vervaldata tot drie maanden: 
drie maanden tot één joar: 
één jaor tot vijf jaar: 
meet don vijf |aar: 

4 461 116 788 
9 760 114 239 

59 135 222 889 
36 068 843 151 

2 073 427 
151 566 422 
127 957 546 
687 203 994 

4 463 190 215 
9 911 680 661 

59 263 180 435 
36 756 047 145 

Tatoai 109 425 297 067 968 801 389 110 394 098 456 

OVERZICHT VAN DE KAPITAALREKENING PER 31 DECEMBER 1997 
In ecu 

Geplootst Niet opgevroagd Nog te störten 
Lidstoten kopitool kapitaal en gestört kapitaal 

Duitslond 11 017 450 000 10 189 970 950 827 479 050 
Fronkrijk 11 017 450 000 10 189 970 950 827 479 050 
Itolië 11 017 450 000 10 189 970 950 827 479 050 
Verenigd Koninkrijk 11 017 450 000 10 189 970 950 827 479 050 
Spanje 4 049 856 000 3 747 237 310 302 618 690 
Belgié 
Nederland 

3 053 960 000 2 825 758 011 228 201 989 Belgié 
Nederland 3 053 960 000 2 825 758 011 228 201 989 
Zweden 2 026 000 000 1 87 4 016 998 151 983 002 
Denemarken 1 546 308 000 1 4 30 762 746 115 545 254 
Ocstenrijk 1 516 000 000 1 4 02 275 305 113 724 695 
Finland 871 000 000 805 660 812 65 339 188 
Griekenlcnd 828 380 000 766 479 995 61 900 005 
Portugal 533 844 000 493 953 399 39 890 601 
lerland 386 576 000 357 689 755 28 886 245 
Luxemburg 77 316 000 71 538 697 5 777 303 

62 013 000 000 57 361 014 839 4651 985 161 

1 Bij de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden op 1 januari 1995, is het geplaatst kapitaal van de Bank vertioogd van 57 600 000 000 tot 62 013 000 000 
De vier gelijke tranches van 53 830 729,13, die door de vijftien lidstalen telkens op 30 aprii en 31 oktober van de jaren 1997 en 1998 zouden moeten worden gestört als hun 
aandeel in de kapitaalsverhoging waartoe op 11 juni 1990 is beslolen, in totaal 215 322 916, zijn ingevolge het besluit van de Raad van Gouverneurs van 9 juni 1997 volledig 
volgesfort door onttrekking van dit bedrag ααη het nettaresultaat over het boekjaar 1996. 

2 Storting kan door de Rood van Bewind worden verlangd indien dit noodzakelijk is om ααη de verplichtingen van de Bank ten opzichte van hoar schuldeisers te valdoen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING 
per 31 december 1997 - in ecu 

Noot A — Belangrljkste waarderingsgrondslagen 
1. Waorderingsgrondslagen 
De jaarrekening is opgesteld op basis von historische kostprijzen, cangepost op grand 
van de waarderingsregels voor bepaalde financiële insfrumenten en erfecten, overeen-
komstig de waarcTeringsgrondslagen van de Bank, de algemene beginseien van de  
Richtliin van de Road van de Eurapese Gemeenschappen inzake jaarrekeningen en ge-
cansoiideerde jaarrekeningen van banken en andere financiële instellingen ("de Richt-
lijn") en overeenkomstig de internationale grondslogen voor woordering en resuitaten-
bepoiing. 

2. Vahla-omrekening 
Overeenkomslig artikel 4, lid 1, von hoar Statuten gebruikt de Bonk voor het voeren 
von de kapitaolrekening von de lidstoten en voor het opmaken von haor jaarrekening 
de ecu, die in gebruik is bij de Europese Gemeenschappen. 
De waorde von de ecu is gelijk ααη de som von de volgende bedrogen von de natio
nale valuta's von de lidstoten: 

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 omrekeninqskoersen tussen de nationale valuta's van de lidstoten en de ecu, die 
worden bepoold ααη de hand von de marktkoersen, worden dagelijks gepubliceerd in 
het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. 
Deze omrekeningskoersen worden eveneens door de Bank toegepost bij de omreke-
ning van tronsacties in andere valuta's. 
De Bank voert tronsacties uit in de valuta's von de lidstoten en de ecu, olsmede in niet-
communoutoire valuta's. 
De middelen von de Bank zijn afkomstig von haar kopitoal, de opgenomen leningen 
en gecumuleerde winsten in verschillende valuta's en worden door de Bank in deze 
zelfde valuta's in kos gehouden, belegd of gebruikt voor haar kredietverlening. 
Activa en passivo von de Bank worden in ecu omgerekend op basis van de omreke
ningskoersen op de bolonsdatum. Winsten en verliezen die daorbij ontstaon, worden 
ten gunste of ten loste geboekt van het ne ltoresultaot. Bij de omrekening blijven de ac 
tiva buiten beschouwing die tegenover het gestorte kapitool von de lidstoten in hun na
tionale voluto stoon en die periodiek worden oangepast in overeenstemming met arti
kel 7 von de Statuten van d e Bank. 

3. Overheidspapier en ander papier dat bij centrale banken 1er herfinanciering kan 
worden aangeboden, en overige vastrenlende waardepapieren. 

Teneinde meer duidelijkheid te scheppen in het beheer van haar liquiditeiten en haar 
solvabiliteit te versterben, heeft de Bank besloten de volgende portefeuilles te ander
scheiden: 

3.1. Beleggingsporlefeuille 
Deze omvat waardepapieren die zijn aongeschoft met het doel deze ααη te houden tot 
de oflossingsdotum ter woorborging van de solvabiliteit von de Bank. De effecten zijn 
uitgegeven of gegarondeerd door: 
- regeringen von lidstoten von de Europese Unie, von de GIO of door publiekrechte-

lijke Organen von bedoelde landen; 
- supranationale publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip von multinationale ontwik-

kelingsbonken. 
De verwervingskosten von de effecten in bedoelde portefeuille zijn de aanschoffings-
kosten of in enkele uitzonderlijke gevollen de overdrachtskosten (met nome in het gevol 
von overdrocht von effecten uit de hondelsportefeuille). ffet verschil tussen de 
verwervingswoorde en de oflossingswoorde wordt proportioneel verdeeld over de res-
terende looptijd von de aangehouden effecten. 

3.2. Risico-indekkingsportefeuille 
Deze portefeuille bestaot uit effecten met vaste vervoldoto en mookt deel uit von het oc-
tieve renterisicobeheer von de Bank met betrekking tot haar kredietverlening en  
middelenopname. De bestanddelen von deze portefeuille worden in de bolans opgeno
men tegen de oanschalfingskosten, gecorrigeerd voor de afschrijving von de agio's of  
disogio's, indien de aankoopprijs von bedoelde waardepapieren verschilt van de  
oflossingswaarde. De afschrijving wordt berekend op linéaire basis gedurende de res-  
terendelooptijd von de waardepapieren. Bij verkoop worden de eventuele winsten of  
verliezen olgeschreven over de nele resterende looptijd. 

3.3 Handeisportefeuille 
Deze omvat beursgenoteerde waardepapieren die door financiële instellingen zijn uit
gegeven of gegarondeerd. De elementen van deze portefeuille worden tegen hun 
marktwoorde in de balans opgenomen. 

3.4. Kortiopende waardepapieren 
Teneinde oltijd over voldoende liquiditeiten te beschikken, koopt de Bank geldmarktpro-
ducten met een (resterende) looptijd von moximaal drie moonden, met nome schatkist-
papier en verhandelbare schuldvorderingen von kredietinstellingen. De waardepapie
ren worden tot de eindvervoldotum aangehouden en voor hun nominale woarde in de 
boeken opgenomen. 
Schatkistpapier wordt ααη de octiefzijde von de bolons opgenomen onder rubriek 2:  
"overheidspapier en ander papier dat bij centrale banken ter he rfinanciering kan wor 
den aangeboden". 
Verhandelbare schuldvorderingen von kredietinstellingen stoon eveneens ααη de octief
zijde von de bolons, onder rubriek 5 b): "obligoties en andere vostrentende waarde
papieren von andere emittenten". 

4. Vorderingen op kredietinstellingen en dienten 
4.1. De verstrebe kredieten zijn in de balans opgenomen voor het netto uitbetaaide be-

drag. 
Er is een specifieke vaorziening gevormd voor ααη het einde van het boekioar uit-
stoonde leningen of voorschotten woarvaor het risico bestaot dot een dee! of het 

geheel von het bedrog niet kan worden geïnd. De specifieke voorziening is in de winst
en verliesrekening geboekt ander de post "Woordecorrecties op vorderingen". 

4.2. "Reverse repurchase agreements" f'repo's") 
Onder een " repo" wordt een tronsoctie verstoon woorbij de Bonk liquiditeiten leent ααη  
een kredietinstelling die hoar doorvoor effecten als onderpond levert. Beide portijen 
verbinden zieh onherroepelijk ertoe op een bepaalde datum en tegen een bij voorboat 
vastgestelde prijs deze tronsoctie te beëindigen. 
De tronsoctie vindt ploots volgens het beginsel von levering tegen betoling: de portij 
die de liquiditeiten leent, overhondigt in ruil hiervoor tegen de overeengekomen prijs 
de effecten ααη de bewoorder von de Bonk, wot voor de Bonk een rendement gerelo-
teerd ααη de geldmorkt oplevert. 
De Bonk beschouwt dit soort tronsacties als kredieten met een gegorondeerde rente en  
verontwoordt deze ααη de octiefzijde von de bolons ander rubriek 3 b): "vorderingen 
op kredietinstellingen - overige vorderingen". De als garantie ontvongen effecten zijn 
in de posten buiten de Erolanstelling opgenomen. 

5. Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren en deelnemingen 
Deze vormen een belegging op lange termijn. Zij worden tegen de oonschoffingskosten 
verontwoord. De boekwoorde wordt ααη het einde van het j oor met de geschatte reële  
woarde vergeleken. Indien de geschatte reële woarde loger is don de boekwoorde 
wordt er een woordevermindering opgenomen indien zij niet von tijdelijke oard is. 

6. Materiële activa 
Terreinen en gebouwen worden gewoardeerd legen de oonschafwaarde, onder oftrek 
von een initiele afschrijving op het hoofdkontoor te Luxemburg-Kirchberg en de gecu
muleerde ofschrijvingen. De gebouwen in Luxemburg-Kirchberg en Lissabon worden 
over een période von dertig, respectievelijk vijfentwintig joor lineoir ofgeschreven. In-
ventoris wordt volledig ofgeschreven in het joor von oonschof. 

7. Immateriële activa 
Immoteriële activa omvotten: 
- Emissiekosten en premies die worden ofgeschreven over de looptijd von de uitgege

ven len ingen. 
- Investeringen in computerprogrammo's von de Bank die over een période von drie 

joor zullen worden ofgeschreven zodra een project volledig is ontwikkeld. 

8. Pensioenfonds en ziekenkas 

α) Pensioenfonds 
Het pensioenfonds von de Bank is een stelsel met vastomschreven uitkeringen, dat 
wortJt gevoed door premiebetalingen en dot geldt voor olle medewerkers von de Bank. 
De door de Bank en hoar personnel betoolde premies worden qeheel belegd in de ac 
tiva von de Bank. De jaoriijkse bijdrogen worden gecumuleerd en opgenomen in een 
specifieke post voorzieningen ααη de possiefzijde von de bolons, evenols de jaoriijkse 
rente. 
De uitbetolingsverplichtingen worden ten minste eenmool in de drie joor volgens de 
norm lAS 19 geëvalueerd met behulp von de referentiemethode "projected unit credit 
method" ter woorborging van een adequate vaorziening. De octuoriële overschotten of  
tekorten worden gespreid over de verwochte resterende diensttijd von de in functie  
zijnde werknemers. 

b) Ziekenkas 
De Bank heeft voor hoor personeel een eigen ziekenkas ingesteld, die wordt gevoed 
door premiebetalingen von de Bank en hoor werknemers. De ziekenkas wordt momen-
teel beheerd op basis van een evenwicht tussen uitkeringen en premiebetalingen. 

9. Fonds voor algemene bankrisico's 
Deze post omvot de bedrogen die de Bank besluit le reserveren voor dekking van 
risico's bij de kredietverlening en andere financiële tronsacties, met het oog op speci
fieke risico's die hieroon verbanden zijn. 
De toevoeging ααη deze vaorziening is expliciet opgenomen in de winst- e n verlies
rekening ander de rubriek "Toevoeging ααη het Fonds voor algemene bankrisico's", in 
overeenstemming met "de Richtiijn", terwiji een dergelijke vaorziening volgens de inter
nationale grondslogen voor woordering en resultotenbepoling deel moet uitmoken von 
de bestemming von het résultant. 

10. "Amsterdam Special Action Programme" 
Deze post betreff de bestemming van een deel von het joorresultaat van de Bank dot  
leder joor door de Rood von Gouverneurs wordt vostgesteld am het verschaffen von 
risicokopitoal in het koder von de tenuitvoerlegging von de resolutie von de Europese 
Rood von 16 en 17 juni 1997 over groei en werkgelegenheid te ondersteunen. 
Woordecorrecties met betrekking tot deze octiviteiten zullen bij de bestemming von de 
resuitaten van doaropvolgende jaren op deze post in mindering worden gebracht. 

1 1. Belastingen 
Krochtens het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten von de Europese  
Gemeenschappen, gehecht ααη het verdrog von 8 aprii 1965 tot instelling von één  
Rood en één Commissie voor de Europese G emeenscnoppen, zijn de bezittingen, in-
komsten en andere eigendommen von de Bank vrijgestela von olle directe belostingen. 

12. Rente- of valutaswapovereenkomsten 
De EIB sluit v oornomelijk in het koder von haor middelenopname valutaswapovereen
komsten of teneinde de opbrengst von een lening in een bepaalde voluto om te zetten 
in een andere valuto met tegelijkertijd een termijncontroct om de terugbetalinp von de 
lening in de oorspronkelijke voluta te ku nnen uilvoeren. De bedragen von dergelijke 
tronsacties worden in de bolons opgenomen ander de post "Overige activa" voor te 
ontvongen brutobedrogen, en onder de post "Overige schulden" voor te betalen bruto-
bedrogen. 
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De Bank sluil ten b ehoeve von indekkingstronsaclies eveneens re nteswapovereenkom-
sten. De renfe wordt pro rata temporis geboekt. De nominale bedragen von de rente· 
swopovereenkomsten worden in de posten buiten de bolansteiiing opgenomen. 

13. Overlopende posten 

actiefziide: lasten die tiidens het boekjaar worden geboekt maar die betrekking heb  
ben op een later boekjaar, evenals de bedragen die betrekking hebben op 
het boekjaar maar die eerst n a de sluiting ervan opeisboor zijn (voorno-
melijk rente op door de Bonk verstrekte kredieten); 

passiefzijde: bedragen die voor de sluitingsdotum von de bolons zijn ontvongen, maar 
die een later boekjaar moeten worden oongerekend, evenals de lasten  
die betrekking hebben op het lopende boeltjaar moor die eerst in de  
loop von een later boekjaar verschuldigd zijn (voornomelijk rente op le-
ningen von de Bank). 

14. Rente en soortge lijke baten 
Naost 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 Bonk ontvongt voor vervroegde aflossingen door hoar geldnemers. Om-
dat de Bank de inkomsten uit verstrekte kredieten en de kosten voor opgenomen Innin 
gen boekhoudkundig gelijk wil behandelen, spreidf zij dergelijke ontvongen 
vergoedingen over de resterende looptijd van de desbetreffende kredieten. 

Noot Β - Effectenpoilefeuille 

De verdeling naar loopHjd is als volgi: 
- tot drie moanden 
- drIe tnoanden tot een joor . . . . 
- een jaor tot v ijf joar 
- meer don viif joor 

Overheidspopier dot ter  
herflnonciering bij centrale banken 

kan worden aangeboden 

31.12.1997 31.12.1996 

111 758 692 295 674 800 
630 722 654 36 540 966 

1644 684 858 1 015 804 916 
744 736 568 930 232 461 

3 131 902 772 2 278 253 143 

Obllgoties en andere  
vastrentende waardepapieren 

31.12.1997 

623 196 014 
57 237 334 
835 155 252 
845 317 653 

2 360 906 253 

31.12.1996 

396 146 903 

687 689 732 
858 564 711 

1 942 401 346 

Aanschafflngs-
waarde 

Beleggingsportefeuille 2 413 474 592 
Risico-indekklngsportefeuille 2 322 943 120 
Handelsportefeuille — 
Overig kortlopend papier 689 425 240 

5 425 842 952 

Gespreld 
geboekt 

disagio of 
agio 

Boek-
waarde 

67 611 376 2 481085 968 
-645 303 2 322 297 817 

- 689 425 240 

Te boeken 
disagio of 

agio 

78 463 936 
- 87 964 883 

Woarde op 
vervaldatum 

2 559 549 904 
2 234 332 934 

Markt-
waorde 

2 664 314 947 
2 359 986 223 

^ 689 425 240 
66 966 073 5 492 809 025 

Noot C — Vorderingen op kredietinstellingen (overige vorderingen] 

31.12.1997 31.12.1996 

Te ontvongen opgenomen gelden 

- tot drIe maanden 198 402 711 60 085 157 

Termijndeposito's 

- tot drIe maanden 4 363 332 307 4 781 265 316 

Reverse repurctiose agreements (*) 

- tot drie maanden 2211 089586 1105906514 

6 772 824 604 5 947 256987 

(*) Deze actlvltelten omvatten transactles met een bewaarder die zieh  
op basis van een kaderov ereenkomst ertoe verblndt de Inachtne-
mlng van de contractuele voorwaarden te garanderen, met nam e 
ten aanzlen van: 
- levering tegen betaling 
- verlflcatle van het onderpand 
- de door de geldschleter verlangde onderpondmarge, die oltljd 

In voldoende mote aonwezlg moet zijn, door dagelijks de markt-
waarde van de effecten te veriflëren  

- vervanging van het onderpand mits dit In overeenstemmlng Is 
met alle In het contract vastgelegde eisen. 

Noot D - Aandelen en andere niet-vostrentende waardepapieren en 
deelnemingen 

Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren 
Deze post, ten bedrage van 90 000 000 (In 1996 eveneens 
90 000 000), betreft het door de Bank gestorte kapltaal uit hoofde 
van haar Inschrljvlng van 6 00 000 000 op het kapitaal van de Euro- 
pese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD). 
De Bonk neemt voor 3% deel In het geploatste kaplt aal. 

Deelnemingen 
Deze post ten bedrage van 160 000 000 (1996: 120 000 000) be
treft het door de Bonk gestorte kapltaal uit hoo fde von hoar Inschrlj-
vlng (van 8 00 000 000) op het kapltaal van het In Luxemburg geves -
tlgde Europees Investerlngsfonds (E IF). 
De Bonk bezlt 44,8% von het geplaotste kapi taal. 
Indien dit aandeel volgens de eigen vermogenswoordemethode zou 
zijn gewaardeerd, zou de Invloed ervan op het resultoat en het eigen  
vermögen van de Bank niet van significant belang zijn geweest. 
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Op 31.12.1996 Deelnemingspercentage Totaal eigen vermögen Totaal nettoresultaat Balanstotaal 

EBRD 3,0 2 857 246 ODO 4 888 000 10 964 214 000 

EIF 44,8 287 051 215 11 506 907 386 139 468 

Noot E — Materiële activa 
Gebouwen 

Terreinen Kirchberg 

Netto boekwoarde ααη hat begin van het jaar . 3 358 412 81848 296 
Investeringen — — 
Afschrijvingen — 3 830 000 

Netto boekwaardeop 31.12.1997 3 358 412 78 018 296 

Aile terreinen en gebouwen worden door de Bonk voor hoar eigen octiviteiten gebruikt. 

Gebouw  
Lissabon 

194 506 

14 000 

180 506 

inventaris 

4 766 013 
4 766 013 

Totaal 

85 401 214 
4 766 013 
8610013 

81 557 214 

Noot F — Vorderingen op lidstoten wegens kopitoolverrekeningen 

Toepossing von de in noot V bedoelde omrekeningskoersen leidt ove r-
eenkomstig ortikel 7 van de Statuten tot oonpassing van de bedragen 
die de lidstaten in hun eigen valuta hebben gestört uit hoofde van hun 
deelneming in het ka pitaal van de Bank. 

De door de Bonk von lidstaten te vorderen bedragen zijn als volgt: 

Te vorderen von: 
Duitsland . . . 
Nederland . . 
Oostenrijk . . . 

31.12.1997 

2 767 189 
849 527 
508 678 

4125 394 

31.12.1996 

7 577 492 
2 186013 
1 261 874 

11 025 379 

Overeenkomstig het besluit van de Raad van Gouverneurs van 30 de-
cember 1977 geschiedt de betaling van deze bedragen jaarlijks op 
31 oktober, voorzover het ver schil tussen de boekhoudkundige omreke-
ningskoers en de koers die geldt voor de aonpossing meer dan 1,5% 
bedraagt. Is dit verschil geringer dan 1,5% - in positieve of negalieve 
zin - don blijven de oonpassingsbedrogen op niet-rentedragende 
oanpassingsrekeningen stoon. 

Noot G — Vooruitontvongen rentesubsldies 

a) Van de in het kader van het EMS van de Europese Comnnissie ont-
vangen bedragen is een gedeelte beschikbaar gesteld als voorschot 
op lange termijn en is ααη de actiefzijde ondar post 10 c: "te vorderen  
uit hoofde van EMS-rentesubsidies" verantwoord. 
b) De "vooruitontvongen rentesubsidies" (post 3 a) ααη de passief-
zijde omvatten: 
- de rentesubsidies bi 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 rentesubsidies b ij kredieten voor eigen rekening die de Bank in 
de Gemeenschap heeft toegekend in het kader van het Eur opese Μα  
netoire Stelsel overeenkomstig Verordening 79/1736/EEG von de  
Rood van de Europese Gemeenschappen van 3 augustus 1979 en in 
het kader van het financieel mechanisme van de EVA-landen in over-
eenstemming met de EVA-Overeenkomst die op 2 mei 1992 is gete-
kend; 
- de bedragen die zijn ontvangen wegens rent esubsidies bij kredieten 
die uit de middelen van de EG zijn verstrekt krachtens de besluiten van 
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 oktober 1978 
(78/870/EEG, nieuw communoutair leninginstrument), 

15 maart 1982 (82/169/EEG) en 19 aprii 1983 (83/200/EEG), als-
mede van Verordenin g 79/1736/EEG von de Rood van de Europese 
Gemeenschappen van 3 augustus 1979, gewijzigd bij 
Verordening 82/2790/EEG van 18 oktober 1982. 

Noot Η — Overige vorderingen en crediteuren 

31.12.1997 

Overige vorderingen: 
- leningen voor huisvesting en 

voorschotten ααη personeel . 
- Saldo uitbetaalde bedragen 

uit hoofde van opgenomen le
ningen en ontvangen bedra
gen in het kader van het NCL 
dat voor rekening von de EG 
wordt beheerd (Speciale Sec-
tie) 

- overige  

74 649 223 

258 095 365 
ICQ 858 264 
433 602 852 

Overige crediteuren; 
- de rekeningen von de Europese Gemeenschap: 
. voor de verrichtingen in het 

kader van de Speciale Sectie 
en diverse hieraan gerela-
teerde bedragen 115 698 622 

. depositorekeningen ... 53 296 959 
- depositorekeningen in het ka

der van het financiële mecha
nisme van de EVA-landen . . 

- overige 
281 003 164 
122 444 710 
572 443 455 

31.12.1996 

72 445 886 

0 
95 715 064 
168 160 950 

50 256 568 
82 142 063 

276 640 719 
120 219 953 
529 259 303 

Noot I - Schulden ααη kredietinstellingen (op termijn of met opzegging) 
De verdeling naar lo optijd is als volgt: 

- tot drie maanden . . . . 
- drie maanden tot een jaar 

31.12.1997 

336 336 476 
617910 125 

954 246 601 

31.12.1996 

56 273 324 

56 273 324 
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Noot J - Voorzieningen voor risico's en verplichtingen (pensioenfonds 
personeel) 

De kosten van de ouderdomspensioenen zijn op 30 juni 1997 ge-
woordeerd volgens de "projected unit credit method", woarb ij gebruik 
Is gemookt von de diensten von een erkend octuorls. On derstoond vol-
gen de belongrljkste hypotheses die In de waorderlng zljn gebrulkt: 

- een rekenrente von 6,5 % voor de voststelllng von de octuorlële netto  
contante waarde van de verworven rechten; 

• een gemlddelde penslonerlngsleeftljd van 62 jaar, 

- een gecomblneerd gemlddeld effect van de stljglng van de kosten  
von levensonderhoud en von de loopbaonontwlkkellng von noar schat- 
tlng 4 %. 

De voorzlening voor het pensioenfonds he eft zieh als volgt onlwikkeld: 

- voorzlening per 31 decomber 1996 .... 291586 801 
- betalingen In de loop van het jaar - 10 025 868 
- jaarlljkse kosten + 42 405 739 
- koersoonposslng -4 759 229 

- voorzlening pe r 31 december 1997 .... 319207443 

Noot Κ - Fonds voor oigemene bonkrisico's 

Het Fonds voor oigemene bonkrisico's heeft zieh als volgt ontwikkeld: 

Voorzlening ααπ het begin von 
het joor  
Storting gedurende het jaar . .  
Voorzlening ααη het elnde von 
het jaar  

31.12.1997 

500 000 000 
100 000 000 

600 000 000 

31.12.1996 

450 000 000 
50 000 000 

500 000 000 

Overzicht van de reserves per 31 december 1997: 

Noot L — Reserves en bestemming von het nettoresultoot 
De Raad van Gouverneurs heeft op 9 junI 1997 besloten het netto-
resultaat van het boekjaar 1996, te weten 1 092 118 660 ecu, ver-
kregen na toevoeging ααη de speclfleke voorzieningen van 
50 000 000 ecu en ααη het Fonds voor oigemene bonkrisico's van 
50 000 000 ecu, als volgt te bestemmen: 
- een bedrag van 215 322 916 ecu wordt bestemd als de rester ende 
bijdragen van de lldstaten ααη het geplaatste kapitaal van de Bank, 
die In 1997 en 1998 zouden moeten worden gestört; 
- het saldo, 876 795 744 ecu, als overlopende post In de vorm van 
nog te bestemmen resultaat. 
Op 20 augustus 1997 Is In het kader van het Amster dam Spec ial Ac 
tion Programme (ASA P) een b edrag van 200 000 000 ecu van het 
nog niet bestemde resultaat van het boekjaar 1996 ten laste gebracht 
en op een speclfleke reser verekening geploatst. 
De hoogte von de toewi zingen ult de resultaten von de boekjaren 
1997, 1998 en 1999 za jaarlljks worden bepaal d. Er Is een bedrag 
van maximaal 1 mlljard ecu vastgesteld voor de période die In het 
jaar 2000 elndigt. Dit bedrag "kan worden gebrulkt ter bevordering 
van de financiering van gezonde projecten in het belang van de Ge-
meenschap via Instrumenten die de actieradlus van de flnanclerlngs-
actlvltelt van de Bank verlengen, met Inbegrip van, maar nIet beperkt 
tot, facilltelten voor het verstre kken van risicokapitaal ααη bepaalde 
categorleën ondernemingen via geschlkte bemiddelende Instellingen 
met de nodige kwallficatles en deskundigheld, echter zonder daarblj 
subsidies te verlenen" (Beslult van de Raad van Gouverneurs van 20  
augustus 1997). 
De aanwending van de eerste tranche van 200 mlljoen ecu, tot een 
bedrag van 164,6 mlljoen per 31 december 1997 kan als volgt wor
den weergegeven: 
- er Is voor een bedrag van 125 mlljoen ecu een beheers-
overeenkomst tus sen de EIB en het Elp getek end ten behoeve van het 
Europees Mechanlsme voor Technolog ie (op 31 december 1997 Is In 
dit verband 75 000 ecu ultbetaald); 
- er zljn eveneens bedragen gereserveerd voor financleringen door de 
Bank via erkende bemiddelende Instellingen (39 600 000 ecu op 
31.12.1997). 
De evaluatle van het kredletrisico per 31 december 1997 verbonden 
ααη ASAP-verrIchtIngen noopt niet tot een spec lfleke voorzlening. 

Stand Bestemming Resultaat Stand 
per 31.12.1996 boekjaar 1996 per 31.12.1997 

Reservefonds 6 201 300 000 6 201 300 000 
Aanvullende reserve 5 526 640 362 5 526 640 362 
Amsterdam Special Action Programme 0 + 200 000 000 200 000 000 
Te bestemmen bedrijfsresultaat 1 0 92 118 660 -415322916 676 795 744 

12 820 059 022 -215322 916(1) 12 604 736 106 

(1) In mindering gebracht op het te störten kapitaal 

Op voorstel van de Dlrectle beveelt de Raad van Bew Ind de Raad van 
Gouverneurs ααη, van het nettoresultaat van het boekjaar 1997, te we
ten 1 105 169 722 ecu, verkregen na toevoeging van 100 000 000  
ecu ααη het Fonds voor oigemene bonkrisico's, 200 000 000 ecu te 

bestemmen als fondsen voor het Amsterdam Special Action Pro
gramme, en het saldo, 905 169 722 ecu, toe te voegen ααη het nog  
te bestemmen resultaat, dot dan 1 581 965 466 ecu ζαΙ bedragen. 

Noot M - Totoolbedrog von de posten ααη actief- en passiefzijde, lui-
dende in vreemde valuta's, omgerekend In ecu 

31.12.1997 31.12.1996 
Activa 140 255 449 377 118 484 248 732 
Passivo 128 737 795 547 107 796 049 275 

Het verschll tussen de In vreemde valuta luldende posten ααη de actlef-
en d e passiefzijde - voornamelljk In valuta's van de lldstaten - komt 
overeen met de netto valutapositle van de Bank. H et wisseikoersrisico Is  
zeer beperkt, want de samenstelling van de valuta positles weersplegeit 
voornamelljk het gewicht van ledere valuta In de definitle van de ecu. 
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Noot Ν — Geografische verdeling van de renfe en soortgelijke boten 
(post 1 van de winst- en verliesrekening). 

31.12.1997 

Duitslond 846 630 776 
Fronkrijk 1 009 663 280 
Itolië 1817 564 185 
Verenigd Koninkrijk 1 1 48 268 671 
Sponje 1243 637 158 
België 174 043 525 
Nederlond 137 169 533 
Zweden 106 298 314 
Denemorken 255 394 566 
Oostenrijk 50 796 227 
Finland 34 606 200 
Griekenland 269 813 591 
Portugal 509 476 209 
lerland 210 577 395 
Luxemburg 5 717 611 
Overigelanden 7 819 657 241 

292 137 242 

Niet-geanalyseerde baten (1) 

(1) Niet-geanalyseerde baten:  
Opbrengst beleggingsporte-
feuille 
Opbrengst indekkingsporfe-
feuille 
Opbrengst kortlopende effec-
ten 
Opbrengst geldmarkt .... 

8 111 794 483 
769 520 239 

8 881 314 722 

188 354 781 

139 821 502 

24 205 374 
417 138 582 
769 520 239 

31.12.1996 

796 958 145 
1 010027216 
2 048 748 620 

971 320 707 
1 1 98 761 562 

135 736 691 
120 814 737 
40 960 121 

262 O04 995 
32 295 915 
17 413 794 

246 402 208 
486 580 809 
210 574 783 

3 830 828 
7582 431 131 

352 315 199 

7 934 746 330 
680 983 105 

8 615 729 435 

189 467 376 

69 416 609 

76 217 680 
345 881 440 
680 983 105 

Noot 0 — Geografische verdeling van de ontvangen provisies (post 3 
van de winst- en verliesrekening) 

Duitsland 
Frankrijk . 

31.12.1997 

151 983 

31.12.1996 

281 139 

Verenigd Koninkrijk  170 920 218585 
Spanje  3 159 8217 
België  — 2 226 
Nederland 702 2 403 
Denemarken  87 640 125 467 
Griekenland  78 496 99 761 
Portugal  2413 11 014 
lerland  76 167 113 696 

752 806 1 13 2 225 

Communautaire instellingen , . 14 872 524 14 921 569 

15 625 330 16 053 794 

Noot Ρ - Algemene beheerskosten 

31.12.1997 31.12.1996 

Salarissen en emolumenten . . 81 867 641 79 017 247 
Sociale lasten en overige perso-
neelskosten  36 521 295 33 283 233 

Personeelskosten  118 388 936 112 300 480 
Overige beheerskosten . . . 32 262 285 32 685 144 

150 651 221 144 985 624 

Noot Q — Speciale deposito's voor rentebetaling en aflossing van op-
genomen leningen 
Hieronder is opgenomen het bedrag van vervallen coupons en obliga-
ties dot de Bank naar de betaalkantoren hee ft overgeboekt, maar die 
nog niet ter incasso zijn aongeboden door de bezitters van de door de  
Bank geëmitteerde obligatieleningen. 

Noot R - Overzicht von de termijntransacties met betrekking tot de  
effectenportefeuille 
De bedrogen betreffen de transacties met betrekking tot de effecten
portefeuille, wGorvon de valutodotum na de sluiting van h et boekjaar volt. 

Noot S - Geschatte actuele waarde van de financiële Instrumenten 
De Europese Investeringsbank neemt de financiële Instrumenten in haar 
balans o p tegen de historische kostprijs in deviezen, dat wil zeggen 
het ontvangen bedrag in geval van een pas siefpost of het betoolde be
drag ter verwerving van een actiefpost. De actue le waarde van de fi  
nanciële Instrumenten (voornameliik verstrekte kredieten, thesaurie-
josten, effect en en opgenomen leningen na rente- of volutoswaps op  
ange terrnijn) ααη de actief- en de passiefzijde vergeleken met hun  
boekwaarde wordt in onderstaande tabel volgens de omrekenings- 
methode "RiskMetrics" van J.P. Morgan weergegeven: 

(in min ecu)  
Per 31 december 1997 

Activa Passiva 
(in min ecu)  

Per 31 december 1997 Nettoboek-
woorde 

Actuele 
woorde 

Neltoboek-
waarde 

Actuele 
waarde 

- Verstrekte kredieten 
- indekkingsportefeuilie 
- Beleggingsportefeuille 
- Liquiditeilen 
- opgenomen leningen 
no swops 

119 098 
2 322 
2 481 
7 402 

129 673 
2 459 
2712 
7 479 

110 384 120 247 

Totool 131 303 142 323 1 10 384 120 247 

Op 31 decomber 1997 had de Bank 980 medewerkers in dienst (948 
op 31 decomber 1996). 

Noot Τ — Risicobeheer 
De Europese Investeringsbank moot rekening houden met de volgende 
significante risico's: 
* kredietrisico's 
* renterisico's 
* liquiditeitsrisico's 
* wisseikoersrisico's. 

Kredietrisico 
Het kredietrisico betreft voornamelijk de kredietverlening van de Bank 
en in mindere mate de Instrumenten van de thesaurie, zoals vastren-
tende obligaties in de beleggings-, indekkin gs- of handeisportefeuilles, 
depositocertificaten en interbancaire termijndepos ito's. 
Zie voor kredietrisico's b ij afgeleide Instrumenten het hoof dstuk "Deri  
vaten" (noot U). 
Het kredietrisicobeheer is in de eerste plaots geboseerd op het kwonti-  
ficeren van het risico dot men op tegenportijen aanvaardt, en ten 
tweede op een analyse van hun solvabiliteit. 
Bij de kredietverstrekking, de activiteiten van de thesaurie en met deri-
vaten, worden de kredietrisico's beheerd door een onofhankelijke 
hoofdofdeling kredietrisico's die rechtstreeks verantwoording ααη het 
directiecomité aflegt. De Bank heeft op doze wijze een operationeel 
onofhankelijke structuur ontwikkeld voor het vast stellen von, en he t toe-
zicht op kredietrisico's. 

Kredietverstrekking 
Teneinde het risico op hoar kredietportefeuille te beperken, verstrekt de  
Bank uitslui tend leningen ααη tegenpartijen die hun solvabilit eit gedu-
rende längere tijd hebben aangetoond en die voldoende solide garan 
ties bieden. 

Om het risico bij de kredietverstrekking efficiënt te kunnen meten en be-
heersen, heeft de Bank de verstrekte leningen overeenkomstig alge-
meen erkende criteria ingedeeld op grond van de kwaliteit van de  
geldnemer, de garantie of in voorkomend geval de borg. 
De garanties op de kredietportefeuille per 31 decomber 1997 kunnen  
als volgi worden geanalyseerd (in miljoenen ecu): 
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binnen de Europese Unie: 

Gorantieverlener 

Lidstaten 
Overheids-

instellingen 
Banken in 
"A"-zone Bedrijven Zonder formele 

garantie Totaal 

Geldnemer 

Lidstaten 14 009 14 009 

Geldnemer 

Ov.-instellingen 21 635 6 524 2 095 633 30 887 

Geldnemer Banken in "A"-zone 10 291 7 544 11 330 15617 1 352 46 134 Geldnemer 

Bedrijven 1 618 323 11 236 23 267 430 36 874 

Geldnemer 

Totaal 33 544 14 391 24 661 39517 15 791 127 904 

1) Kredleten waarvoor geen enkele formele garantie wordt verlangd, gezien de mate van solvabiliteit van de geldnemer, die op zichzelf een ade 
quate garantie biedt. Passende contractuele clausules waarborgen de rechten van de Bank om te beschikken over onafhankelijke zekerheden indien  
zieh bepaalde gebeu rtenissen voordoen. 
(2) Kredieten die door cessie van schuldvord eringen worden gegorondeerd, worden geklosseerd naor de aard von de eindbegunstigde. 

- buiten de Eur opese Unie: 
De kredieten die buiten de Europese Unie worden verstrekt vollen in 
loatste instantie onder een garantie ten loste von de communautaire  
begroting of von de lidstoten (leningen in de ACS-lond en en de LGO). 
In olle regio's (Zuid-Afrika, Middellondse- Zeegebied, Midden- en Oost-
Europa, Azië en Lotijns-Ameriko) met uitzondering von de ACS-londen 
en de LGO, zijn de risico's op kredieten met een overheidsgorantie in 
loatste instantie ten loste von de communautaire begroting gedekt. 
In de nieuwe okkoorden woorto e de Rood van de Europe se Unie von 
14 aprii 1997 (97/25Ó/EG) heeft besloten, is het concept von risica  
deling ingevoerd: bepaa lde, door de Bank verst rekte, kredieten wor
den voor het commerciële risico gegorondeerd door zekerheden van 
derde portijen; de garantie ten loste von de begroting geldt enkel voor 
politieke risico's die hun oorsprong vinden in niet-overdrocht von de-

viezen, onteigening, oorlog of burgeronrust. To t op heden is onder dit  
akkoord voor 640 miljoen ecu ααη risicodelende leningen getekend. 

Lidstaten 1 550 
Communautaire begroting 12 910 (*) 

Totaal 14 460 

(*) woorvon 640 miljoen ααη risicodelende leningen (zie boven-
stoonde toelichting). 

Onderstoond wordt een overzicht gegeven van de uitbetoolde lenin
gen (in miljoenen ecu) op de bolonsdotum von onderhovig boekjaor, 
uitgesplitst naor economische sector woorin de geldnemer actief is: 

Economische secto r 
Looptijd 

Economische secto r 
binnen één jaar 1 tot 5 jaar > 5 jaar Totaal 1 997 1996 

Energie 
Vervoer 
Telecommunicotie 
Waterprojecten 
Div.infrostructuren 
Londbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
Mondiale kredieten 

2 547 
3 136 
1 685 
1 1 01 

330 
4 

1731 
54 

3 083 

9 493 
14 774 
5 945 
4 738 
1 763 

12 
6 054 
1 11 9 

12817 

8 834 
14 945 
4614 
4 701 
2 042 

1 
3 469 

248 
10 033 

20 874 
32 855 
12 244 
10 540 
4 135 

17 
11 254 

1 421 
25 933 

19 780 
28 861 
11 849 

8 941 
2 656 

20 
9 963 
1 2 39 

22 383 
13 671 56 715 48 887 119 273 105 692 

Thesourie 
Het kredietrisico voortvioeiend uit de thesourie-activiteiten (effecten-
Dortefeuille, commercial paper, termijndeposito's enzovoort) wordt strikt 
Deperkt door de keuze von vooraon staonde tegenportijen en emittenten. 
De Directie heeft limieten gesteld met betrekking tot de somenstelling 
van de effectenportefeuille en de uitstaande bedragen ααη thesaurie-
instrumenten. Deze hangen vooral af van de beoordeling ("rating")  
van de tegenpartijen. De limie ten worden regelmatig gereviseerd door  
de hoofdafdeling risicobeheer. 
Novolgende tabel geeft een overzicht in percentages van de krediet-
risico's inzake de effectenportefeuille en thesaurie-instrumenten op ba  
sis van de beoordeling van de kredietwaardigheid van tegenpartijen 
en emittenten. 

Percentage op Effecten Thesaurie-
31.12.1997 portefeuille instrumenten; 

in % in7o 
rating van Moody's en dergelijke 
AAA 56 9 
AAl-AA3 43 64 
Al 15 
< Al — 11 
zonder rating 1 1 
Totaal 100 100 

Renterisico's 

De Bank heeft een orgcnisotiestructuur voor het activa-/ passiva- 
beheer ingevoerd, onder toepassing van de beste praktijken in  
de financiële sector, met name door de oprichting von een 
beheerscomité activa/passiva (BCAP) on der rechtstreekse veront-
woordelijkheid von het directiecomité. Zij voert een zodonige 
strategie van activa-/passivabeheer, dat de looptijd van de ei 
gen middelen op ongeveer vijf à zes jaor wordt bepaald en ge-
handhaafd, om de Bonk te beschermen tegen grote verschillen in 
hoar inkomsten op de longe termijn. 

Op basis van een denkbeeidige "portefeuille" eigen middelen in 
overeenstemming met bovengenoemde doelstelling von een loop
tijd van 5 tot 6 jaar, heeft een stijging van de rente met 0,01 % 
voor alle valuta's een toename van de uiteindelijke waarde (po-
sitieve m inus negatieve effecten) van ecu 258 000 tot gevolg. 

Onderstaande tabel illustreert de renterisico's woaroon de Bonk 
is b lootgesteld. Weergegeven zijn de nominale bedragen en de  
vervaldata waarop zieh rentewijzigingen kunnen voordoen voor 
de belangrijkste, ααη rentewijzigingen onderworpen, balans-
posten. 
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Eerstvolgende rentewijzigingsdata (in miljoenen ec u) 

tot 3 tot 6 mnd 1 tot > 5 jaar Totaal 1997 Totaal 1996 
3 mnd 6 mnd tot 1 jaar 5 jaar 

Activa 
105 692 Verstrekte kredieten (bruto- 29 536 4 030 6 045 42 863 36 799 119 273 105 692 

woarde) 
Netto liquiditelten 5 447 38 649 2 546 1 571 10 251 9 178 

34 983 4 068 6 694 45 409 38 370 129 524 114 870 
Passiva 

96 714 Opgenomen leningen en 33 084 4 724 5 499 39 384 26 829 109 520 96 714 
swaps 

Renterisico 1 89 9 -656 1 19 5 6 025 11 541 

Liquidlteitsrisico's 

In navolgende tabe! worden de actlef- en passiefposten geanolyseerd 
naargelang de rasierende perioda tussen de baionsdatum en de con-  
tractuele vervaldatum. 

De octief- en passiefposten d ie geen 
zijn opgenomen in de categorie "niet 

controctueie einddatum fiebben, 
vastgelegd". 

(in milioenen ecu) 

Vervaldata tot 
3 mnd 

3 mnd 
tot 1 jr 

1 tot 
5 jaar > 5 jaar niet vas t

gelegd Totaal 

Activa 

Kas, tegoeden bij centrale banken en  
postcheque- en girodiensten 
Overheidspapier en ander papier dat bij 
centrale banken ter herfinanciering kan 
worden oangeboden 
Overige vorderingen: 
onmiddellijk opeisboar 
termijndeposito's 
reverse repurchase agreements 

36 

112 

102 
4 561 
2211 

631 1 644 745 

36 

3 132 

102 
4 561 
2211 

Verstrekte kredieten: 
ααη kredietinstellingen 
ααη overige cliënten 

6 874 

1 322 
2 093 

4 039 
6217 

20 928 
35 788 

18 209 
30 677 

6 874 

44 498 
74 775 

Obligaties en andere vastrentende waar-
depapieren 
Te ontvangen uit hoofde van valutaswaps 
Overige activa 

3 415 
623 

2 462 

' 10 256 
57 

1 191 

56 716 
835 

11 412 

48 886 
846 

6 702 
3 678 

119 273 
2 361 

21 767 
3 678 

Totaal activa 13 522 12 135 70 607 57 179 3 678 157 121 

Passiva 
Schulden ααη kredietinstellingen 
Schuldbewijzen: 
obligatieleningen 
overige 

336 

4 461 
2 

618 

9 760 
152 

59 135 
128 

36 069 
687 

954 

109 425 
969 

Kopitaal, reserves en resultaat 
Overige passiva 
Te betalen uit hoofde van valutaswaps 

4 463 

2 441 

10 530 

1 12 6 

59 263 

11 600 

36 756 

6 577 

18 962 
5 067 

110 394 
18 962 
5 067 

21 744 

Totaal passiva 7 240 11 656 70 863 43 333 24 029 157 121 

Teneinde de solvabiliteit van de Bank zeker te stellen en ααη een on-
verwachte behoefte ααη liquide middelen te kunnen voldoen, is een 
effectenportefeuille, "de beleggingsportefeuille" (zie noot B), ge-
vormd. Deze portefeuille bestaat voornamelijk uit vastrentende waar-
depopieren van eerstekias tegenpartijen, merendeels obl igaties die 
door de lidstaten zijn uitgegeven. De bedoeling is deze tot hun af-
lossingsdatum ααη te fiou den. 

Wisseikoersrisico's 

Er worden wisseikoersrisico's gelopen bij de cumulatie van eigen midde 
len in andere valuta's dan de ecu, in de marges op tran sacties en bij de  
algemene kosten in andere valuta's dan de ecu. Bij he t activa-/ passiva-
beheer streeft men naar minimalisering van dit risico door nettoposities in 
de balans op te nemen in ecu o f in de valuta's die deal uitm aken van de  
ecumand en wel naar fiun respect ievelijke gewicht. Dit wordt bereikt 
door regelmot ige transacties op de wisselmarkt. 
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Noot υ — Derivaten 

1. Bij de financieringsactiviteiten 
De Bank mookl voornomelijk gebruik von derivoten bij de mlddelen-
opnome om de opgenomen middelen wot valuta's en rentesoort befreit 
te laten overeen stemmen met de valuta's en rentesoort van door haar 
verstrekte kredleten, alsmede om de ko sten van de middelenopnome te  
reduceren. 
De meest gebruikte derivaten z ijn: 
* valutaswaps 
* renteswaps 
* deferred rate setting agreements (DRS) - contracten met uitgestelde 
rentebepaling. 

Valutaswaps 
Valutaswaps zijn contracten waarin is overeengekomen de gelden uit 
opgenomen leningen in andere valuta's om te zetten en woorbij tege-
lijkertijd valutatermijncontracten word en gesloten om op de vervalda-
tum de terugbetaling van de leningen in de oorspronke ijke valuta's te  
kunnen uitvoeren. 

Renteswaps 
Renteswaps zijn contracten waar in over het algemeen wordt overeen
gekomen variabele rente in vaste rente om te zetten of omgekeerd. 

deferred rate setting agreements (DRS) - contracten met uitgestelde rente-
jepaling. 

Dit afgeleide instrument behoort tot de categorie renteswaps 
(vaste/variabele rente of omgekeerd). Het wordt echter specifiek ge-
bruikt door organisaties d ie langlopende kredieten verstrek ken, zocls 
de EIB, die omvangrijke bedragen op de kopitaalmarkt opneemt. 

Valutaswaps (in miljoenen ecu) 

Gebruik en hiermee verband houdende risico's 
Met rente- of valutaswaps kunnen de kenmerken van de in de porte  
feuille opgenomen leningen zodanig worden gewijzigd dot zij beant- 
woorden ααη de vraog von de dienten van de Bank. Er kan ook toe-
gang tot bepaoide kapitaalmarkten worden verkregen door met een 
tegenportij te ruilen en aldus von diens gunstige toegangsvoorwoarden 
gebruik te maken. Zo worden de kosten van middelenopname ver-
laagd. 
Alle rente- en valutaswaps in verband met de portefeuille opgenomen 
leningen hebben dezelfde looptijden als de leningen en zijn dus op  
longe termijn. 

Bovengenoemde derivaten worden onderhonds ofgesloten met vocr-
oanstoonde tegenpartijen. 

Evenals bij de financiële instrumenten op de balans stoon derivaten 
bloot ααη kredietrisico's. In tegenstelling tot eerstgenoemde inst rumen
ten, woarvon het kredietrisico over het algemeen wordt weergegeven 
door de hoofdsom of het nominale bedrag, bestaat het risico bij deri
vaten over het algemeen siechts uit een klein deel van de ho ofdsom. In 
het geval van de Bank, die uitsiuitend onderhandse derivaten-
contracten afsluit, wordt het kredietrisico beoordeeld volge ns de mé
thode von het "actuele risico", aonbevolen door de Bank von Inter na
tionale Betalingen (BIB). Het risico wordt uitgedrukt als positieve 
vervangingswaorde van de desbetreffende contracten, vermeerderd 
met de potentiële risico's afhankelijk van de looptijd en het so ort trans-
actie, en gewogen naar een bepoalde coëfficiënt naargelang de soort 
tegenportij (gewogen risico BIB 2). 

Onderstaande tabellen geven de looptijden van de valutaswaps, ren
teswaps en DRS op basis van de hoofdsommen, evenals het kredie t
risico dot eroon wordt toegekend. 

< 
1 jaar 

1 tot 
5 jaar 

5 tot 
10 jaar > 10 jaar Totaal 31.12.997 Totaal 1996 

Hoofdsommen 
geactualiseerde nettowaarde 
Kredietrisico (cf gewogen BIB 2) 

t 677 
88 
26 

11 413 
156 
261 

6 393 
364 
231 

309 
-4 
75 

19 792 
604 
593 

14 926 
89 

318 

De te ontvongen en te betalen hoofdsommen in verband met valutaswaps worden ααη de actief-, respectieve lijk de passiefzijde van de balans ge-
boekt onder de rubrieken "ove rige activa" c.q. "overige schulden". 
Renteswaps en DRS (in miljoenen ecu) 

< 
1 jaar 

1 tot 
5 jaar 

5 tot 
10 jaar > 1 0 jaar Totaal 31.12.997 Totaal 1996 

Hoofdsommen 
geactualiseerde nettowaarde 
Kredietrisico (cf gewogen BIB 2) 

4 167 
82 
24 

23 824 
1 059 

296 

14 181 
397 
170 

1 4 41 
320 
80 

43 613 
1 8 58 

570 

36 491 
759 
308 

Tot op heden heeft de Bank geen optiecont racten gesloten in het ka der 
van hoar risico-afdekkingsbeleid. 
In hoar strategie om op de financiële markten zo goedkoop mogelijk 
hoar middelen ααη te trekken, sluit de Bank echter wel lening-
overeenkomsten me t bijvoorbeeld rente- of beursinde xopties. Voor der-
geli ke leningen worden swapovereenkomsten gesloten om het over-
eenkomstige markfrisico of te dekken. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aontal en de bedra
gen van de verschillende structuren van opgenomen leninge n; 

Structuren 
met  

impliciete 
rendements-

beïnvloe-
dende 

elementen 

Beursindex-
gerelateerde 

structuren 

Coupons 
e.d. met  

bijzondere 
opties 

Aantal 

Hoofdsommen 
(in min ecu) 

51 42 21 Aantal 

Hoofdsommen 
(in min ecu) 5 257 1 952 1 315 

Al deze structuren maken deel uit van de desbetreffende onderhandse 
leningovereenkomsten. 

Over het algemeen wordt met deze opties geen risico gelopen, be-
halve voor enkele beursindexopties; hiervoor bes taat echter een garan 
tie in de vorm van onderpand, dat regelmatig wordt gecontroleerd. 

2. Bij het liquidile itenbeheer 

De Bonk sluit eveneens kortlopende volutos wapovereenkomsten af om 
valutoposities in hoar operationele middelenbeheer te verevenen ten 
opzichte von hoar referentievaluta, de ecu, maar ook om te voldoen 
ααη de vroag naar valuta's voor uitbetalingen op verstrekte kredieten. 

Per 31 decomber 1997 belopen de hoofdsommen van de kortlopende 
valutaswaps 1 9 74 miljoen ecu, tegenover 1 1 27 miljoen ecu het jaar 
daarvoor. 
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De te ontvangen en te betalen hoofdsommen in verband met kortlo-
pende valutoswops worden eveneens con de octief- en passiefzijde 
von de bolons geboekt onder de rubrieken "overige activa" c.q. "ove  
rige schulden". 

Noot V - Wisseikoersen 

Voor het opmaken van de balans per 31 december 1997 en 31 de-
cember 1996 zijn de volgende wisseikoersen toegepast: 

1 ecu = 
Duitse mark 
Franse frank  
Italiaanse lire 
Pond sterling 
Spaonse peseta 
Belgische frank  
Nederlondse gulden  
Zweedse kroon 
Deense kroon 
Oostenrijkse schilling 
Finse mark 
Griekse drachme 
Portugese escudo 
lers pond 
Luxemburgse fronk 
VS-dollar 
Zwitserse frank  
Libanees pond 
Jopanse yen 
Canadese dollar 
Australische dollar 
CFA-frank 
Tsjechische kroon 
Hongkong dollar 
Nieuw-Zeelandse dollar 
Zuid-Afrikaanse rond 

31.12.1997 
1,97632 
6,61214 

1942,03 
0,666755 

167,388 
40,7675 
2,22742 
8,73234 
7,52797 
13,9020 
5,98726 

312,039 
202,137 

0,771961 
40,7675 
1,10421 
1,60553 

1684,66 
143,680 

1,58256 
1,69098 

661,214 
38,0269 
8,60457 
1,89434 
5,37310 

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 
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Verklaring van de externe accountant 

De voorzitter van hat Comité ter contrôle von de boekhouding 
EUROPESE I NVESTERINGSBANK 
Luxemburg 

In overeenstemming met de opdrocht die de Bank ons op 20 juni 1996 heeft  
gegeven, hebben wij de hieronder genoemde jaarstukken van de Europese  
Investeringsbank over hat boekjaar dot is geëindigd op 31 december 1997 ge-
controleerd. Daze jaarstukken vallen ondar de verontwoordelijkheid van hat be-
stuur van de Europese Investeringsbank. Het behoort tot onze verantwoordelijk-
heid hierover op grond von de door ons verrichte contrôle een oordeel uit te  
Spraken. 

De contrôle is door ons verricht in overeenstemming met de internationale normen  
inzoke de contrôle van jaarrekeningen. Volgens die normen dienen wij de contrôle 
zodanig op te zetten en uit te vo eren, dot er met redelijke zekerheid kon worden  
vastgesteld dot de joarrekening geen wezenlijk onjuiste opgaven bevot. De con
trôle omvat het onderzoeken, op basis van steekproeven, van de bewijsstukken 
dienende ter staving van de bedragen en van de vermeldingen in de jaarrekening. 
Tevens houdt de contrôle in, het beoordelen van de door het bestuur gehonteerde 
grondslogen van administratieve verantwoording en versiaglegging en van door  
het bestuur gemaakte belongrijke schottingen, aismede het beoordelen von de al-
gehele opstelling van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze contrôle een 
redelijke grondslog voor ons oordeel vormt. 

Wij zijn von oordeel dat hierna genoemde jaarstukken een getrouw en duidelijk 
beeld geven van de grootte en samenstelling van het vermögen van de Europese 
Investeringsbank op 31 december 1997 en van het resultaat en de kasstromen 
over het boekjaar 1 997, in overeenstemming met de terzake gangbare interna
tionale normen en met de grondsiagen von de Richtiijn von de Rood van de Eu
ropese Gemeenschappen inzoke jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekenin
gen van banken en overige finoncieringsinstellingen. 

De door ons gecontroleerde jaarstukken omvatten : 

- balans 
- winst- en verliesrekening 
- overzicht van de speciale sectie 
- overzicht von de kasstromen 
- beknopt overzicht van de leningen en garanties 
- beknopt overzicht von de schuldbewijzen 
- overzicht von de kapitaolrekening 
- toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 

ERNST & YOUNG  
Société Anonyme 

Luxemburg, 24 februari 1998 Kenneth A. HAY 
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Het Comité ter contrôle von de boekhouding 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding brengt verslag ult ααη de Raad van 
Gouverneurs, woarblj onderstoande verklaring wordt ofgelegd voordat de Gou
verneurs het iaorverslag en de jaorrekenlng van het afgelopen boekjaar goed-
keuren. 

Verklaring van het Comité ter contrôle van de boekhouding 

Het Comité dot krachtens artlkel 14 van de Statuten en artlkel 25 van het règle 
ment van orde van de Europese Investerlngsbank de regelmatlgheld van de ver-
rlchtlngen en de boeken van de Bank controleert, 

- na Inzage van alle boeken en bescheiden waorvan het Comité het voor de ult-
oefenlng von zljn mandoat nodig oordeelde om kennis te nemen, 

- na kennlsneming van het rapport van Ernst & Young d.d. 24 februarl 1998, 

gezlen het joarverslag over 1 997, alsmede de jaarrekening voor het op 31 de 
comber 1 997 afgesloten boekjaar, zoals die door de Road von Bewind In zljn 
vergaderlngen von 24 februarl en 24 maart 1998 zljn vastgesteld, 

gezlen de artlkelen 22, 23 en 24 van het règlement van orde. 

bevestlgt blj deze: 

dot de verrlchtlngen van de Bank gedurende het boekjaar 1997 hebben plaats-
gevonden met Inachtneming van de voorschrlften van de Statuten en het règlement  
van orde, 

dot de jaorrekenlng, omvattende de bolans, de winst- en verllesrekening, de re-
kenlngen van de Speciale Beetle, de toellchting op de balans en de wInst- en  
verllesrekening en alle overige Informarle In de financlële overzichten, een ge-
trouw en eerlljk beeld geeft van de financlële positle van de Bank met betrekking 
tot haar activa en passiva, alsmede van de resultaten van haar verrlchtlngen en  
haar kasstromen In genoemd boekjaar. 

Luxemburg, 31 maart 1998 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

Α. HANSEN E. MARIA Y. TUOKKO 
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Kredietverlening in de Europese Unie 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

In fotaal is in 1997 in de Europese Unie voor 
22 958 miljoen ααη leningovereenkomsten 
getekend, tegenover 20 946 miljoen in 
1996, een toename van 9,6 % (zie onder-
stoonde label voor de verdeling per lidstaat). 

Alle verstrekte kredieten worden uit eigen  
middelen - hieronder wordt voornamelijk 
de opbrengst van de op de kopitaalmarkt 
geploatste emissies en hat eigen kapitoal 
(gestori kapilaal en de reserves) verslaon 
- gefinancierd; zij vollen onder de finan-
ciële veranlwoordeiijkheid van de Bank en 
verschijnen in hoar balans. 

De EIB w erkl nauw somen met een steeds 
groler cantai financiële instellingen en Han 
delsbanken. Zij stell bun globale leningen 
ter beschikking voor de financiering van in-
vesteringen van bescheiden omvang in de  
sectoren industrie, dienstverlening, onder-
wijs, gezondheid en infrastructuur. Zij ver-
strekt ook afzonderlijke leningen ααη  
projectopdrachtgevers, rechtstreeks of via 
bemiddelende instellingen en banken. 

Uit de uitsplitsing van de garanties blijkt dot 
de tendens die sinds begin jaren negentig is 
waargenomen zieh heeft voortgezet. 41% 
van de leningen is voorzien van een bank-
garantie. Bij 24% van de kredieten hebben 
particulière ondernemingen garanties ver-
strekt en 35% geniet een staatsgarantie of 
een garantie van een openbare installing. 

Deze intensieve samenwerking van de EIB 
met de bankensector vormt een concrete 
uiting von de beginselen van subsidiariteit 
en aanvullendheid die terug te vinden zijn 
in de Europese verdragen. 

Geografische verdeling von de in 1997 ondertekende leningovereenkomsten 

Ondertekende leningovereenkomsten in de Europese Unie, 1997 en 1993-1997 

1997 

(in min ecuj 

1993-1997 

Bedrog % Bedrag % 

België (BE) 1 14 0 5,0 3 449 3,5 
Denemarken (DK) 737 3,2 3 975 4,1 
Duitsland (DE) 3518 15,3 13 759 14,1 
Griekenland (GR) 730 3,2 3 022 3,1 
Spanje (ES) 2716 11,8 15 103 15,4 
Frankrijk (FR) 2 721 11,9 12 119 12,4 
lerlond (IE) 207 0,9 1 402 1,4 
Itolië (IT) 3517 15,3 17 534 17,9 
Luxemburg (LU) 96 0,4 180 0,2 
Nederland (NL) 398 1,7 2 262 2,3 
Oostenrijk (AT) 555 2,4 1 448 1,5 
Portugal (PT) 1 350 5,9 6 473 6,6 
Finland (Fl) 401 1,7 942 1,0 
Zweden (SE) 925 4,0 2 060 2,1 
Verenigd Koninkrijk (GB) 3 765 16,4 12 782 13,1 
Art.l8(l) 184 0,8 1 40 4 1,4 

Europese Unie 22 958 100,0 97915 100,0 

(1) Voo r Europa belongrijlce projeclen die buiten het grondgebied von de lidstoten worden uitgevoerd 

N.B.: 

De communautaire daelstelllngen waaroan 
de afzanderlljke leningen beantwaorden, 
warden in de marge oangegeven. Indien niet 
specifiek vermeid, zijn de globale kredieten 
von multisectorole card en kunn en zij meer-
dere doelslellingen tegelijk dienen. De Symbo  
len von de verschillende doelstellingen zijn als  
Voigt: 

• regionale ontwikkeling 

• concurrentievermogen bedrijfsleven en  
Europese integrotie 

•4 milieubescherming en stadsvernieuwing 

• communautaire infrostructuren 

• energiedoelstellingen 

TEN; projecten die deel uitmaken van de 
prioritaire transeuropese netwerken die 
door de Europese Road van Essen in 
december 1994 zijn vostgesteld. 

De in deze lijst voorkomende bedragen zijn 
in miljoenen ecu uitgedrukt. 
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Uit hoofde van ortikel 1 8 von de Statuten gefinancierde projecten 

Er is in totaal voor 1 84 miljoen ααη projecten die voor de Europese Unie von rechtstreeks belang zijn, maar die buiten het grondgebied 

van de lidstaten worden uitgevoerd, gefinancierd uit hoofde van artikel 18, lid 1, tweede alinea, van de Statuten van de EIB. 

Het gaat om projecten in de sectoren energie (109 miljoen), rioleringen (24 miljoen) en vervoer (51 miljoen). 

Bouw von een nieuwe gasleiding tussen de Noorse 
sector von de Noordzee en Duinkerken in 
Noord-Frankrijk 
Den Norske Stöfs Oljeselskap AS 108,7 • 

Uitbreiding en verbetering van de rioolstelsels en 
woterzuiveringsinstollaties von Reykjavik 
Reykjavikurborg 24,3 

Aanleg en uitbreiding van wegen in de agglomeratie 
van Oslo 
AS Fjellinjen 50,7 

BELGIE 1993 372 

1994 ^•1 615 

1995 665 

1996 657 

1997 • 1 140 

Ondertekende lenlngovereenkomsten; 1 140 miljoen 
1 996: 657 miljoen 
Afzonderlijke leningen: 769 miljoen 
Globale kredieten: 371 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten: 332 miljoen 

De afzonderlijke leningen zijn gegaan naar de sectoren vervoer (488 miljoen), telecommunicatie (222 miljoen), milieu (50 miljoen) 
en industrie (10 miljoen). · Uit de lopende globale kredieten heeft men kleine openbare infrastructuren kunnen financieren, voor-

namelijk op het gebied van opvang en zuivering van afvalwater. Bovendien hebben 644 kleine en middelgrote ondernemingen voor 
in totaal 280 miljoen ααη financieringsmiddelen ontvangen. 

Lijst van in 1997 ondertekende lenlngovereenkomsten; 

Afzonderlijke leningen 

Uitbreiding van de rioolopvang-en  
waterzuiveringsinstallaties in h et Vlacmse gewest 
Aqualin 49,9 

Aanleg van de eerste fase (Franse grens - Brüssel) 
von de nieuwe hogesnelheidslijn 
NMBS - Nationale Maatschappij 
van Belgische Spoorwegen TEN 330,0 

Aanleg en technische aanpassing van de 
hogesnelheidslijnen tussen Brüssel en Antwerpen en  
tussen Brüssel en Luik (2e fose) 
NMBS - Nationale Maatschappij 
van Belgische Spoorwegen TEN 120,0 

Modernisering van de luchtvioot voor körte afstanden 
t.b.v. de intracommunoutaire verbindingen 
Sabena NV 

Installotie von een tweede mobilofoonnet 
Mobistar S.A. 

Bouw von een productie-eenheid voor industrieel gas 
in Feluy (Henegouwen) 
Società ossigeno Liquido Spa 

Globale kredieten 

Financiering van kleine en middelgrote investeringen 

- Bank Brüssel Lambert NV 
- Kredietbonk NV 
- Generale Bank NV 
-Cera Banque 
-Crédit Général de Banque S.A 

Financiering van kleine en middelgrote investeringen in de 
sectoren onderwijs en gezondheid 
Gemeentekrediet van België 

99,5 
98.5 
49,3 
49,3 
24.6 

49,3 

Hogesnelheidslijn Parijs-Brussel-Keulen-Amslerdam-Londen, Belgisch trajeci 
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1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Ondertekende leningovereenkomsten: 737 miljoen 
1996; 688 miijoen 
Afzonderlijke leningen: 703 miljoen 
Globale krediefen: 34 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten: 54 miljoen 

DENE/^RKEN 
r 

S ÄfV-
-

De afzonderlijke leningen zijn in de sectoren energie (84 miljoen), afvolbefieer (43 miljoen), vervoer (509 milijoen, woorvon 200 mil-
joen voor prioritaire TEN's) en onderzoek en ontwikkeling (67 miljoen) verstrekt. · Uit de lopende globale kredieten hebben 286 on-
dernemingen uit het MKB toewiizingen ontvongen. 

Lijst van in 1 997 ondertekende leningovereenkomsten: 
Afzonderlijke leningen 

Aonleg van een elektriciteitsverbinding tussen 
Denemorken en Dultslond 
Vattenfall AB 83,9 • 

Uitbreiding en modernisering von een fobriek voor 
de verwerking von gemeentelljk ofvol in Glostrup 
Vestforbrssnding l/S 43,0 •-< 

Aonleg von rondwegen in het hele wegennet in 
Denemorken 
Koninkrijk Denemorken 24,8 MM 

Bouw von een voste spoor- en wegverbinding over  
de Sont tussen Kopenhagen (Denemorken) en 
Molmö (Zweden) 
A/S 0resundsforbindelsen TEN 200,3 · 

Bouw von een vaste spoor- en wegverbinding tussen 
het eilond Seelond en Funen 
A/S Sforebaeltsforbindelsen 230,6 · 

Uitbreiding en modernisering von de luchthoven von 
Kopenhogen-Kostrup 
Kobenhavns Lufthavne A/S 53,6 · 

Modernisering en uitbreiding von onderzoeks- en 
ontwikkelingsinstolloties in de regio  
Groot-Kopenhogen 
A/S Novo Nordisk 66,5 • 

Globale kredieten 

Finonciering von investeringen von bescheiden  
omvong 
Finance for Danish Industry International S.A., F/H 34,4 

Aonleg van de vaste verbtnding over de Sont 

Grote steun van de EIB voor 
vervoersinfrostructuren in de 
noordelijke landen 

De officiële ingebruiknome von de vaste 
verbinding over de Grote Belt op 1 (uni 
1997 betekent een mijipaal in de aonleg 
van paneuropese verbindingsnetten in de 
noordelijke landen. Dit kunstwerk, een uit-
stekende verbinding met een lengte van 
1 8 kilometer tussen het oosten en het Wes 
ten von Denemorken, zol het goederen-en 
personenverkeer zowel binnen het land als  
tussen de overige noordelijke landen en 
het vostelond von Europa oonzienlijk ver-
beteren. Met leningen von in totool 1,7 mil-
jord ecu voor een investering von 5,5 mil-
jord is de EIB de grootste financieringsbron 
von dit project, woormee zij duidelijk het 
belang von deze verbinding voor de regio  
en de transeuropese netwerken oontoont. 

Somen met de brug over de Sont, een prio-
ritoir TEN, die vonof het joor 2000 Dene
morken en Zweden met elkoor zol moeten 
verbinden, zorgt de brug over de Grote Belt 

voor ononderbroken weg- en spoorweg-
verkeer tussen Scondinovië en de rest von 
Europa. Tot op heden heeft de EIB de 
bouwwerkzoamheden voor deze tweede 
vaste verbinding in het noorden over de 
Scandinovische zee-engtes ges teund met le
ningen von in totool 800 miljoen ecu. 

Al deze investeringen liggen in het ver-
lengde von de steun von de EIB ααη de 
verbetering van de vervoersinfrostructuur in 

Denemorken woor voor belongrijke Euro- 
pese verbindingsprojecten sinds 1993 al 3  
miljord ecu is verstrekt voor het omvong-
rijke elektrificatieprogromma von de spoor-
wegen en de verlenging von wegen-en 
outosnelwegennetten, naost de uitzonder-
lijk grote werken over de zee-engtes. De 
EIB is ook betrokken bij de financiering  
van de uitbreiding von de luchthoven von 
Kopenhagen, een von de regionale centra 
voor het internationale luchtverkeer. 



DUITSLAND 1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

2097 
2408 
2715 
3022 
3518 

Ondertekende leningovereenkomsten; 3 518 miljoen 
1996:3 022 miljoen 
AFzonderlijke leningen: 1 656 miljoen 
Globale kredielen: 1 862 miljoen 
Toewijzingen ult globale kredleten: 1 407 miljoen 

De op het hele grondgebied van Duitslond verstrekte oFzonderlijke leningen betreffen de sectoren energie (387 miljoen), opvong en  
zuivering von riooiwoter en ofvalverwerking (445 miljoen), vervoer (295 miljoen) en stodsvernieuwing (55 miljoen). Bovendien is  
voor projecten in de industrie en de dienstverlening 474 miljoen toegekend. 

Uit lopende globale kredietovereenkomsten heeft men 1 048 kleinschalige initiotieven in de productieve sectoren (399 miljoen) en  
673 kleinere infrostructuren (1 008 miljoen) - in het bijzonder soneringswerken door lokale overheden - kennen finoncieren. 

De ofzonderiijke leningen en de toewijzingen uit de globole kredleten voor projecten in de oostelijke deelstoten moken 36 % von de 
totale kredietverlening von de EIB in Duitslond in 1997 uit. De Rood von Bewind heeft overigens finoncieringsbesluiten genomen woor-
von de leningovereenkomsten in de komende moonden zullen worden getekend, die voor 57% de oostelijke deelstoten betreffen. 

Lijst van in 1997 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderlijke leningen 

Bouw van een bruinkoolgestookte 
elektriciteits<entrale ter vervanging van verouderde 
installaties 

-in Schwarze Pumpe (Brandenburg/Saksen) 
SKV Schwarze Pumpe - VEAC Kraftwerksgesellschaft 
mbH 178,0 
-in Schkopau (Saksen) 
Kraftwerk Schkopau GbR 38,5 

Bouw van een gasgestookte warmtekracht- en  
elektriciteitscentrale in Gera (Thüringen) 
Kraftwerke Gera GmbH 12,0·*·< 

Acnleg van een gasleiding van Dornumersiel 
(Noordzeekust) tot Salzwedel voor de levering van 
Noors gas 
Netra GmbH Norddeutsche Erdgas Transversale 87,1 

Modernisering en uitbreiding von het 
aardgasdistributienet 

- in de regio rond Leipzig 
Erdgas West-Sachsen GmbH 40,9 

- in Berlijn 
Gasag Berliner Gaswerke AG 10,2 

Uitbreiding en modernisering van het 
stadsverwarmingsnet van Chemnitz 
Stadtwerke Chemnitz AG 20,5 

Rioolwateropvang- en -zuiveringsinstallaties; 
drinkwatervoorziening 

- in Berlijn 
Berliner Wasserbetriebe 152,6 •'4 

-in Wuppertal (Noord-Rijnland-Westfalen) 
Wuppertaler Stadtwerke AG 102,7 -< 

-in Heilbronn (Boden-Württemberg) 
Stadtkreis Heilbronn 33,2 -4 

- in München (Beieren) 
Stadt München 30,7 4 

• in Neurenberg (Beieren) 
Stadt Nürnberg 17,3 4 

• in Dresden (Saksen) 
Dresden Wasser und Abwasser GmbH 15,4 •·< 

- in Keulen (Noord-Rijnland-Westfalen) 
Zweckverband Südlicher Randkanal 10,2 4 

-in Freiburg in de Breisgau (Baden-Württemberg) 
Stadt Freiburg 10,2 4 

- in Mönchengladbach (Noord-Rijnland-Westfalen) 
Entwässerung Mönchengladbach GmbH 10,2 4 

- in Noord-Rijnland-Westfalen 
Wupperverband 7,8 4 
Niersverband 5,1 4 

- in Herford (Noord-Rijnland-Westfalen) 
Abwasserwerk der Stadt Herford 7,6 4 

- in Mannheim 
Stadt Mannheim 5,1 4 

- in Boden-Württemberg 
Zweckverband Bodensee-Wosserversorgung 3,8 4 

Bouw van afvalverbrandingsfabrieken 

- in Kassel-Bettenhausen (Hessen) 
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH 25,4 

-in Offenbach (Hessen) 
Umlandverband Frankfurt UVF 7,6 4 4 

Bouw von een outosnelwegtunnel onder de Elbe 

in Hamburg 
Bondsrepubliek Duitslond 102,1 ·•< 

Uitbreiding van de terminal voor containerschepen 
"Wilhelm Kaisen" in de haven van Bremerhaven 
Service-Centrum Logistik Bremen GmbH 8,1 •· 

Acnleg von een nieuw stodsspoornet in Saarbrücken 
Stadtbahn Saar GmbH 10,2 

Modernisering en uitbreiding von het 
openbaorvervoersysteem in München (Beieren) 
Stadt München 124,0 4 

Uitbreiding von de luchthoven von 
Hannover-Langenhagen (Nedersaksen) 
Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH 50,6 · 
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Verbetering van het stodsmilieu 

-von Stuttgart (Baden-Württemberg) 
Landeshauptstadt Stuttgart 45,9 

-van de zone Adlershof, in Zuidoost-Berlijn 
Berlin Adlershof Aufbaugesellschaft mbH 5,1 • •4 
-van Bamberg (Beieren) 
Stadt Bamberg 3,6 

Bouw van een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum 
in Sindelfingen, bij Stuttgart, en modernisering van de 
spuitateliers in de automontagefabrieken van 
Sindelfingen en Bremen 
Mercedes Benz AG 256,9m-4>· 

Capaciteitsverhoging en modernisering von het 
Droductieproces van haifgeleiderplaatjes in een 
abriek van Landshut (Beieren) 

Hitachi Semiconductors GmbH 19,1 • 

Verbetering van de productieprocessen en  
ontwikkeling van nieuwe luchtbanden in een fabriek 
in Breuberg (Hessen) 
Pirelli Reifenwerke GmbH B, 1 • 

Bouw van een opslag- en distributiecentrum in Unna, 
bij Dortmund (Nooro-Rijnland-Westfalen) 
Karstadt 34,3 • 

Modernisering en renovatie van ziekenhuizen in het 
oostelijk deel van Berlijn 
Senatsverwaltung für Gesundheid und Soziales 155,7 • 

Globale kredieten 

Financiering van investeringen van bescheiden 
omvang: 

- Commerzbank AG 510,2 
- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 300,5 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 254,3 
- Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg-
Girozentrale 145,5 

- Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 117,4 
- Deutsche Genossenschaftsbank 101,7 
- Deutsche Ausgleichsbank 101,7 
- 1KB Deutsche Industriebank 61,1 
- Bayerische Landesbank Girozentrale 58,0 
- Landesbank Sachsen Girozentrale 51,1 
- Landesbank Berlin Girozentrale 50,9 
- Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 40,8 
- Deutsche Bank AG 35,6 
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale 23,0 
- Hamburgische Landesbank Girozentrale 10,3 

Sinds de EIB in 1990 in de oostelijke 
deeistoten actief is geworden, Ineeft zij 
ruim 8 miliard ecu toegekend voor de 
aanleg of modernisering von de bosis-
infrastructuren die noodzakelijk zijn 
voor de ontwikkeling von de economi-

sche cctiviteit, een 
Verbetering van het 
leefklimaat en de in-
dustriële ontwikkeling. 

Ruim 60% von de 
steun betreft grote in 
fra structure η : 

• Modernisering van 
telecommunicatienet (1 012 miijoen); 

het 

Gasgesfookfe gecombineerde 
centrale in Gera 

• Uitbreiding van regionale oardgasnet-
ten en stedelijke gosdistributienetten; mo
dernisering van bruinkoolgestookte centra
les (Schwarze Pumpe en Schkopau) en  
uitbreiding van de stadsverwarmingsnetten, 
bijvoorbeeld in Potsdam, Dresden, Berlijn, 
Halle (1 981 miijoen), die aanzienlijk bij-
dragen tot een verbetering van de milieu-
situatie; 

• Rioolstelsels en water-
zuiveringsinstallaties, olsmede cfvcl-
verwerkingsbedrijven (1 506 miijoen, 
waarvon meer den twee derde voor 

Openbaar vervoer in München 

zo'n 600 lokale voorzieningen die uit 
globale kredieten zijn gefinancierd). 

In talrijke industriële sectoren zijn afzonder-
lijke leningen verstrekt. In de dienstensector 
heeft de EIB de modernisering van logis-
tieke centra van postorderbedrijven en van 
postsorteerbedrijven gesteund; bovendien 
zijn in 1997 in het kader van ASAP mid-
delen ααη het ziekenhuiswezen in Berlijn 
toegekend. 

Voorts hebben ruim 1 000 ondernemingen 
uit het MKB financieringsmiddelen ontvan-
gen uit globale kredieten van de EIB ααη  
partnerbanken en financiële instellingen. 
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GRIEK|NtAND 1993 
1994 
1995 
1996 

'*,/' 1997 

Ondertekende leningovereenkomsten: 730 miljoen 
1 996; 72 1 miljoen 

Afzonderlljke leningen: 730 mll|oen 
Toewljzlngen ult gioDole kredieten: 23 miljoen 

De afzonderlijke leningen betreffen de sectoren energie (126 miljoen) en vervoer (604 miljoen, waarvan 301 miljoen voor prioritaire TEN's). · Uit 
de lopende globale kredieten hebben 12 ondernemingen uit het industriële en toer istische midden-en kleinbedrijf financieringsmiddelen ontvangen. 

Lijst van in 1997 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderlijke leningen 
Vijfde fase van de bruinkoolgestookte warmtekrachtcentrale van 
Aghios Dimitrios (Macedonië) 
DEI - Dimosia Epihirisi lleklrismou (Openbare 
Eieklridleilsmaalschappijl 22,7 
Toevoeging van een gosgestookte gecombineerde 
eentieiaaon de centrale van Lavrion (Attika) 
DEI 99,8 
Uitbreiding en versterking van de stroomtransport- en 
-distributienetten 
DEI 3,6 
Inricfiting tot autosnelweg van de delen Yliki-Aghios 
Konstantinos en Raches-Agfiii Tfieodori op de  
hoofdverbinding Patras-Atnene-Thessaloniki-Evzoni (PATHE) 
Heileense Democratische Republiek TEN 100,4 •· 

Inrichting tot autosnelweg van het gedeelte 
Pelasgia-Gyrtoni op de hoofdverbinding 
Patras-Athene-Thessaloniki-Evzoni (PATIHE) 
Helleense Democratische Republiek TEN 100,4 •· 

Aanleg van de omieidingsweg van ΚαναΙα en 
inrichting tot autosnelweg van het gedeelte Komotini 
- Kipi op de hoofdverbinding Egnatia 
Helleense Democratische Republiek TEN 100,0 •· 

Bouw van de nieuwe internationale luchthaven van 
Spota (Athene) 
Athens International Airport SA 302,6 

PATHE - brug over de Golf van Korinthe 

SPÄNJE 4005 
3011 
2817 
2553 
2716 

Ondertekende leningovereenkomsten: 2 716 miljoen 
1 996: 2 553 miljoen 
Afzonderlijke leningen: 1 9 50 miljoen 
Globale kredieten: 766 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten: 269 miljoen 

De afzonderlijke leningen zijn gegaan naar de sectoren energie (139 miljoen), vervoer (812 miljoen), telecommunicatie (360 miljoen), 
waterbeheer en samengestelde infrastructuren (154 miljoen). In de industriële sector is 210 miljoen ter beschikking gesteld en in de dien-
stensector 27 5 miljoen voor de financiering van investeringen in het onderwijs en de volksgezondheid. · Uit de lopende globale kredieten 
werden enerzijds de ontwikkeling van kleine lokale infrastructuren (9 9 projecten), en anderzijds het MKB (131 projecten) gesteund. 

Lijst van in 1997 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderlijke leningen 

Bouw van een windmolenpark in de Sierra de 
Guerinda (Navarro) 
Energia Hidroeléctrica de Navarra SA 

Nieuw LPG-beheersysteem 
Repsol Butano SA 

42,3 

32,6 

Aanleg van een olieleiding tussen de terminal van 
Carthagena en de raffinaderij van Puertollano 
Repsol Petroleo SA 

Rioolwateropvang en -zuive ring 
Junta de Saneamiento de Cataluna 

64,0 

90,1 MM 
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Verbetering van hat nationale spoornet en het 
stadsspoornet en modernisering van het rollend 
moterieel 
Red Nadonal de los Ferrocarriies Espanoles 

Inrichting von 28 delen von het hoofdwegennet 
Ministerio de Fomento 

Eerste fase van de aanleg van een snelweg van Leon 
noar Burgos 
GICAL/Comunidad Autònoma de Castillo y Leon 

Inrichting von het wegennet 
Territorio Flistörico de Bizkaia 

Inrichting von het regionale wegennet 
Comunidad Autònoma de las Isias Baléares 

Herinrichting van het stadsspoornet von Oviedo  
(Asturië) 
Cinturòn Verde de Oviedo SA 

Aanleg en uitbreiding van het metronet van de 
agglomeratie van Madrid 
Comunidad Autònoma de Madrid 
Metropolitana de Madrid SA 

Modernisering von de longe-ofstandsvloot 
Iberia Lineas Aéreas de Espana 

Verbetering en uitbreiding van twee luchthavens op 
het eiland Tenerife, alsmede die van Lanzarote en  
Fuerteventura (Conorische eilenden) 
Ente Publica de Aeropuertos Espanoles y  
Navegaciòn Aèrea 

Installatie van een mobilofoonnet 
Airtel Mòvil SA 

Bouw van een zeeterminal en van een winkeicentrum 
op een kade van de oude haven van Barcelona 
International Trade Center Barcelona SA 

Verbetering van de waterleidinginfrastructuur en 
bosbouwvoorzieningen 
Comunidad Autònoma de Castillo y Leon 

Noodreparoties no de schade door overstromingen 
ααη de infrastructuur 
Comunidad Autònoma de Andalucia 

Bouw von een extra productie-eenheid voor 
polypropyleen in Tarragona  
Repsol Quimica SA 

Vergroting van de productiecapaciteit van fenol in 
Huelva en bouw von een poroxyleenfobriek in Cadiz  
(Andalusië) 
ERTISA SA 
Comparila Espanola de Petròleos SA 

Verbetering van de productieprocessen en  
ontwikkeling van nieuwe luchtbanden in een fabriek 
in Manresa (Catalonië) 
Pirelli Neumoticos SA 

60,9 ••'4 

240,9 •· 

30,1 •· 

04,0 •· 

28,8 •· 

12,0 m-* 

•4 
-4 

60,4 
60,0 

139,8 

39,3 

360,4 

69,4 «<4 5 

33,5 ·<4 

30,1 ••4 

Bouw, renovatie of herstel van gebouwen en  
inrichtingen van technische instituten en universitaire  
faculteiten 
Comunidad Autònoma de Andalucia 57,4 

Bouw, uitbreiding en modernisering 
van vijf universiteiten in de regio von Valencia 
Comunidad Autònoma de Valenciana 173,4 

Bouw von het nieuwe algemene ziekenhuis van Galicië in 
Santiago de Compostela en overplaatsing van de diensten 
Comunidad Autònoma de Galicia 44,7 

Globale kredieten 

Financiering van kleinschalige openbare 
in fra structure η 

- Dexia Banco Locol S.A. 60,9 
- Instituto de Credito Oficial 48,2 

Financiering van investeringen van bescheiden 
omvang 

- Instituto de Crédito Oficial 241,5 
- Banco de Crédito Locol de Esparia 78,3 
- Banco Central Hispanoamericano SA 60,4 
- Banco Exterior de Espaüa 60,2 
- Banco Bilbao Vizcoya SA 60,1 
- Banco de Sontonder SA 60,1 
- Cajo de Ahorros de Valencia, Castellon y Alicante  
(BANCAIA) 36,1 

- Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 30,2 
- Instituto de Fomento de Andalucia 1 8,1 
- Institut Català de Finances 12,0 

84, 

60,2 
60,2 

4,7 

5ΙΦ-4 

InlernaHonaal handeiscentrum van Barcelone 

EIB I997 .ACT IVITEITEN IN D E E U Çl 



FR4NKRIJKy 1993 
1994 
1995 
199Ó  
1997 

Ondertekende leningovereenkomsten: 2 721 miljoen 
1996:2 509 miljoen 
Afzonderlijke leningen: 1 315 miljoen 
Globale krediefen: 1 405 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten: 1 4 96 miljoen 

De afzonderlijke leningen voor infrostructuren betreffen de sector vervoer (772 miljoen), ten behoeve von de grote Europese ver-
bindingen en de ontwikkeling von het stodsvervoer. De leningen in de industrie (521 miljoenj drogen bij tot een groter concurrentie-
vermogen von het bedrijfsleven, voorol in de outomobiel-en de chemiesector. In de dienstensector zol 23 miljoen bijdragen tot de  
ontwikkeling von het clgemeen onderwijs. 

De globale leningen betreffen zowel de financiering van lokale infrostructuren als van het MKB. Uit de lopende globale kredieten zijn 
in 1997 financieringsmiddelen verstrekt voor meer don duizend infrastructurele werken (1 080 miljoen), voornamelijk wegenwerken en 
rioolstelsels en voor zo'n 7 400 kleine en middelgrote ondernemingen voor een bedrag von 416 miljoen, woarvon meer don de helft  
in de dienstensector. 

Lijsf van in 1 997 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderlijke leningen 
Delen von het outosnelwegnet via de Caisse  
Nationale des Autoroutes (GNA) 
- A20, Brive-Cahors-Montoubon op de hoofdweg 
Vierzon-Montaubon 
ASF-Sodété des Autoroutes du Sud de la France 171,1 •· 

-Alò, risle-Adam - Amiens - Boulogne (Ile de 
France/Picardië) 
SANEF -Société des Autor outes du Nord et de l'Est 
de la France 

- A39, Dôle-Lons-Le-Sounier - Bourg-en Bresse 
(Franche-Comté) 
SAPRR - Société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône 

- A43, autosnelweg die de autotunnel van Fréjus op 
het autosnelwegnet aansluit (Rhône-Alpes) 
Société Française du Tunnel Routier du Fréj us 

- A51, Grenoble - Col du Fau (Rhône-Alpes) 
AREA-Soc/été des Autoroutes Rhône-Alpes 
- A51, Sisteron - La Saulce 
ESCOTA - Société de l'Autoroute Esterel Côte d'Azur 
- A29, Neuchôtel-Amiens-St Quentin (Picardië) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'Est 
de la France 

- A29, Le Havre-Yvetot Saint-Saëns 
(Flaute-Normandie) 
SAPN - Société des Autoroutes Paris-Normandie 
Aanieg van een sneltram in Rennes (Bretagne) 
District Urbain de l'Agglomération Rennaise 
Aanieg van een tramiiin in Montpellier 
(Languedoc-Roussillon) 
District de l'Agglomération de Montpellier 

Verhoging van de productiviteit en vermindering van 
de gevolgen voor het milieu von drie chemische  
fabrieken in Roches-Roussillon (Isère), Salindres 
(Gard) en Melle (Deux-Sèvres) 
Rhône-Poulenc Chimie 

Bouw van een synthese-eenheid voor de 
vervaordiging von fytoformaceutische producten bi| 
Rouen (Haute-Normandie) 
Rhône-Poulenc Agro Matières Actives 
Bauw van een productiecentrum voor een kleine 
stodswagen in Hombach (Lotharingen) 
Micro Compact Car 

106,0 

102,7 

159,7 

97,3 

75,9 •· 

20,4 

15,5 •· 

15,1 •· 

8,0 

75,7Μ^>· 

33,9 

136,9 

Autofabriek in Metz-Trémery 

Ontwikkeling en productie van een nieuwe reeks diesel-en 
benzinemotoren in Trémery, bij Metz (Lotharingen) 
Croupe Peugeot 198,1 • 
Verbouwing van een Airbus A-300-600 tot 
supertronsportvliegtuig 
SNI Aérospatiale 38,1 • 
Bouw von een fobriek voor geavanceerde 
gemtegreerde circuits in Rousset, bij Aix-en-Provence 
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Atme/ Corporation 38,0 
Uitbreiding en modernisering von Scholen voor het 
voortgezet onderwijs 
Région Réunion 22,7 • 

Globale kredieten 
Financiering van kleinschalige openbare 
infrastructuren 
Crédit Local de France 676,1 
Financiering van kleinschalige investeringen 
- Groep Paribas 228,1 
- Caisse Nationale de Crédit Agricole 152,4 
- Crédit Commercial de France 106,4 
- Bail Matériel 45,6 
- Caisse Centrale Crédit Coopératif 45,2 

Financiering van kleinschalige investeringen in de sectoren 
onderwijs en gezondheid 
Crédit Local de France 151,4 
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lERL AN?., 

J 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

te:'·' 388 
291 
327 
ΙΘ9  
207 

Ondertekende leningovereenkomsten; 207 miljoen 
1996: 1 89 miljoen 

Afzonderlijke leningen: 72 miljoen 
Globale kredieten: 135 miljoen 

Lijst van in 1997 ondertekende ieningovereenkomsten: 
Afzonderlijke leningen 
Wegeninrichting, drinkwatervoorziening en 
iooTvi/ riooTwaterstelseTs 

lerland, minister van Financiën 

Globale krediefen 
Financiering von kleine of middeigrote investeringen 
- Ulster Bank Ltd 
- Allied Irish Ba nks 

71,9 

70,0 
65,4 

ITALIE. 

•'S, 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

3362 
3100 
3453 
4121 
3517 

Onderfekende leningovereenkomsten: 3 517 miljoen 
1996:4 121 miljoen 
Afzonderlijke leningen: 2 441 miljoen 
Globale kredieten: 1 076 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten: 814 miljoen 

De afzonderlijke leningen zijn gegcan near de sectoren energie (335 miljoen), voornameiijk voor de bouw van gecombineerde 
centrales met geintegreerde vergossing, de exploitotie von aordolie- en gosbronnen en de uitbreiding von de cardgasnetten, stedelijke 
en locale infrastructuren (874 miljoen), vervoer (117 miljoen) en telecommunicatie (487 miljoen). In de industrie is voor in totoal 627 
miljoen can leningen verstrekt. · Uit de lopende globale kredieten zijn 776 leningen voor kleine en middeigrote projecten gefinan-
cierd. 

Lijst van in 1997 ondertekende leningovereenkomsten: 
Afzanderlijke leningen 

Fabriek voor de vergassing van raffinageresten en een 

fieintegreerde gecombineerde centrale in Falconara Marittima  
Marken) 

API Energia SpA 205,3 

Bouw van drie gasgestookte cogeneratiecentrales in 
Cologne, Boffo oro (Lombordije) en Nero Montoro 
(Umbrie) 
SONDEL - Società Nordelettrica 67,2 

Aonleg van een gasleiding in Busso (Abruzzen) en in 
Roccasecca (Lotium) 
Edison Gas SpA 23,4 

Exploitatie von oardgasvelden in de Adriatische Zee 
Edison Gas SpA 13,0 • 

Uitbreiding en modernisering von de aardgasdistributie- en  
drinkwoternetten in Toscane 
Fiorentina Gas SpA 26,1 

Bouw von een verbrondingsbedrijf voor stedelijk 
afval en uitbreiding van fiet verwarmingsnet in 
Brescia (Lombordije) 
Azienda Servizi Municipalizzati 156,1 ΦΦ 

Bouw van een verbrondingsbedrijf voor stedelijk 
afval in Miloon (Lombordije) 
Azienda Milanese Servizi Ambientali 93,7 Φ-4 

Uitbreiding von de lucfithoven van Miloan-Malpensa 
SEA - Società Esercizi Aeroportuali SpA TEN 104,1 · 

Uitbreiding von het overslogcentrum van 
- Padua (Veneto) 
Interporto di Padova SpA 6,7 · 
- Bologna (Emilio-Romagna) 
Società Interporto Bologna SRL 6,2 · 

Instollotie von een nieuw mobilofoonnet 
Omnitel Pronto Italia SpA 414,3 •· 

Modernisering en uitbreiding van de 
telecommunicatie 
Telecom Italia SpA 72,9 •· 

Modernisering von deien von grote wegen en herstel von lokale 
wegen; uitbreiding van lokale openboorvervoersystemen; 
modernisering von infrastructuren voor het woterbeheer; 
bescherming von de grond tegen erosie 
Ministero del Tesoro 624,5 ·Φ 

Vergroting en modernisering von vier fobrieken voor 
de productie von mormersteen (Veneto) 
Quarella SpA 7,8 • 

Modernisering van drie tegelfobrieken in Emilio-Romagna  
Piemme SpA 13,0 • 
Modernisering von een oordolieraffinaderij in Priolo 
Gorgallo (Sicilie) 
ERG Petroli SpA 47,0·Φ·Φ 

Modernisering en uitbreiding von eenheden voor 
formoceutische producten in Montecchio Maggiore  
(Veneto) et Termoli (Molise) 
Fabbrica Italiana Sintetici SpA 20,5 • ΦΦ 
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Uffbre/ding von de /ucfiifioven Malpensa (Milaan) 

Modernisering en capaciteitsverhoging van een 
elostomeerfobriek in Copriate San Gervasio, bij 
Bergamo (Lombardije) 
Fillattice SpA 3,4 • 

Bouw van een nylonfilmfabriek voor de verpakking van 
agroalimentaire producten in Bisticci (Basilicata) 
SIP Tecnopolimeri Sud SRL 11,4 • 

Bouw von een fabriek voor staien radiotoren in 
Colonnella (Abruzzen) 
Bias/ Termomeccanica SpA 20,8 • 

Bouw von een atelier voor werktuigen die zijn 
bestemd voor de vervoordiging van moteriool voor 
staalfobrieken in Buttrio (Friuli-Venezia Giulia) 
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA 15,6 • 

Bouw von een ossemblogefabriek voor auto's in 
Melfi (Basilicata) 
Saia SRL 8, Fiat Auto SpA 58,2 

Modernisering von de productie-instolloties in de 
outomobielfabrieken von Pomigliono d'Arco (Campanie), 
Termoli (Molise) en Rivolto di Torino (Piemonte) 
Fiat Auto SpA 154,0 

Modernisering von twee fobrieken voor mechanische  
onderdeien in Compodorsego (Veneto) en Moniogo 
(Friuli-Venezia Giulia) 
Carrara SpA 31,2 

Modernisering von een bromfiets- en scooterfabriek 
in Pontedero (Toscane) 
Piaggio Veicoli Europei SpA 18,1 

Ontwikkeling en productie von een nieuwe generotie 
holfgeleiders in twee fobrieken in Agrate Brionzo 
(Lombardije) en Catania (Sicilië) 
SGS Thomson Microelectronics SRL 104,0 

Uitbreiding en modernisering von twee fobrieken voor 
elektrotechnisch moteriool in Marostico (Veneto) 
VimarSRL 11,4 • 

Modernisering en uitbreiding von twee fobrieken voor occu's 
von auto's en voor industrieei gebruik, olsmede van cloxons in 
Montecchio-Moggiore en Almisono-Lonigo (Veneto) 
Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri 
Montecchio SpA 23,1 • 

Verhoging von de productiecapociteit voor optische 
vezels in een fabriek in Battipaglia (Componië) 
Pirelli Cavi SpA 8,3 

Bouw von een fabriek voor bronders von  
verwormingsketels voor huishoudelijk gebruik in 
Legnano (Veneto) 
Rie/Io Bruciatori Legnano SpA 5,2 •·< 

Uitbreiding von vier deegworenfobrieken in Foggia 
(Apulië), Cagliari (Sordinië), Matera (Basilicata) en  
Caserta (Componië) 
Gruppo Barilla 48,9 • 

Verbetering von de productieprocessen en  
ontwikkeling von nieuwe luchtbanden in de fabriek 
van Settimo Torinese (Piëmonte) 
Pirelli Pneumatici SpA 7,8 

Vergroting van een productie-eenheid voor 
polypropyleen verpokkingsfilms in Grumento Novo 
(Basilicata) 
Vifas SpA 17,2 •  

Globale krediefen 

Financiering von investeringen van bescheiden omvong 
- Crediop 1 87,3 
-IMI 156,1 
-Rolo Banca 1473 128,3 
- Elibanca 62,4 
- Banca Popolare di Verona 52,3 
- Interbanca 52,0 
- Casso di Risparmio delle Provincie Lombarde 52,0 
- Bonco Ambrosiano Veneto 52,0 
- Mediovenezie Banca 41,1 
- Banca Monte dei Paschi di Siena 39,0 
- Banca Carige 38,8 
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna 26,0 
- IMI (toegepast onderzoek) 26,0 
- Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 26,0 
- Mediocredito Lombardo 25,7 
- Credito Italiano 25,7 
- Cassa di Resparmio di Padova e Rovigo 20,8 
- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 15,6 
- Banca Popolare di Bergamo 15,4 
- Centrobanca 7,7 

Financiering von het eigen vermögen von 
vernieuwende ondernemingen in net MKB 
-IMI 26,0 

1993 
1994 
1995 
199Ó  
1997 

Ondertekende 
5 lenlng-

79 overeenkomsten: 
96 miljoen 

Aonkoop van twee vrochtvliegtuigen in het kader von 
de uitbreiding en modernisering van de luchtvioot 
Cargolux Airlines International S.A. 95,7 
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NEDERLAND 
Ο-

e 

1993 378 

1994 400 

1995 •• 319 

1996 • 766 

1997 398 

Ondertekende leningovereenkomsten: 398 miljoen 
1 996: 766 miljoen 
Afzonderlijke leningen: 285 miljoen 
Globale kredieten: 11 3 miljoen 
Toewiizingen ult globale kredleten: 1 09 miljoen 

De afzonderlijke leningen ten behoeve von de infrastructuur betreffen de sectoren 

milieu (1 82 miljoen) en vervoer (46 miljoen). Bovendien is er een lening toegekend 
in de industrie (57 miljoen). · Uit de lopende globale kredieten heeft men 22 on-

dernemingen uit fiet MKB en 21 kleine infrostructuren kunnen finoncieren. 

Lijst van in 1997 onderfekende leningovereenkomsten: 
Afzonderlijke leningen 

Versteviging en verlenging von de rivierdijken longs 
gedeelten van de Rijn, de Waal, de IJssel en de  
Maos (Gelderland) 
Provincie Gelderland 

Versterking von c/e rivierdijken in Gelderland 

Autosnelwegtunnel onder het Noordzeekanaal 
ExploitaHernaafschappii Wijkertunnel 

Bouw van een chemiefabriek die een halfproduct 
voor polyurethaan maakt in Rozenburg, bij 
Rotterdam 
ICI Holland BV 

182,2 -4 Globale kredieten 

Financiering van investeringen von bescheiden  
45,5 · omvang 

- Internationale Nederlanden Bank NV 68,3 

Financiering von investeringen van bescheiden omvang in de 
sectoren onderwijs en volksgezondheid 

57,2- Bank Nederlandse Gemeenten NV 45,2 

OOSTENRIJK' 
V 

1993 73 
1994 M 90 
1995 242 

1996 I 490 
1997 • 555 

Ondertekende leningovereenkomsten: 555 miljoen 
1 996: 490 miljoen 
Afzonderlijke leningen: 491 miljoen 
Globale kredieten: 64 miljoen 
Toewijzingen uit globale kredieten: 60 miljoen 

De afzonderlijke leningen betreffen de sectoren energie (212 miljoen), mobiele telecommunicatie (49 miljoen), waterzuiverings-
werken (27 miljoen) en de industrie (204 miljoen). · Uit de lopende globale kredieten zijn 70 kleine en middelgrote ondernemingen 
en 20 kleine waterprojecten gesteund. 

Lijsfvcn in 1997 ondertekende leningovereenkomsten: 
Afzonderlijke leningen 

Bouw van een woterkrochtcentrale oon de Donau en  
aanpassing van deze rivier stroomafwaarts van Wenen 
Österreichische Donaukraftwerke AG 127,8 • 

Uitbreiding van het gasdistributienet in Burgenland 
Burgenländische Erdgasversorgung AG 7,2 

Uitbreiding en vernieuwing van het 
stadsverwarmingsnet in Wenen 
Fernwärme Wien GmbH 76,9 • 

Bouw van een rioolstelsel in Bruck, bij Wenen 
Abwasserverband Großraum Bruck 10,9 4 

Modernisering en uitbreiding van het 
rioolwaterzuiveringsnet in de agglomeratie van 
Salzburg 
Reinhalteverband Großraum Salzburg 15,9 4 

Installatie van een tweede mobilofoonnet 
OE Call Mobil Telekommunikation Service GmbH 49,1 •· 

Modernisering van de productie-installaties voor 
Stolen platen en buizen in Linz en Kindberg 
Voesf Alpine Stahl Linz GmbH 72,3 m 4>· 

Vervaardiging van sfaalproducten 

Bouw van een fabriek voor houtvrij kunstdrukpapier 
in Gratkorn ter vervanging van verouderde installaties 
KNP - Leykam Gratkorn GmbH 131,3 • 

Globale kredieten 

Financiering van investeringen van bescheiden omvang 

- Creditanstalt-Bankverein AG 42,4 
- Bank für Arbeit und Wirtschaft 15,2 
- Österreichische Hotel- und 
Fremdenverkehrs- Treuhandgesellschaft mbH 5,8 
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PORTUGAL 
) 
r •—^ 1993 

1994 
1995 
1996 
1997 

Ondertekende leningovereenkomsten; 1 350 miljoen 
1996: 1 2 94milioen 
Afzonderlijke leningen: 1 322 miljoen 
Globale kredieten: 28 miljoen 
Toewlizingen ult globale kredieten: 30 mllioen 

Met uitzondering von 59 miljoen voor de industrie en de dienstensector, zijn olle afzonderlijke leningen near de infrastructuur gegoan: 

energie (30 miljoen), waterbeheer ( 100 miljoen), vervoer (951 miljoen) en telecommunicotie ( 1 82 miljoen). · In de loop von het jaor 

zijn 41 lokale waterprojecten en 76 ondernemingen in het MKB uit de lopende globale kredieten gefinancierd. 

Lijst van in 1 997 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderlijke leningen 

Bouw van aardgastransport-en -distributienetten in 
het noorden van het land 
Porfgàs • Sociedade de Produçào e Disiribuiçâo de Gàs S.A. 

Aanleg van drinkwaterleldingnetten en rioolstelsels, 
bouw van waterzuiveringsinstallaties 
- IPE - Âguas de Portugal SGPS SA 
- Empresa Portuguese das Aguas Livres, EPAL,SA 

Verbetering en modernisering van de 
spoorverbinding Llsscbon-Porto 
Com/nhos de Ferra Portugueses, CP, EP 

Aanleg van een geëlektrificeerde spoorlijn tussen Chelas, 
ten noordoosten van Lissabon, en Coina, op de zuidoever 
van de Taag 
Rede Ferroviària, REFER, EP 

Verlenging van de autosnelweg A3 naar het 
noorden, vanaf Brago tot ααη de Spaanse grens, ter  
aansluiting op de Europese snelwegnetten 
Brisa - Auto-Estradas de Portugal SA 

Aanleg van twee delen van de autosnelwegen Λ2 en 
AÓ, die Lissabon met de Algarve verbindt 
Brisa - Auto-Estradas de Portugal SA 

Verbetering van het nationale wegennet 
Junta Autonomo de Estrodos 

• •4 
• •4 

30,0 

49,9 
49,9 

100,6 

99,9 

62,4 

166,4 

284,6 

Technische aonpossing von de installoties van drie 
luchthovens en modernisering von de installoties van  
de iuchtverkeerscontrole 
ANA - Aéroportés e Navegaçâo Aèrea, EP 49,9 •· 

Bouw von een station waar diverse 
openbaarvervoersystemen somenkomen op het 
terrein von de Wereldtentoonstelling 1998 
Gli - Gare Intermodal de Lisboa SA 56,3 ••4 

Modernisering en uitbreiding von het telecommunicotienet 
Portugal Telecom SA 182,2 •· 

Bouw van een fabriek voor kronen en fittingen in 
Albergorio-a-VeIha 
Friedrich Grohe Portugal, componentes sanitàrios Lda 9,0 • 

Bouw van een winkelcentrum in Porto 
Sonoe Investimentos SGPS SA 50,3 • 

Globale kredieten 

Financiering van kleine infrostructuurprojecten 
Coixo Gero/ de Depósitos SA 27,5 

Uitbreiding en modernisering von het metronet von Lissabon  
Metropolitano de Lisboa EP 130,7 

FINLAND 1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Ondertekende leningovereenkomsten: 401 miljoen 
60 1996: 302 miljoen 

179 Afzonderlijke leningen: 374 miljoen 
302 Globale kredieten: 27 miljoen 
401 Toewijzingen uit globale kredieten: 30 miljoen 

De afzonderlijke leningen zijn near de sectoren vervoer (280 miljoen, woorvon 69 miljoen ten behoeve von prioritaire TEN's), energie 
(43 miljoen) en industrie (51 miljoen) gegoon. · Uit de lopende globale kredieten heeft men 30 kleinschalige projecten, voornomelijk 

lokale infrastructuren, kunnen financieren. 

Lijst van in 1997 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderlijke leningen 

Bouw von een nieuwe woterkrochtcentrole 
ααη de rivier de Kitinen en modernisering van vier 
centrales ααη de rivier de Kemijoki 
(Lopiond) 
Kemijoki Oy 43,1 

Technische aanpossing van de spoorlijn 
Helsinki-Tompere-Seinöjoki 
Republiek Finland 1 70,2 

Verbetering von een oontol delen von de hoofdverbinding 
oost-west, E1 8, en voltooiing van de autosnelweg van 
Hömeeniinna-Tompere 
Republiek Finland TEN 69,0 



Herinrichting tot outosnelweg von de  
hoofdverbinding E4 tussen Tornio en Kern! 
Republiek Finland 

Aonschof van een multlfunctionele Ijsbreker 
Republiek Finland 

Investeringen in de bescherming von het milieu,  
energiebesporing en verbetering von de kwoiiteit von 
de producten in een stoalfabrieK in Roche 
Raufaruukki Oy 

Globale kredieten 

Finonciering von investeringen von bescheiden omvong in de 
sectoren onderwijs en volksgezondheid 
Municipality Finance Ltd 27,2 

51, 

Usbreker voor de Finse kust 

ZWED^ 1993 
1994 15 

1995 H 273 

1996 • 847 

1997 925 

Ondertekende leningovereenkomsten: 925 miljoen 
1 996: 847 miljoen 
Afzonderlijke leningen: 901 miljoen 
Globale kredieten: 24 miljoen 
Toewijzingen uit globole kredieten: 1 1 miljoen 

De afzonderlijke leningen betreffen de sectoren energie (75 miljoen), woterbeheer en samengestelde infrostructuren (59 miljoen), ver-

voer (478 miljoen ten behoeve van prioritaire TEN's), telecommunicotie (230 miljoen) en de Industrie (59 miljoen). · Dit de lopende 
globale kredieten zijn 12 kleine projecten gefinancierd. 

Lijst van in 1 997 ondertekende leningovereenkomsten: 
Afzonderlijke leningen 

Modernisering von de productie· en  
distributie-instolloties voor elektriciteit, 
stodsverworming an collectieve klimootbeheersing 

- in de ogglomerotie von Stockholm 
Stockholm Energi AB 40,3 • 
- in Göteborg 
Göteborg Energi AB 34,5 4·^ 

Modernisering en uitbreiding von het drinkwoternet in de 
regio von MoTmö 
Sydvatten AB 6,2 

Uitbreiding en modernisering von een 
rioolwoterzuiveringsfobriek in de ogglomerotie von 
Stockholm 
Käppalaförbundet 29,6 

Verbetering von de infrostructuur voor drink-en  
rioolwoter, het wegvervoer en het strotennet von 
Molmö 
Malmö Gatu-och Trafiknämnd 22,7 Φ-4 

Modernisering von de spoorlijn longs de westkust, 
Molmö-Göteborg 
Banverket TEN 121,1 · 

Pefrochemisch bedrijf bij Göteborg 

Aonleg en herstel von zeven delen von de 
outosnelweg E4 tussen Stockholm en Heisingborg 
Vägverket TEN 121,1 

Aonleg von vijf delen von de outosnelweg E6 tussen 
Molmö en Svinesund (Noorse grens) 
Vägverket TEN 153,1 

Bouw von een voste spoor- en wegverbinding over  
de Sont tussen Kopennogen (Denemorken) en  
Molmö (Zweden) 
Svensk-Danska Broförbindelsen AB, SVEDAB TEN 82,8 · 

Modernisering von het telecommunicotienet 
Telia AB 230,2 •· 

Modernisering en uitbreiding von een 
petrochemische fobriek in Stenungsund, ten noorden 
von Göteborg 
Borealis AB 59,344^ 

Globale kredieten 

Finonciering von kleinscholige infrostructuren 
Dexia Kommunbank AB 23,7 
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VERENIGD ^ 
KONINKRIJK 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

1929 
2455 
2244 
2386 

I 3765 

Onderfekende leningovereenkomsten: 3 765 miljoen 
1996: 2 386 miljoen 
Afzonderiijke ieningen: 3 481 miijoen 
Globale kredielen: 284 miljoen 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten: 444 miljoen 

De afzonderiijke leningen betreffen de sedoren energie (345 miljoen), waterbefieer (662 miljoen), vervoer (1 637 miljoen) en te-

lecommunicotie (348 miljoen). Near de industrie en de dienstensedor is 490 miljoen gegoon. · Uit de lopende globale kredieten  

zijn 1 9 45 kleinscholige projeden in de productieve sedoren gefinancierd. 

Lijstvan in 1997 ondertekende leningovereenkomsten; 
Afzonderlijke leningen 

Exploitotie von het oordolie- en gcsveld von Erskine, in 
de Britse sedor von de Noordzee 
Texaco North Sea UK Co 134,8 

Versterking en herstel van de stroomdistributienetten 
in het zuiden von het land 
Southern Electric pic 210,1 

Verbetering van de drinkwatervoorziening en van de rioolnetten 
en waterzuiveringsinstallaties in 

- Midlands 
Severn Trent Water Ltd 280,2 
- Yorkshire 
Yorkshire Water Services Ltd 253,8 
- North East England 
Northumbrian Water Ltd 70,0 
- Essex en Suffolk 
Essex and Suffolk Water pic 58,0 ·4 

Modernisering van de spoorweginfrastruduur, 
verbetering en uitbreiding van de lijn Thames link 
2000 door Londen 
Railtrack PLC 870,1 •· 

Aonleg van een deel von de autosnelweg tussen 
Glasgow (Schotland) en Carlisle (Cumbria) 
Autolink Concessionaires Ltd 121,9 •· 

Aanleg van een weg die de binnen- met de 
buitenrondweg in Groot-Manchester verbindt 
Trafford Metropolitan Borough Council 24,4 •'4 

• 4 
• 4 
• 4 

Exploitotie van de oordolie-
en -gasbron Erskine  
in de Noordzee 

Aanleg van een snelle spoorverbinding tussen de 
luchthaven fHeathrow en het station Paddington 
BAA pic 175,1 ·4 

Verlenging van de bestoonde sneltramlijn 
Greater Manchester Passenger Transport Authority 
and Greater Manchester Passenger Transport 
Executive 14,9 ·4 

Gedeeltelijke vernieuwing van de lange-afstandsvloot 
British Airways pic 430,4 · 

Uitbreiding van het mobilofoonnet 
Hutchison Telecommunications UK Ltd 348,0 •· 

Uitbreiding en verbetering van de 
productie-installaties voor industrieel gas en 
vacuümpompen in Burgess Hill en Shoreham (Sussex) 
BOG Ltd 60,4 

Bouw van een nieuwe wagen (West Midlands); 
verbetering van de spuitateliers en uitbreiding van 
een onderzoek- en engineeringcentrum 
Rover Group Ltd 290,0 ·4 

Verhoging van de productiecapaciteit voor optische 
vezels in Bishopstoke (Hampshire) en Harlow (Essex) 
Pirelli General pic 7,3 • 

Bouw van een fabriek voor glaselementen voor 
kothodestroalbuizen in Cardiff (Wales) 
Nippon Electric Glass Ltd 31,5 • 

Modernisering en uitbreiding van drie 
levensmiddelenfabrieken in Cardiff (Wales), Bradford 
(West-Yorkshire) en Southport (Merseyside) 
Princes Ltd 25,2 • 

Verbetering van de productieprocessen en 
ontwikkeling van nieuwe luchtbanden in een fabriek 
in Carlisle (Cumbria) 
Pirelli UK Tyres Ltd 5,5 

Productie en distributie van Europese films 
PolyGram NV 70,0 • 

Globale kredieten 

Financiering van investeringen van bescheiden  
amvang 

- National Westminster Bank pic 210,1 
- Midland Bank pic 73,7 
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Kredietverlening buìten de Europese Unie 

1993 
1994 
1995 
199Ó  
1997 

Buiten de Europese Unie heeft de EIB in 

1997 in het kader van het Europese 

samenwerkings- en ontwikkelingsbeleid in 

41 partnerlanden 3 244 miljoen ter be-

schikking gesteld. 

De verrichtingen worden ofwel uit eigen  

middeien van de EIB (3 190milioen), of

wel uit begrotingsmiddeien van de Unie of  

von floor lidstaten (55 miljoen) gefinan- 

cierd. 

In onderstaande lljst worden de kredieten uit ei 
gen middeien met een • aangeduid, de financie-
ringen uit begrotingsmiddeien met een •. 

De bedrogen voor de projecten in deze lijst z ijn 
in miljoenen ecu uitgedrukt. 

AFRIKA 

WESTELUK AFRIKA  

GHANA 

35,1 

34,0 

Herstel von de woterkrochtcentrale von Akosombo oon de  
rivier de Volto 
Voila River Authority 34,0 * 

SENEGAL 0,6 

Uitvoerboorfieidsonderzoek near de voorbewerking von 
ruw fosfoot. Voorwoordelijke lening oon Industries 
Chimiques du Sénégal 

MALI 

Renovotie-otelier voor outomotoren 
Voorwoardelijke lening oon de Société Groupement des 
Grands Garages 

OOSTELIJK AFRIKA 

UGANDA 10,1 

KENIA 0,1 

Uitvoerboorfieidsonderzoek noor de verlenging von een 
olieleiding tussen Kenio en Ugondo 
VoorwGordeliike lening oon de Republiek Kenia 

ZUIDELIJK AFRIKA 

MAURITIUS 

0,1 

4,0 

3,0 

Aonscfiof von expeditiemoteriool voor fiet vervoer en de 
opslog von contoiners in de fiondelsfioven von Port-Louis 
Cargo Handling Corporation 

COMOREN 

CENTRAAL EN EQUATORIAAL AFRIKA 

KAMEROEN 

Pneumatiques 

CARIBISCH GEBIED 

HAÏTI 

0,6 α  

0,5 

0,5 ο 

10,2 

STILLE OCEAAN  

REGIONALE PROJEaEN 

Financiering von kleine en middelgrote investeringen 
Voorwoordelijk globool krediet oon de Republiek Uganda 10,0 ö 

Uitvoerboorfieidsonderzoek noor de verlenging von een 
olieleiding tussen Kenio en Ugondo 
Voorwoordelijke lening oon de Repub//ek Ugondo 0,1 • 

CAYMANEILANDEN 

0,8 

0,8 

Bouw von een atelier voor de covering von bonden 
Voorwoordeli ke lening oon SIP (Société Industrielle de 

0,8 α 

4,0 

Finonciering von investeringen von bescfieiden omvong 
Voorwoordeliik globool krediet oon la Société Financière  
Haïtienne de Développement S.A. 4,0 • 

1,7 

Deelneming in een regionool fonds voor 
Investeringskopitool ter financiering van eigen vermögen en 
quasi-kapitaal van kleine en middelgrote particulière 
bedrijven 
Voorwaordelijk globool krediet oon Kula Fund Ltd 1,7 • 

OVERZEESE LANDS-EN GEBIEDSDELEN 

4,0 

Versterking von de stroomproductie- en 
-distributiecopociteit op fiet eilond Grond Coymon 
Caribbean Utilities Company Ltd 

ZUID-AFRIKA 

4,0 • 

199,0 

3,0 • 

1,0 

Herstel von de energieproductiecopociteit (wormtekracfit) 
op de drie belongrijkste eilonden, versterking von de 
tronsport- en distributienetten 
Voorwoardelijke lening ααη de Federale Islamitische 
Republiek der Comoren 1,0 • 

Exploitotie von gosvelden bij Mossel Boy en bijbefiorende 
compressie-instollaties 
Central Energy Fund Ltd 45,0 • 

Finonciering von infrostructuurprojecten von bescfieiden 
omvong, voornomelijk op fiet gebied von woter en 
soneringen 

- Standard Bank of South Africa Ltd 15,0 • 
- First National Bank of Southern Africa Ltd 15,0 • 
- Nedcor Bank Ltd 15,0 • 
- Development Bank of Southern Africa 59,0 • 

Financiering von investeringen von bescfieiden omvong 
Globool krediet ααη de Industrial Development Corporation 50,0 • 
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MIDDELLANDSE-ZEEGEBIED 

MACHRAKLANDEN 

EGYPTE 137,5 

Modernisering van de middellange-afstondsvloot 
National Bank of Egypt voor Egyptair 75,0 * 

10,0 * 

30,0 • 

Aonleg von hvee delen von een outosnelweg en bouw von 
een brug over een arm von de Nijl 
Arabische Republiek Egypte 

Bouw von een cementfobriek ten oosten von Cairo 
Egyptian Cement Company 

Bouw von een fobriek voor sanitaire apparatuur en 
modernisering van een bestaande installatie voor de  
productie van keramische tegels 

- Lecico Egypt Company 16,0 
- Vaarwaardelijke lening aan Commercial International 
Bank voor Lecico Ceramics 4,0 

Inschrijving op het kapitaol van EgyCap namens de  
Europese Unie 
Steun ααη EgyCap Venture Capital Fund 2,5 

LIBANON 131,0 

Modernisering van de riolering van de agglomeratie van 
Tripoli 
Republiek Libanon 100,0 

Renovatie van het autosnelweggedeelte Tabarja-Chekka en 
aanleg van het dee! Chekka-Tripoli op de hoofdverbinding 
Beiroet-Tripoli 
Republiek Libanon 20,0 

Automatisering van het nationale  
elektriciteitscontrolecentrum in Beiroet 
Republiek Libanon 

JORDANIE 

Financiering van investeringen van bescheiden omvang 
- Globaal krediet aan Industrial Development Bank 
- Voorwaardelijke lening aan de Industrial Development 

Bank ten behoeve van deelnemingen 
- Deelneming van de EIB namens de Europese Unie 

MAGHREBLANDEN 

11,0 

70,0 

Modernisering en uitbreiding van de industriehaven van 
Aqaba 
Hasiemitisch Koninkrijk Jordanie 30,0 

30,0 

Herste! van de spoorlijn Tunis-Sfax-Gabès 
Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens 25,0 • 

Verbetering van het wegennet in de agglomeratie van 
Tunis; aanleg van rondwegen bij Sfax, Soussa en Soliman 
Republiek Tunesië 65,0 • 

Globaal krediet voor de financiering van het eigen  
vermögen van overheidsbedrijven die worden  
geprivatiseerd 
Voorwaardelijke lening ααη de bankensector 15,0 • 

MAROKKO 135,0 

Herste! van de spoorlijn Marrakech-Casablanca 
Office National des Chemins de Fer 85,0 

Drinkwatervoorziening in verscheidene stedelijke gebieden 
Office National de l'Eau Potable 50,0 

OVERIGE LANDEN 

TURKIJE 95,0 

Financiering van investeringen van bescheiden omvang 
Globaal krediet ααη de bankensector 

Uitbreiding van het rioolnet en bouw van twee 
zuiveringsstations in Adana 
Régie de Teau et de l'assainissement d'Adana 

CYPRUS 

50,0 • 

45,0 • 

55,0 

Bouw van een rioolnet, van afvaiwaterzuiveringsinstallaties 
en van een regenwaterafvoerstelsel in de regio Pophos 
Régie de l'assainissement de Paphos 30,0 

Financiering van investeringen van bescheiden omvang 
Globaal krediet ααη de Cyprus Development Bank 25,0 

MALTA 3,0 

Globaal krediet voor de financiering van deelnemingen In 
het kapitaal van het midden-en kleinbedrijf 
Voorwaardelijke lening ααη Valletta Investment Bank 3,0 α 

5,0 • 
5,0 α 

GAZA-WESTOEVER 15,0 

Aanleg van een industrieterrein in de Gazastrook 
Palestine Industrial Estate Development and Management 
Company (PIEDCO) 14,0 • 

Voorwaardelijke lening ααη de Palestine Development and 
Investment Ltd voor deelneming in het kapitaal van PIEDCO 1,0 ö 

ALGERIJE 

TUNESIE 

100 EIB 199 7 

335,0 

Aanleg van een gasleiding van Alrar naar Hassi R'Mel 
SONATRACH 300,0 

Aanleg van een elektriciteitstransportleiding tussen 
Ghardaia en Ouargia 
Banque Algérienne de Développement voor de Société 
Nationale de l'Electricité et du Gaz 35,0 

145,0 

Sanering van het Lac Sud van Tunis, opening en 
herkolibrering van het ΚαηααΙ van Radès 
Republiek Tunesië 40,0 * 

Woterzuiver/ng in Marokko 



MIDDEN- EN OOST-EUROPA 

TSJECHISCHE REPUBLIEK 540,0 

Herbouw en herstel van belangrijke infrostructuren die door  
de overstromingen von juli 1997 werden beschodigd 
Konsolidac'ni Banka 200,0 • 

Aonieg von het dee! Pizen-Rozvodov von de outosneiweg 
D5 die Proog met Neurenberg verbindt 
Konsolidac'ni Banka 165,0 • 

Modernisering von het teiecommunicotienet 
SPT TELECOM o.s, 

Modernisering von het Tsjechische dee! von de 
hoofdspoorlijn Beriijn-Praog-Wenen 
C'eské drahy, s.o. 

POLEN 

100,0 * 

75,0 • 

355,0 

Herbouw en herstel von belangrijke infrostructuren die door  
de overstromingen von juli 1997 werden beschodigd 
- Republiek Polen 225,0 * 
- de Poolse Spoorwegen 75,0 * 

Verbetering von de stedelijke infrostructuur in Kotowice 
Stad Katowice 

Finonciering von investeringen von bescheiden omvong 
Vereinsbank Polska S.A. 

SLOWAAKSE REPUBLIEK 262,0 

Aonieg von 1 8 km hoofdweg von Brotislovo tot de 
Oostenrijkse en Hongoorse grens 
Slowaakse Republiek 

Ontwikkeling von een mobilofoonnet 
CLOBTEL GSM, o.s. 

Modernisering von het teiecommunicotienet 
Slovenské Telekomunikacie s.p. 

Aonieg von een nieuw deel von de outosneiweg D61, 
rondweg rond het centrum von Brotislovo 
Slowaakse Republiek 

ROEMENIË 

Tsjechisch gedeelle van de hoofdspoorlijn Berlijn-Proog-Wenen 

20,0 • 

35,0 • BULGARIJE 60,0 

Bouw von een nieuwe reizigersterminol en een nieuw 
plotform op de luchthoven von Sofio 
Republiek Bulgarije 

HONGARIJE 

60,0 * 

35,0 

25,0 • 

65,0 • 

100,0 • 

72,0 • 

142,0 

Bouw en exploitotie in de centrale von Lörinici von een 
dieselgestookte, open-circuit verbrondingsturbine voor de 
elektriciteitsproductie 
Magyar Vi/iomos Muvek Ri 35,0 • 

SLOVENIE 45,0 

Totstondbrenging von het eerste mobilofoonnet 
MOBITEL 45,0 • 

LETLAND 20,0 

Uitbreiding en modernisering von het stedelijk 
teiecommunicotienet 
Roemenië voor de Regia Autonoma de Telecomunicati - 
ROM-TELECOM 40,0 * 

Herstel von instolloties von stodsverwormingsnetten 
Roemenië voor de Regia Autonoma de Distributie a Energiei 
Termice - RADET 35,0 • 

Vernieuwing von het rollend moterieel en voltooiing von het 
metronet von Boekorest 
Roemenië voor METROREX R.A. 20,0 * 

Bouw von een productiecentrum voor houtvezeiponelen von 
gemiddelde dichtheid en von speciale hors in Sebes 
MDF Sebes FRATI S.A. 47,0 * 

Verbetering von het toegongskonool tot de hoven von 
Ventspils en herbouw en versterking von de koden 
Havenautoriteiten van Ventspifs 

ESTLAND 

20,0 • 

20,0 

Herbouw en modernisering von de reizigersterminol op de 
luchthoven von Tallinn 
Tallinn Airport Ltd 10,0 • 

Globool krediet voor de finonciering von kleinscholige 
investeringen 
Union Bank of Estonia 10,0 • 

LITOUWEN 7,0 

Uitvoering von de tweede fose von de oonleg von het 
mobilofoonnet 
Mobilios Telekomunikacijos 7,0 • 

EIB 1997 - ACTIVITEITEN BUITE N cyUi 101 



LATIJNS-AMERIKA EN AZIË 

LATIJNS-AMERIKA 

BRAZILIË 54,5 

Bouw van een fobriek voor optische vezels In Sorocoba, in 
de stoat Sôo Paulo  
Pirelli Cabos SA 

Bouw van een cementfabriek in de stoat Minas Gérais 
Companhia Minas Oesfe de Cimenta 

MEXICO 

Bouw von een fobriek voor vlokglas bij Cuernovoca 
Vidrio Sainf-Cobain de México S.A. 

PERU 50,0 

Verbetering en uitbreiding von het telecommunicotienet 
Téléfonico del Peru 50,0 • 

URUGUAY 10,0 

Aonplont von 25 000 hectare eucalyptusbomen 
EUFORES S.A. 10,0 • 

ANDES-PACT 40,0 

Financiering von regionale of nationale projecten van 
bescheiden omvong 
Globaal krediet ααη de Corporodón Andino de Fomento 40,0 • 

AZIË 

FILIPIJNEN 97,0 

22,0 * 

32,5 • 

50,0 

Bouw von een gosgestookte gecombineerde centrale in 
Botongos 
First Philippine Cas Power Corporation 72,0 • 

50,0 * 

Modernisering en uitbreiding von de luchthovens von Puerto 
Princeso en Cotoboto 
Regering von de Filipijnen 25,0 • 

INDONESIE 55,0 

Modernisering en uitbreiding von het watertronsport- en 
-distributienet in West-Jokorto 
P.T. Gorudo Dipta Semesfa 

PAKISTAN 

55,0 • 

21,0 

Bouw en inbedrijfstelling van een woterkrochtcentrole ααη  
de Indus 
Regering von Pakistan 21,0 • 
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Tabel A: Financieringen binnen de Europese Unie in 1997 
Verdeling per land en doelstelling 

(in min ecu) 

Europese 
Regionale verbindings- Milieu en Energie- Internationale Midden- en 

ontwikkeling infrostructuren leefklimoot doelstellingen concurrentiekrocht kleinbedrijf 

Belglë 440 729 80 — — 281 
Denemorken 269 485 70 127 66 52 
Duitsiond 1 852 183 2 089 524 284 378 
Griekenlond 752 603 — 126 3 19 
Sponje 1 873 1 040 604 377 5 44 
Fronkrijk 1 692 515 837 — 487 417 
lerland 72 — 72 — — — 
llaiië 2 595 1 229 1211 428 470 766 
Luxemburg — 96 — — — 
Nederiond 16 46 266 87 57 52 
Oostenrijk 157 49 125 212 204 34 
Portugal . 1 352 771 394 30 — 22 
Finland , . . . 331 280 66 94 — 7 
Zweden 506 737 153 139 59 — 
Verenigd Koninkrijk 2 741 1 945 1 166 345 433 415 
Elders (Art. 18)® — 51 75 109 — — 

Totaal 14 646 8 758 7 208 2 597 2 069 2 486 

(waarvan foewiizingen (3 288) (48) (1455) (168) (3) (2 486) 
uit globale krediefen) 

( 1 ) In 1997 heeff de EIB In de Europese Unie 21 847 miljoen ααη kredieten verstrekt: 16 769 mlljoen ofzonderlijke lenlngen en 5 078 miljoen toewijzingen uit lopende globale  
itredieten. De tobellen in de bijiage geven de verdeling von de financieringsoctiviteit near doelstelling en sector ααη voor het jaar 1997 en voor de période 1993-1997. 
Omdot bepoolde kredieten onder meerdere doelstellingen vollen, kunnen de totalen van de verschlllende rubrieken niet bij elkaar worden geteld. 
(2) Financieringen die ααη verrichtingen binnen de Europese Unie gelijk worden gesteld op grond van artikel 18, lid 1, tweede alinea, van de Statuten von de Bank. 

Tabel Β: Financieringen binnen de Europese Unie van 1993 tot en met 1997  
Verdeling per land en doelstelling 

(In min ecu) 

Regionale 
ontwikkeling 

Europese 
verbindings-

infrostructuren 
Milieu en  

leefklimoot 
Energie-

doelstellingen 
internationale 

concurrentiekrocht 
Midden- en  
kleinbedriif 

België  1 158 1 675 432 227 — 969 
Denemarken  2 144 2 926 703 632 66 237 
Duitsland  9 212 2 299 6 157 2 639 760 1 673 
Griekenland ....... 2 770 1 729 238 674 3 122 
Span je  13 392 6 345 4 765 1 975 399 589 
Frankrijk ........ 7 452 3610 2 689 114 1 190 2 039 
lerland  1 002 171 177 321 — 153 
Italië  11 782 4214 5410 3 591 1 523 3413 
Luxemburg ....... 79 96 79 79 — 2 
Nederland  82 594 843 792 160 284 
Oostenrijk  475 487 165 238 397 100 
Portugal . 6 336 2 443 1 617 1 137 21 107 
Finland 723 336 100 — 22 
Zweden  827 1 508 298 375 59 17 
Verenigd Koninkrijk .... 7 382 4 264 4 220 2510 504 1 020 
Eiders (Art. 18) — 493 75 887 — — 

Totool  . . 64 459 33 576 28 203 16 292 5 083 10 748 

(waarvan toewijzingen (12 224) (251) (4 667) (674) (34) (10 748) 
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Tobel C: Finoncieringen binnen de Europese Unie in 1997  
Verdeling per land en sector 

(in min ecu) 

Infrastructuur 

Afzonderliike 
« Totaal leningen 

België noi 769 
Denemarken 757 703 
Duilsiond 3 062 1 656 
Grlekeniond 752 730 
Sponje 2 219 1950 
Frankrijk 2 811 1315 
lerland 72 72 
Italië 3 255 2 441 
Luxemburg 96 96 
Nederiond 393 285 
Oostenrijk 551 491 
Portugal 1 3 52 1 32 2 
Finland 404 374 
Zweden 912 901 
Verenigd Koninkrijk ... 3 926 3 482 
Eiders 184 184 

Totool 21 847 16 769 
(waarvan toewijzingen 
uit globale kredieten) ... — — 

(1 ) Nieuwe sectoren die voor kredieten van de EiB in aanmerking kernen 

Toew. 
uit globale 

kredieten Verbindingen 

Waterbeheer 
en 

diversen Energie 

Industrie 
Diensten Onderwiis 

Landbouw Gezondheid 

332 
54 
407 
23 
269 
496 

814 

109 
60 
30 
30 
11 

444 

711 
509 
320 
603 

1 164 
1 089 

604 
96 
46 
49 

1 133 
286 
714 

2 006 
51 

99 
43 

1 380 

348 
745 
72 
885 

209 
53 
107 
12 
59 

666 
24 

84 
489 
126 
169 
17 

351 

30 
212 
30 
45 
80 
349 
109 

290 
120 
696 
23 
262 
937 

1 414 

109 
237 
82 
60 
60 
902 

1 

177 

275 
23 

5 078 9 382 4 703 2 090 5 193 479 

— (439) 11888) (206) (2 521) (25) 

Tobel D: Finoncieringen in de Europese Unie von 1993 tot en met 1997 
Verdeling per land en sector 

(in min ecu) 

Infrostructuur 

Totaal 
Afzonderlijke 

leningen 

Toew. 
uit globale 

kredieten Verbindingen 

Waterbeheer 
en 

diversen Energie 

Industrie 
Diensten 

Landbouw 
Onderwijs 

Gezondheid 

België  3316 2 239 1 077 1 684 376 227 1 028 2 
Denemarken  3 988 3 732 256 3 000 108 395 485 — 
Duitslond  12 881 7 568 5313 2 053 4 294 2 422 3 931 181 
Griekenland  2 770 2 632 138 1 942 18 682 127 — 
Spanje  14 276 12 979 1 298 7 887 2 561 1 559 1 994 275 
Frankrijk  11 133 6 406 4 728 5 649 1 565 28 3 867 25 
lerland  1 002 847 154 289 177 322 179 35 
Italië . 16 177 12410 3 768 3 599 2 033 4 602 5 941 2 
Luxemburg  177 174 2 96 — — 81 — 
Nederland  2 000 1 636 364 593 688 259 460 — 
Oostenrijk  1 314 1 188 126 487 92 238 497 — 
Portugal  6 336 6 170 166 3 939 468 1 163 766 — 
Finland 883 831 52 729 13 46 95 — 
Zweden  2 036 1 969 66 1 486 156 316 77 — 
Verenigd Koninkrijk . . . 12 422 11 366 1 056 4 806 2 679 2 855 2 076 6 
Eiders  1 404 1 404 — 493 24 887 — — 
Totool  
(waarvan toewijzingen 
uit globale kredieten) . . . 

92 115 73 553 18 563 38 733 

(1 703) 

15 252 

(4 979) 

16 002 

(703) 

21 604 

(11 140 ) 

526 

(37) 
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Tabel E: Financieringen in de Europese Unie In 1997 
Uitvoerige analyse per sector 

|in min ecu| 

bedrag 

Totaal 

% 
Afz. leningen Toewijzingen 

uit glob.kred. 

Energie en infrostructuren . . 16175 74,0 13 643 2 532 

Energie  2 090 9,6 1 885 206 
Productie 5,0 1 017 83 
Elekfriciteif 822 3,8 758 64 
Aardolie en-gas 182 0,8 180 2 
Warmfe . 0,4 79 17 
Transportendistributie . . 4,5 867 123 
Eleklridteit 1,7 338 32 
Aardolie en-gas 2,0 398 34 
Wärmte  0,9 132 56 

Vervoer  7 503 34,3 7064 439 
Uitzonderlijkgrote werken .......... 517 2,4 514 3 
Spoorwegen ...... 1 927 8,8 1 873 55 
Wegen en autosnelwegen 12,3 2 425 258 
Oversiagcentro en overige  . . 14 0,1 13 1 
Stedelijkvervoer 968 4,4 901 67 
Luchtvoart 1 326 6,1 1 30 4 22 
Zeevoort 68 0,3 35 33 

Telecommunicatie 1 879 8,6 1 879 _ 
Netten, centrales en Internationale kabels .... 485 2,2 485 
Mobilofonie 6,4 1 394 

Water, riolerlngen en vaste afvalstoffen 12,7 1 909 871 
Drinkwatervoorziening en waterzuivering 2 240 10,3 1 401 839 
Verwerking van vast en vioeibaar afval 351 1,6 326 25 
Diverse voorzieningen 188 0,9 182 6 

Stedelijke infrastructuur 534 2,4 147 387 
Stadsvernieuwing 326 1,5 5 321 
Openbare gebouwen 0,3 69 5 
Samengestelde stedelijke voorzieningen 134 0,6 72 61 

Diverse infrastructuren 1 389 6,4 760 629 

Industrie, diensten, onderwijs, gezondheid, landbouw 5 672 26,0 3 126 2 545 

Industrie 4 028 18,4 2 451 1 576 
Mijnbouw 16 0,1 — 16 
Metallurgie  0,7 123 31 
Metaalindustrie en machinebouw 331 1,5 45 286 
Productie van transportmaterieel 1 243 5,7 1 18 1 61 
Elektrotechniek, elektronica 349 1,6 248 101 
Chemie  683 3,1 584 99 
Rubber- en kunststofverwerkende industrie ........... 143 0,7 43 100 
Glas en keramiek 78 0,4 13 65 
Bouwmaterialen . . 61 • 0,3 8 54 
Houtindustrie 78 0,4 78 
Levensmiddelenindustrie 1,1 74 167 
Textiel, leer 92 0,4 92 
Papierpulp, papier, drukkerijen 1,7 131 234 
Overige verwerkende industrie  92 0,4 — 92 
Bouwnijverheid    102 0,5 — 102 

Diensten . 1 139 5,2 221 919 
Toerismeen vrijetijdsbesteding 222 1,0 70 152 
Zakelijke dienstverlening 486 2,2 — 486 
Onderzoek en ontwikkeling 0,3 66 5 
Handel 1,6 85 275 

Onderwijs en gezondheid 479 2,2 454 24 
Onderwijs, opieidingen 276 1,3 254 22 
Gezondheid 203 0,9 200 2 

Landbouw, visserij, bosbouw . . 26 0,1 26 

Totaol generaoi . . . 21 847 100,0 16 7Ó9 5 078 
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Tobel F: Finoncieringen In de Europese Unie 1993 - 1997 
Uilvoerige analyse per sector 

(in min ecu) 

ΤοΙααΙ Alz. leningen Toew.uit globale 

bedrag % kredieten (") 

Energie en Infrastructuren  69 985 76,0 62 601 7 384 

Energie 16 002 17,4 15 298 703 
Productie    8 163 8,9 7 922 241 
Elektriciteit  5 140 5,6 4 988 151 
Aardolie en-gas  1 916 2,1 1 914 2 
Wannte  12 983 86 
Vaste brandstoffen . ..... 39 0,0 37 2 
Transport en distributle  7 838 8,5 7 376 462 
Elektriciteit  2 <505 2,8 2511 94 
Aardolie en-gas  4 848 5,3 4 641 206 
Wärmte    0,4 223 162 

Vervoer  30 079 32,7 28 377 1 703 
Uitzonderlijkgrote werken . , . 2 721 3,0 2 717 3 
Spoorwegen  6 714 7,3 6 649 65 
V/egen en autosnelwegen  12 595 13,7 11 576 1 018 
Oversiagcentro en overige 0,2 162 13 
Stedelijkvervoer  4 347 4,7 3 888 460 
Luchtvoort  . . . . . 2 866 3,1 2 838 28 
Zeevoort    661 0,7 546 115 

Telecommunlcotle  8 653 9,4 8 653 — 
Netten, centrales en internationale kabels  6 282 6,8 6 282 — 
Satellieten, stations , . 381 0,4 381 — 
Mobilofonie , . . 1 99 0 2,2 1 990 — 

Water, rioleringen, vaste afvalstoffen ......... 10 662 11,6 7 156 3 505 
Drinkwotervoorziening en waterzuivering  ..... 8386 9,1 5 196 3 190 
Verwerking van vast en vloeiboar αΙναΙ 1 73 4 1,9 1 456 278 
Diverse voorzieningen . . . . 542 0,6 505 37 

Stedelijke infrastructuur  1 785 1,9 1 135 650 
Stadsvernieuwing  623 0,7 137 486 
Openbare gebouwen . 83 0,1 69 13 
Samengesteide stedelijke voorzieningen  ..... 1 080 1,2 929 150 

Diverse Infrcstructuren 2 804 3,0 1 981 823 

Industrie, diensten, londbouw 22 130 24,0 10 952 11 178 

Industrie  17 209 18,7 9313 7 896 
Mijnbouw  99 0,1 — 99 
Metallurgie    . . . . . 432 0,5 308 123 
Metaalindustrie en machinebouw  1 661 1,8 92 1 569 
Productie van transportmaterieel . 5 098 5,5 4 831 267 
Elektrotechniek, elektronica  1 191 1,3 706 485 
Chemie  2 662 2,9 2 114 548 
Rubber- en kunststofverwerkende industrie  665 0,7 133 532 
Glasen keramlek   ..... 477 0,5 48 430 
Bouwmaterialen  584 0,6 113 471 
Houtindustrie  ..... 452 0,5 38 414 
Levensmiddelenindustrie  1 1 42 1,2 196 945 
Textiel, leer  . . , . . 519 0,6 40 478 
Papierpulp, papier, drukkerijen  1 533 1,7 678 855 
Overige verwerkende industrie   ..... 266 0,3 16 250 
Bouwnijverheid  430 0,5 — 430 

Diensten  4 331 4,8 1 151 3 181 
Toerisme, vrijetijdsbesteding  836 0,9 126 709 
Zakelijkedienstverlening  . , . . . 2 632 2,9 830 1 801 
Onderzoek en ontwi kkeli ng  100 0,1 83 16 
Handel  764 0,8 III 654 

Onderwijs, gezondheld  526 0,5 488 37 
Onderwijs, opleidingen  . , . , . 319 0,3 288 30 
Gezondheld  207 0,2 200 7 

Landbouw, visserlj, bosbouw 63 0,1 — 63 

Totaal generaal 92 115 100,0 73 553 18 563 

(*) waarvan 44 miljoen uit middelen van het NLG 
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Tobel G: Overzicht von de kredietverlening per regio In 1997 en von 1993 tot en met 1997 

Daze tabe! geeft een verdeling van de finoncieringen per regio  
zonderlijke kredieten ten behoeve von verscheidene regie's tega  
Romingen EUROSTAT 1994 von hat BBP per hoofd von de bevo king, uitgedrukt in stondaardkoopkrocht (EU15 
Bevolking 1994 in duizendtollen. 

doelstelling 1 o f 2 noargelong fiat land). Voorzover mogeiijk zijn de af-
jk uitgesplitst. 

100). 

(in min ecu) 

BBP/ 

Inw. Bevolking Totaal Afz. 
kredieten 

1997 

Toew.uit globale  
kredieten 

Totool Afz. 
kredieten 

1993-1997 

Toew.uit globale  
kredieten 

België 114 10116 1101 769 332 3 316 2 239 1 077 

Brüssel . . . . 
Vlooms Gewest 
Wallonie . 
Multiregionaol . 

183 
115 

91 

950 
5857 
3 309 

119 
351 
131 
501 

112 
86 
70 

501 

6 349 
265 1 264 
61 485 
— 1 218 

322 
436 
263 

1 218 

28 
828 
221 

Denemorken 114 5 205 757 703 54 3 988 3 732 256 

Regio rond de hoofdstod  348 337 11 984 933 50 
Ten oosten van de Grote Belt   87 85 2 1 611 1 602 9 
Ten Westen van de Grote Belt 211 170 41 802 605 197 
Multiregionaal  111 111 592 592 

Duitsiond 110 81423 3 062 1 656 1 407 12 881 7 568 5313 

Hamburg 
Bremen 
Hessen  
Boden-Württemberg . . 
Beieren 
Noord-Riiniond-Westfalen 
Saarland 
Nedersaksen 
Sleeswijk-Holstein . . . 
Rijnland-Palts 
Berlijn 
Brandenburg 
Saksen-Anhalt 
Saksen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Thüringen  
Multiregionaal 

196 
156 
152 
126 
128 
112 
106 
105 
106 
100 
104 
64 
60 
60 
57 
60 

1 704 
681 

5 973 
10251 
11890 
17784 

1 084 
7680 
2 701 
3 938 
3 473 
2537 
2 768 
4 596 
1 838 
2525 

115 
151 
109 
468 
283 
451 
12 

231 
20 
32 
367 
245 
97 
306 
43 
132 

102 13 202 150 53 
137 14 309 266 43 
41 68 641 418 223 
240 228 867 332 535 
195 89 685 476 209 
178 273 1 615 553 1 062 
10 1 115 89 26 

116 115 851 236 615 
— 20 223 65 158 
— 32 125 34 90 

324 43 622 545 76 
178 67 1 460 1 084 376 
9 88 1 209 707 502 

115 191 1 882 1 295 587 
43 489 295 194 

12 120 1 007 444 563 
— 578 578 

Griekeniond 65 10426 752 730 23 2 770 2 632 138 
Attica 
Noord-Griekeniand 
Midden-Griekenland 
Eilanden  
Multiregionaal . . 

73 
62 
57 
67 

3486 
3 363 
2 575 
1 001 

414 
180 
54 
1 

104 

402 
173 
50 

104 

12 
7 
3 
1 

1 163 
492 
289 
66 
760 

1 129 
446 
252 
48 
757 

33 
46 
37 
18 

3 
Spanje 76 39 150 2 219 1 950 269 14 276 12 979 1 298 

Balearen 
Madrid 
Navarro 
Cotalonië . . . . 
Baskenland . . . . 
Aragon  
Riojo 
Conorische eiianden 
Valencia 
Contobrië . , . 
Asturië  
Kostiiië-Leon . . . 
Murcia  
Kostilië Lo Moncha 
Golicië  
Andolusië . . . .  
Estremaduro . . .  
Multiregionaal . . . 

98 
95 
91 
93 
91 
85 
87 
75 
73 
75 
72 
71 
68 
64 
59 
57 
54 

730 
5 020 

524 
6 095 
2 088 
1 188 

264 
1526 
3 903 

528 
1 089 
2 522 
1 066 
1 660 
2 730 
7035 
1 056 

35 
144 
42 
377 
109 
22 
9 
41 
245 
22 
18 
113 
35 
77 
102 
326 
2 

500 

32 
139 
42 
307 
70 
10 
5 
39 
209 
17 
17 
95 
34 
70 
99 
262 
2 

500 

3 
4 

360 
1 380 

— 160 
70 2141 

971 39 
12 
4 
2 

268 
32 
232 

36 1 886 
4 269 
1 

18 
1 
7 
3 
65 

226 
643 
269 
670 

1 142 
1 967 
463 

1 197 

342 
1 352 
158 

1 916 
901 
225 
25 
203 

1 560 
250 
216 
477 
245 
593 

1 108 
1 757 
453 

1 197 

18 
28 
2 

225 
71 
43 
7 
29 
326 
19 
10 
166 
24 
78 
34 
210 
9 
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Tobel G: Overzicht von de kredietverlening per regio In 1997 en von 1993 tot en met 1997 (vervolgj 

(in min ecu) 

BBP/ 1997 1993-1997 

Inw. Bevolking Totaai Afz. 
kredieten 

Toew.uit globale 
kredieten 

Totaal Afz. 
kredieten 

Toew.uit globale 
kredieten 

Fronkrijk  108 57 900 2811 1 315 1 496 11 133 6 406 4 728 
Ile-de-France 
Elzes  
Chompogne-Ardenne  
Rhône-Alpes . . .  
Houte-Normondle 
Franche-Comté . . 
Centrum 
Basse-Normandie 
Provence-Côte d'Azur 
Aquitanië ....  
Bourgogne ....  
Midi-Pyrénées . . .  
Lotharingen ....  
Loiregebied .... 
Picardië  
Bretagne  
Auvergne ....  
Poitou-Charentes . .  
Noord - Pas-de-Calais 
Limousin  
Languedoc-Roussillon 
Corsica 
LGO  
Multiregionaal . . . 

161 
110 
105 
105 
101 
98 
99 
98 
96 
96 
94 
91 
94 
94 
91 
91 
88 
88 
87 
87 
83 
76 
45 

10 983 
1 663 
1 357 
5528 
1771 
1 113 
2418 
1 413 
4 408 
2 861 
1 620 
2487 
2 305 
3 136 
1 861 
2 843 
1 320 
1 628 
4 003 

722 
2 202 

255 
1 561 

470 
25 
22 
363 
68 
75 
63 
20 
128 
54 
34 
213 
381 
58 
96 
263 
39 
45 
131 
22 
162 
5 

35 
38 

— 470 1 393 549 844 
— 25 240 88 152 
— 22 62 — 62 

195 169 1 983 1 430 552 
42 26 312 221 90 
51 23 302 190 111 
— 63 177 2 174 
— 20 75 — 75 
54 74 688 410 279 
— 54 290 23 266 
— 34 152 45 107 

163 50 520 290 230 
335 46 658 457 201 

— 58 479 165 314 
68 28 445 334 111 

160 104 524 162 362 
— 39 101 — 101 
15 30 155 48 107 
53 78 1 474 1 172 302 

9 14 46 13 33 
111 51 479 274 206 

— 5 6 — 6 
23 13 178 138 39 
38 — 394 394 

ierlond 88 3 571 72 72 — 1 002 847 154 

Itolië 102 58 247 3 255 2 441 814 16 177 12410 3 768 
Lombardije . . . .  
Aostavallei . . . .  
Emilio-Romagna . .  
Trentino-Alto Adige . 
Ligurië  
Lotium  
Friuli-Venezia Giulia 
Veneto  
Piëmonte  
Toscane  
Marken  
Umbrië 
Abruzzen . . . . 
Molise  
Sardinië . . . , . 
Apulië  
Sicilië  
Campanië . . . . 
Basilicata  
Calabrië  
Multiregionaal . . . 

131 
129 
128 
123 
120 
119 
120 
118 
114 
110 
104 
99 
90 
77 
78 
72 
70 
69 
67 
61 

9 063 
120 

3 990 
924 

1 692 
5 282 
1 212 
4 498 
4 371 
3 586 
1 466 

837 
1 289 

338 
1 688 
4 145 
5 170 
5 844 

621 
2 112 

611 

249 
4 
40 
44 
40 
265 
109 
118 
222 
36 
44 
80 
70 
128 
178 
161 
141 
70 
643 

477 

32 

12 
23 
94 
59 
44 
205 
19 
33 
80 
70 
110 
177 
154 
140 
69 
643 

133 1 698 
— 5 

217 1 266 
4 
40 
32 
17 
171 
50 
74 
17 
17 
12 

17 
1 
7 
1 
2 

524 
490 

1 322 
113 
949 
931 
534 
725 
197 
874 
207 
604 
832 

1 075 
706 
871 
264 

1 990 

1 113 

469 
380 
314 

1 211 
75 
414 
572 
237 
581 
51 
762 
188 
594 
752 

1 009 
595 
848 
256 

1 990 

585 
5 

797 
144 
176 
111 
39 
534 
359 
297 
144 
146 
112 
19 
10 
80 
66 
112 
23 
8 

Luxemburg 169 404 96 96 — 177 174 

Nederland 105 15 381 393 285 109 2 000 1 636 364 

V/est-Nederland .  
Noord-Nederland 
Zuid-Nederland 
Oost-Nederlond .  
Multiregionaal . . 

113 
102 
101 
93 

7204 
1 619 
3 395 
3 163 

159 
3 
24 
208 

103 

182 

57 
3 
24 
26 

935 
25 

443 
361 
236 

801 

322 
278 
236 

135 
25 
120 
83 
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Tobel G: Overzicht von de kredietverlening per regio in 1997 en von 1993 tot en met 1997 (vervolg) 

(in min ecu) 

BBP/ 
Inw. Bevolking 

1997 1993-1997 

Totaal Afz, 
kredieten 

Taew.uit globale 
kredieten 

Totaal Afz. 
kredieten 

Taew.uit globale 
kredieten 

Oostenrijk 110 8 030 551 491 

Oost-Oostenrijk Ì22 3 384 249 ^ 
Zuid-Oostenrijk 87 1 769 156 150 
West-Oostenrijk 110 2 877 97 69 
Multlregionaal 49 49 

Portugal 67 9902 Γ352 1 322 

Lissabon/vallei van de Taag 87 3 306 530 
Noord 58 3 511 95 
Algarve 74 344 9 
Centrum 55 1 714 31 
Madeira 52 256 — 
Alentejo 53 531 1 
Azoren 48 240 — 
Multiregionaal 684 

Finland 91 5 088 404 3^ 

Newiand 119 1 302 62 
Zuid-Finland 86 1791 135 
Oost-Finland 72 708 5 
Midden-Finland 79 707 80 
Noord-Finland 80 555 122 
Àlandseilanden 126 25 — — 
Multiregionaal — — 

Zweden 98 8781 912 ^ 

Stockholm 125 1 697 64 
Oost- en Midden-Zweden ......... 88 1 495 39 
Smàland en de eilenden 93 793 56 
Zuid-Zweden 91 1 252 290 
West-Zweden 95 I 754 221 
Centrum-Noord-Zweden 91 866 — 
Midden-Norrland 96 397 — 
Opper-Norrland 95 526 — 
Multiregionaal 242 

Verenigd Koninkrijk 99 58 395 3 926 3 482 

South East ίΤτ 17 832 1 14 4 
EastAnglia 100 2 101 117 
Schotland 98 5 138 354 
Southwest 95 4 785 187 
East Midlands 93 4 097 247 
West Midlands , 90 5 308 364 
Yorkshire en Humberside 87 5 032 366 
Northwest 88 6 435 173 
North 85 3 113 248 
Wales 81 2 917 200 
Noord-lerland 80 I 638 38 
Multiregionaal 488 

Elders 184 184" 

Totaal 372 018 2 1 847 16 769 

60 1 314 1 188 126 

27 
6 
27 

325 
256 
247 
487 

289 
239 
174 
487 

36 
17 
72 

30 6 336 6170 166 

519 
84 
9 
26 

684 

12 
11 

2 740 
636 
98 
87 
102 
3 
38 

2 632 

2 697 
562 
91 
59 
92 

37 
2 632 

43 
75 
7 
27 
10 
3 
1 

30 883 831 52 

60 
124 

76 
113 

1 
11 
5 
4 
9 

87 
198 
8 
89 
126 

— 375 

83 
184 

76 
113 

375 

3 
15 
8 
13 
13 

11 2 036 1 969 66 

64 
39 
56 
284 
216 

242 

1 
6 
4 

301 
53 
73 

695 
254 
4 

47 
608 

298 
48 
70 

661 
239 

46 
608 

3 
5 
4 
35 
16 
4 
0 
1 

444 12 422 11366 1 056 

1 059 
102 
313 
150 
196 
333 
332 
118 
229 
162 

488 

85 
15 
41 
37 
51 
31 
34 
56 
19 
38 
38 

2 875 
790 
942 
293 
485 
869 

1 188 
1 205 
538 
949 
146 

2 141 

2 685 
745 
888 
219 
399 
784 

1 089 
1 057 
482 
878 

2 140 

190 
45 
54 
74 
86 
85 
99 
148 
57 
71 
146 

1 

— 1 404 1 404 

5 078 92 115 73 553 18 563 
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Tabel H: per 1 aprii 1998 geldende of in een onderhandelingsfase zijnde overeenkomsten, finonciële protocollen en besluiten 
(in min ecu) 

Uit begrotingsmiddeien 

Rechtsgrondsiag 

Geldigheids-

duur 

Leningen uit 
eigen middelen  

van de EIB'" 

Verrichtingen 
met risico-

kopitaal 

Niet-terugvorder

bare steun Totaal 

ACS-lcnden - LGO 

ACS 

LGO 

2e financiële protocol 4e 
overeenkomst van Lomé 
Besluit van de Raad 

2000 

2000 

1 658 

35 

1 000 

30 

11 967 "" 

135"" 

14 625 

200 

Zuid-Afriko Besluit van de Raad 2000 375 — 375 

Middellandse-Zeegebied 

Algerije, Cyprus, Egypte, 
Israël, Jordonië, Libanon,  
Malta, Marokko, Syrië, 
Tunesië, Turkije, Gaza en 
Westoever 

Euromediterraan 
partnerschap 

2000 2310 200 3 424,5 5 734,5 

Turkije Speciale actie uit hoofde 
van de financiële 
samenwerking, nog niet 
von kracht 

2000 750 750 

Malta 4e financiële protocol 1998 30 2 13 45 

Cyprus 4e financiële protocol 1998 50 2 22 74 

Midden- en Oost-Europa 

Hongarije, Polen,  
Slowakije, Tsjechië, 
Buigarije, Roemenië, 
Estland, Letland, 
Litouwen, Albanië, 
Slovenië 

Besluit van de Raad 2000 3 520 4 564 ' 1̂ 8 084 

Voormalige 
Joegoslavische Republiek 
Macedonië 

Financieel protocol 2000 150 20 170 

Latijns-Amerika en Azië Besluit von de Raad 2000 900 — — 900 

Pretoetredingssteun-
faciliteit"»' 

Besluit van de Raad 2000 3 500 — — 3 500 

1 Krediefen met rentesubsidies uit de middelen van het Europees Ontwikkelingsfonds voor projecten in de ACS-londen en de LGO en uit de olgemene begroting van de Gemeen-
schappen voor milieuprojecten in de londen in het Middellandse-Zeegebied. 
De rentesubsidies worden in mindering gebracht op de niet-terugvorderbore steun. 

2 Toe te kennen door de EIB. 

3 Toe te kennen door de Europese Commissie. 

4 Met inbegrip von de bedrogen voor rentesubsidies bij leningen von de EIB. 

5 De soldi van de vorige financiële protocollen kunnen ook nog worden aangewend, of het nu gaat om het totaal voorziene bedrag of om het restant. 

6 Indicotief bedrag dat in mindering wordt gebracht op de niet-terugvorderbare steun die in de volgende kolom is opgenomen. 

7 Met inbegrip van de bedragen voor verrichtingen met risicodragend vermögen en voor rentesubsidies ten behoeve van leningen van de EIB voor milieuprogramma's. 

8 Phare-programma voor de période 199Ó-1999, beheerd door de Commissie. 

9 Gereserveerd voor rentesubsidies bij EIB-Ieningen ter ondersteuning van infrastructuren die voor zowel de Gemeenschap als voor de voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië (FYROM) van belang zijn. Steun uit het Phare-programma is ook voor de FYROM toegankelljk. 

10 Bestemd voor de kandidaotlanden voor toetreding tot de Europese Unie, namelijk Hongarije, Polen, de Republiek Slowakije, de Republiek Tsjechië, Buigarije, Roemenië,  
Estland, Letland, Litouwen, Slovenië en Cyprus. 
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Tobel I: Flnoncieringen Bülten de Europese Unie in 1997 
Verdeling per land en sector 

(in min ecu) 

Eigen Begrotings-
Water

beheer en industrie, 

Sector 

Globale 
Totool mlddelen middelen Energie Verbindingen diversen diensten krediefen 

ACS - IGO 60 41 19 39 3 — 2 16 
Afrika 50 37 13 35 3 -— 2 10 

West-Afrika 35 34 1 34 — — 1 — 
Oost-Afrika 10 — 10 — — 10 
Zuidelijk Afrika 4 3 1 1 3 — — 
Centraal-Equaforiaal Afrika 1 — 1 — — — 1 — 

Caribiscfi gebied 4 — 4 — — — — 4 
Stille Oceoan 2 — 2 — — — 2 
Landen en gebieden overzee 4 4 — 4 — — — — 

ZUID-AFRIKA 199 199 — 45 — — — 154 

MIDDELLANDSE-ZEEGEBIED 1 122 1 086 36 346 310 265 65 136 
Algerije 335 335 — 335 — — — — 
Tunesië 145 130 15 — 90 40 — 15 
Egypte 138 131 7 — 85 — 50 3 
Marokko 135 135 — — 85 50 — — 
Libanon 131 131 — 11 20 100 — — 
Turkije 95 95 — — — 45 — 50 
Jordonië 70 60 10 — 30 — — 40 
Cyprus 55 55 — — — 30 — 25 
Gaza 15 14 1 — — — 15 — 
Molto 3 — 3 — — — — 3 

MIDDEN- EN OOST- 1 486 1 486 70 804 520 47 45 
EUROPA (MOE) 
Republiek Tsjechië 540 540 — — 340 200 — — 
Polen 355 355 — — — 320 — 35 
Republiek Slowokije 262 262 — — 262 — — — 
Roemenië 142 142 — 35 60 — 47 — 
Bulgorije 60 60 — — 60 — — — 
Slovenië 45 45 — — 45 — — 
Hongorije 35 35 — 35 — — ·= — 
Letlond 20 20 — — 20 — — 
Estlond 20 20 — — 10 — — 10 
Litouwen 7 7 — — 7 — — — 

LATIJNS-AMERIKA, AZIÈ (ALA) 378 378 — 93 75 65 105 40 
LaUjns-Amerika 
Brozilië 55 55 — — — — 55 — 
Mexico 50 50 — — — — 50 — 
Peru 50 50 — — 50 — — — 
Andespoct 40 40 — — — — — 40 
Uruguoy 10 10 — — — 10 — — 
Azië 
Filipijnen 97 97 — 72 25 — — 
Indonesië 55 55 — — — 55 — — 
Pokiston 21 21 — 21 — — — — 

Totooi 3 244 3 190 55 593 1 192 850 219 391 
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Tobel J: Kredietverlening in de ACS-ionden en de LGO von 1993 tot en met 1997 
Verdeling per land en sector 

(in min ecu) 

Tofaal 
Eigen 

middelen 
Begrolings-

middelen Energie Verbindingen 

Water
beheer en  

diversen 
Industrie, 
diensten 

Sector 

Globale 
kredieten 

In olle ACS-londen 85,0 

AFRIKA 1 039,7 
West-Afrika 295,6 
Ghana 75,7 
Ivoorkust , 54,7 
Mall 47,7 
Guinee 41,0 
Burkina Faso 31,0 
Senegal . , 19,6 
Kaapverdië 7,0 
Guinee-Bissau ....... 5,2 
Regionaal 4,6 
Nigeria 3,6 
Mauritanië 3,5 
Benin 2,0 
Centraal-Equatoriaal .... 38,6 
Kameroen 21,9 
Gabon 11,1 
Sao Tomé en Principe .... 5,6 
Oost-Afrika 222,6 
Kenia 78,9 
Ethiopië 54,0 
Uganda 43,6 
Tanzania 33,3 
Eritrea . 8,0 
Djibouti 2,8 
Seychellen 2,0 
Zuidelijk Afrika 453,0 
Zimbabwe 97,8 
Botswana 71,4 
Mauritius 65,0 
Mozambique 52,9 
Namibië 47,7 
Zambia 44,5 
Malawi 30,0 
Lesotho 23,0 
Swaziland 12,5 
Madagaskar 7,2 
Comoren 1,0 
Multiregionaal 30,0 

CARIBISCHGEBIED 338,7 
Jamaica 98,0 
Trinidad en Tobago 57,6 
Bahama's 34,0 
Regionaal 32,0 
Dominicaanse Republiek ... 31,0 
Barbados 30,0 
Guyana 13,3 
Sint-Lucia 11,5 
Haiti 8,0 
Belize 6,5 
Grenada 5,8 
Sint-VincentendeGrenadinen . 5,0 
Antigua 3,4 
Saint Kitts and Nevis 2,0 
Suriname 0,7 

STILLE OCEAAN 81,8 
Papoea-Nieuw-Guinea . . . 62,0 
Fiji 8,4 
Tonga 5,7 
Salomonseilanden 2,0 
Regionaal 1,7 
West-Samoa 1,5 
Tuvalu 0,5 

70,0 

517,8 
146,5 
74,0 
36,0 
35,0 

1,5 

18,5 
8,0 

10,5 

45,1 
35.0 

10.1 

277,7 
79,0 
66,9 
63,0 
20,0 
43,8 

5,0 

30,0 

255,0 
93,0 
53,5 
34,0 
20,0 
8,0 

30,0 

10,0 

2,5 
4,0 

53,7 
41,0 
8,0 
4,7 

15,0 

521,9 
149,1 

1.7 
18,7 
12.7 
39.5 
31.0 
19.6 
7,0 
5,2 
4,6 
3,6 
3.5 
2,0 

20.1 
13,9 
0,6 
5.6 

177,5 
43,9 
54,0 
33,5 
33,3 
8,0 
2.8 
2,0 

175,3 
18.8 

4,5 
2,0 

32.9 
3.9 

44,5 
30,0 
18,0 
12,5 
7,2 
1,0 

83,7 
5.0 
4.1 

12,0 
23.0 

13,3 
1,5 
8,0 
4,0 
1,8 
5,0 
3.4 
2,0 
0,7 

28.1 
21,0 
0,4 
1,0 
2,0 
1,7 
1.5 
0,5 

380,9 
151,7 
74,0 
37,6 
5,3 

25,0 
9,8 

26,1 
20,5 

5,6 
28,5 
5,5 

23,0 

174,6 
67,0 
13,6 

40,0 

18,0 
15,0 
20,0 

1^ 

124,7 
9,0 

45,0 
20,0 

15,0 
20,0 

8,0 

3,7 
4,0 

12,0 
12,0 

177,9 
29,9 

6,0 

13,0 
3.4 
5,0 
2.5 

10,5 

10,5 

45,8 

35,0 

8,0 
2,8 

01,7 

37,0 

24,7 

30,0 

71,0 
60,0 

4,0 

5£ 
2£ 

117 

8,0 
3,7 

122,4 
15,0 

15,0 

166,0 
88,0 
0,7 
7.1 

41,6 
16,0 
8.2 
0,6 
2.0 
2,7 
4,6 
1.1 
3,5 

2,0 
1,4 
0,6 

7,5 
3,5 

46,4 
46,0 
0,4 

85,0 

192,4 
11,0 
1,0 
4,0 
0,9 

0,6 

2£ 
2,0 

28,0 120,3 
— 0,1 73,3 
— 9,0 10,0 — 18,6 25,0 

0,3 10,0 

2,0 
107,4 48,0 61,2 

— 13,8 17,0 
50,4 3,4 4,0 
28,0 — 

— 12,9 — 
14,0 0,9 8,0 

— 6,0 20,5 
15,0 — 

3,0 
5,0 
3,7 

44,0 15,0 84,1 
7,0 22,0 

8,6 4,1 
14,0 

8,6 

— — 28,0 
— — 16,0 

10,0 — 
7,8 5,0 0,5 

0,5 3,0 
— — 8,0 
— 0,3 2,5 

1,8 — — 

3,4 — — 
— 0,7 — 

11,7 
4^ 

2,0 
2,0 
1,7 
1,5 
0,5 

Totool ACS-londen . . . 1 545,2 896,5 648,7 517,6 260,6 166,4 227,4 373,2 

LGO  . . 37,6 15,5 22,1 5,9 6,0 — 3,2 22,5 

Totool generool .... 1 582,8 912,0 670,8 523,5 266,6 166,4 230,5 395,7 
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Tobel Κ: Kredietveriening in Zuid-Afriko von 1993 toten met 1997  
Sectorale verdeling (in min ecu] 

Sector 

Woter-
beheer en Industrie, Globole 

Totool Energie Verbindingen diversen diensten kredieten 

Zuid-Afriko .... 300 101 — — — 199 

Tctool  300 101 — — — 199 

Tobel L: Kredletverlening in het Middellandse-Zeegebied von 1993 tat en met 1997 
Verdeling per lond en sector (in min ecu) 

Sector 

Woter-
Eioen Begrotings- beheer en Industrie, Globole 

Totool 3 ί 3 middelen Energie Verbindingen diversen diensten kredieten 

Algerije  910 910 — 670 130 60 50 — 
Egypte  714 692 22 55 85 90 431 53 
Marokko .... 661 641 20 140 250 161 — 110 
Libanon  456 453 3 72 155 226 — 3 
Turkije  435 435 — 134 76 175 — 50 
Tunesië  376 353 23 15 148 140 — 73 
Jordanië .... 195 183 12 20 75 48 5 47 
Cyprus 148 146 2 — 12 72 — 64 
Israël  108 108 — — — 35 — 73 
Gaza/Westoever . . . . 94 87 7 — 23 30 15 26 
Malto  31 28 3 — 6 22 — 3 
Regionaal .... . . . 9 9 — — 9 
Totaal  4 137 4 035 101 1 10 6 960 1 059 501 512 

Tobel M: Kredletverlening in Midden- en Oost-Europo von 1993 tot en met 1997 
Verdeling per land en sector (in min ecu| 

Sector 

Tofool Energie Verbindingen 

Water
beheer en  

diversen 
Industrie, 
diensten 

Globale 
kredieten 

RepubliekTsjechië 
Polen  
Hongarije . . .  
Roemenië . . .  
Republiek Slowokije 
Bulgarije ....  
Slovenië ....  
Litouwen ....  
Estland ....  
Letlond ....  
Albonië .... 

1 475 
1 471 
602 
592 
587 
231 
195 
108 
88 
51 
46 

355 
180 
55 
145 
185 

10 
7 
6 
12 

820 
715 
317 
370 
352 
201 
195 
88 
61 
20 
29 

200 
378 

100 

47 

15 

198 
230 
30 
50 
30 

10 
20 
10 
5 

Tatool  5 446 955 3 168 593 147 583 

Tobel N: Kredletverlening in Azië en Latijns-Amerika van 1993 tat en met 1997 
Verdeling per land en sector (in min ecu) 

Sector 

Woter-
beheer en Industrie, Globale 

Totool Energie Verbindingen diversen diensten kredieten 

Argentinië  167 46 45 76 
Filipijnen  . . , . , 145 72 50 — 23 — 
Indonesië ...... 101 46 — 55 — — 
Pakistan ..... 81 81 — — — — 
Peru  ..... 77 — 77 — — — 
Citili  75 — 75 — — — 
Thailand  ..... 58 58 — — — — 
China  ..... 55 55 — — — — 
India ..... 55 55 — — — — 
Brazilië  55 — — — 55 — 
Mexico  ..... 50 — — — 50 — 
Costa Rica  44 44 — — — — 
Regionaal (Andes-pact) 40 — — — — 40 
Paraguay  17 — — 17 — — 
Uruguay  10 — — 10 — — 

Tataal  1 030 457 247 158 128 40 
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Tobel Ο: In 1997 opgenomen middelen 

Emissie- Land van 
maand uitgifte 

Emissie-
vaiuta 

Identificatie Bedrag (in min) 
in nationale valuta 

in 
ecu 

Looptijd  
(in jaren) 

Nominale  
rente ( %) 

Leningen op lange termijn (voor swaps) 

OPENBARE EMISSIES 
6,000 Januori Duitsiond DEM 500 257 7 6,000 

Sponje ESP (1) 10 000 61 5 6,125 
Sponje ESP (1) 111 50 68 20 22,021 
Sponje ESP (1) 15 000 91 10 6,790 

Luxemburg NZD 100 56 5 7,000 
Luxemburg FRF (3) 1 500 229 10 4,500 
Luxemburg ITL 1 000 000 523 7 voriobel 
Zwitseriond CHF 500 296 10 4,000 

Februar! Duitsiond DEM 71 36 30 nulcoupon 
Duitsiond DEM 288 148 20 nulcoupon 
Duitsiond DEM 400 205 5 4,500 
Duitsiond DEM (1) 125 64 5 voriobel 
Duitsiond DEM (1)(3) 150 77 10 8,000 

Sponje ESP 
(1)(3) 

4 409 27 4 4,300 
Sponje ESP (1) 5 279 32 4 4,300 
Sponje ESP (1) 5 279 32 4 4,350 
Sponje ESP ni 5 279 32 4 4,450 
Sponje ESP (1) 5 279 32 4 4,500 
Sponje ESP (1) 10 558 64 4 4,400 
Sponje ESP (1)(3) 14 000 85 10 7,280 

Itolië ITL 
(1)(3) 

1 000 000 523 7 voriobel 
Luxemburg EURO (2) 1 000 1 000 7 5,250 
Luxemburg ITL (1) 300 000 157 3 voriobel 
Luxemburg ITL (1) 750 000 392 10 7,000 
Luxemburg AUD 100 64 5 7,000 
Luxemburg LUF 2 000 50 10 6,000 
Luxemburg ITL (1) 500 000 261 5 6,200 
Nederlond NLG (2) 1 000 458 10 5,750 

Portugol PTE (11(3) 10 000 51 7 5,820 
VK GBP 150 203 8 6,000 
VK GBP 500 678 5 7,250 

Moort Duitsiond DEM 100 51 5 4,500 
Denemorken DKK 200 27 7 4,000 

Sponje ESP 15 000 91 10 6,500 
Sponje ESP (1) 6 250 38 4 4,000 
Sponje ESP 6 250 38 4 4,300 
Sponje ESP 6 250 38 4 4,350 
Sponje ESP 6 250 38 4 4,400 
Sponje ESP 6 250 38 4 4,450 
Sponje ESP 6 250 38 4 4,500 
Sponje ESP 6 250 38 4 4,550 
Sponje ESP 5 000 30 4 4,300 

Luxemburg EURO (2) 300 300 7 5,250 
Luxemburg FRF (2) 3 000 457 10 5,750 
Luxemburg FRF (3) 1 400 213 10 4,250 

Portuqo PTE (2) 20 000 102 10 5,750 
VK JPY (1) 14 000 96 3 5,460 

April Duitsiond DEM (2) 1 000 512 10 5,750 
Duitsiond DEM (1)(3) 50 26 10 8,000 
Duitsiond DEM 300 154 5 4,750 

Denemorken DKK 300 40 8 4,000 
Sponje ESP 2 500 15 5 4,300 
Sponje ESP 2 500 15 5 4,320 
Sponje ESP 2 500 15 5 4,340 
Sponje ESP 2 500 15 5 4,360 
Sponje ESP 2 500 15 5 4,300 
Sponje ESP 2 500 15 5 4,350 
Sponje ESP 2 500 15 5 4,400 
Sponje ESP 2 500 15 5 4,450 
Sponje ESP 2 500 15 5 4,500 
Sponje ESP 2 500 15 6 4,550 
Sponje ESP (1) 9 500 57 5 5,800 

Luxemburg DKK (1) 400 54 8 5,000 
Luxemburg ITL (1) 250 000 128 10 7,000 
Luxemburg USD 500 430 10 7,250 
Luxemburg AUD 100 67 5 7,250 
Luxemburg ZAR 100 19 5 14,625 
Luxemburg USD 300 258 4 6,625 
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Tobel Ο: in 1997 opgenomen middelen (vervolg) 

Emissie* Land van Emissie Identifìcotie Bedrag (in mìljoenen] in Looptijd Nominale 
maand uitgifte valuta in nationale valuta ecu Iln jaren) rente | %) 

Mei Sponje ESP 10 000 60 10 6,500 
Japan JPY 30 000 209 3 5,600 

Luxemburg ZAR (1) 200 39 3 variabel 
Luxemburg FRF 3 000 456 5 variabel 
Luxemburg ITL (1) 150 000 77 5 6,200 

VK GBP '(2) 500 700 11 7,625 
Zwitserland CHF 150 89 6 3,000 

Juni Duitsland DEM (1) 53 27 2 variabel 
Hongkong HKD 500 55 7 7,270 
Luxemburg ITL (1) 250 000 128 10 7,000 
Luxemburg FRF 1 200 182 10 5,105 
Luxemburg USD 300 258 12 6,875 
Luxemburg ZAR 150 29 5 14,750 
Luxemburg FRF 500 76 15 5,955 

Portugal PTE Π) 10 000 51 5 5,750 
VK GBP 250 350 10 7,625 

Juli Duitsland DEM 500 254 6 5,000 
Spanje ESP 2 500 15 4 4,300 
Span je ESP 2 500 15 4 4,320 
Spanje ESP 2 500 15 4 4,340 
Spanje ESP 2 500 15 4 4,360 
Spanje ESP (1) 10 000 60 11 5,750 

Griekenland GRD (1) 20 000 64 3 variabel 
Luxemburg DKK (1) 400 53 5 5,500 
Luxemburg ITL (1) 250 000 130 5 6,200 
Luxemburg FRF (2) 3 000 452 12 5,750 
Luxemburg ZAR 150 29 10 14,000 
Luxemburg ITL (2) 1 500 000 780 10 9,000 

VK CZK 1 000 27 4 11,500 
Zwitserland CHF 300 182 10 3,500 

Augustus Luxemburg USD 200 177 7 6,125 
Luxemburg ITL (2) 300 000 156 10 9,000 

September Duitsland DEM 250 127 6 5,000 
Luxemburg ITL (1) 200 000 104 5 6,200 

Portugal PTE 15 000 75 4 5,250 
VK JPY (1) 50 000 387 10 2,125 
VK CZK (1) 1 000 27 3 12,750 

Oktober Duitsland DEM (2) 1 000 509 6 5,250 
Hongkong HKD 1 000 115 4 6,808 

Spanje ESP 40 000 241 10 5,000 
Griekenland GRD (1) 30 000 97 5 variabel 

Italië ITL 750 000 390 5 variabel 
Luxemburg ZAR 150 29 5 14,000 
Luxemburg ITL Π) 500 000 260 5 variabel 
Luxemburg ZAR 100 19 10 13,750 
Luxemburg USD 500 449 5 6,125 
Luxemburg USD 11) 100 90 10 7,000 

Portugal PTE (1)(3) 15 000 75 8 variabel 
November Spanje ESP (1) 3 000 18 5 5,070 

Spanje ESP (1) 3 000 18 5 5,080 
Spanje ESP (1) 3 000 18 5 5,090 
Spanje ESP (1) 3 000 18 5 5,100 
Spanje ESP (1) 3 000 18 5 5,110 
Spanje ESP (1) 3 000 18 5 5,120 
Japan JPY 30 000 222 4 3,000 

Luxemburg ITL (2) (3) 750 000 390 6 variabel 
Luxemburg ZAR 500 96 5 13,500 
Luxemburg ITL (1)(3) 300 000 156 10 10,250 
Luxemburg USD 1 000 898 5 variabel 
Luxemburg LUE (2) 2 000 49 6 5,250 
Luxemburg USD 250 225 5 6,125 

VK GBP 500 725 5 variabel 
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Tobel Ο: In 1997 opgenomen middelen (vervolg) 

Emissie- Land von Emissie- Idenlifi calie Bedrog (in miljoenen] in Looptijd Nominale 
maand uitgiRe ναΐυΐα In nationale valuta ecu (in jaren) rente (t%) 

December Duitsland DEM (1) 300 153 4 4,750 
Spanje ESP (1) 3 000 18 4 5,360 
Spanje ESP (1) 3 000 18 4 5,370 
Spanje ESP (1) 3 000 18 4 5,380 
Spanje ESP (1) 3 000 18 4 5,390 
Spanje ESP (1) 3 793 23 4 5,410 
Spanje ESP (1) 3 793 23 4 5,420 

Italië ITL 500 000 260 7 4,750 
Luxemburg DKK (1) 400 53 5 5,500 
Luxemburg USD (1) 250 225 2 4,500 
Luxemburg ITL ID (3) 600 000 312 12 12,000 
Luxemburg SEK ID 800 95 6 6,000 

VK JPY ID 25 000 185 3 5,000 
VK GBP 150 218 7 6,000 

144 transacties 22 482 

(1 ) medium term notes; (2) "Euro-toestromend"("Euro-contributory"); (3) omzetbaor von vaste in voriobeie rente 
* Deze emissie bevot clousuies van fungibiliteit met euro-toestromende emissies, maar coupons en vervaldatum zijn overeenkomstig de " Gilt 
markt. 

ONDERHANDSE LENINGEN 
1 ITL 330 491 173 nulcoupon 
8 JPY 40 761 280 variabel-5.56 

1 FIM 100 17 4,990 
1 NLG 150 68 variabel 
1 DEM 100 51 variabel 

12 transacties 589 
(waarvan 9 op middellange termijn 

Totool 23 071 

Noot: het bedrag von de leningen met nulcoupons wordt berekend op basis van het nominale bedrag vermenigvuldigd met de emissiekoers 
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Tobel Ρ: Opgenomen middelen (no swops) von 1993 tot en met 1997 (in min ecu) 

1993 1994 1995 1996 1997 

bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % 

Communoutolre voluto's 
ECU/EURO CI 960 6,8 300 2,1 400 3,2 500 2,8 (*) 1 300 5,6 
DEM 1 948 13,7 2 051 14,5 2 397 19,3 5 285 30,1 3 437 14,9 
FRF 1 811 12,7 1 15 3 8,1 342 2,8 655 3,7 2 590 11,2 
GBR 2 639 18,6 1 518 10,7 996 8,0 2 168 12,4 2 875 12,5 
ITL 2 039 14,3 2 560 18,1 3 343 27,0 4 398 25,1 5 044 21,9 
BEF — 752 5,3 — — 19 0,1 — — 
NLG 227 1,6 661 4,7 145 1,2 84 0,5 17 0,1 
DKK — 53 0,4 — 88 0,5 134 0,6 
IEP 125 0,9 177 1,2 135 1,1 102 0,6 58 0,3 
LUE 100 0,7 201 1,4 193 1,6 65 0,4 99 0,4 
GRD — — 36 0,3 149 1,2 97 0,6 161 0,7 
ESP 1 24 1 8,7 948 6,7 1 574 12,7 2 034 11,6 2 599 11,3 
PTE 243 1,7 584 4,1 1 004 8,1 358 2,0 1 092 4,7 
ATS — — 59 0,4 — — — — — — 
SEK — — — 77 0,6 191 1,1 189 0,8 
FIM — — 18 0,1 34 0,2 45 0,2 

Totool 11 333 79,7 10 994 77,7 10 774 86,9 16 078 91,6 19 639 85,3 
waarvan met vaste rente 9 886 69,5 8 188 57,9 5 720 46,1 8 970 51,1 10 242 44,5 
woorvon met voricbeie rente 1 447 10,2 2 806 19,8 5 054 40,8 7 108 40,5 9 397 40,8 

Andere valuta's 
USD 1 502 10,6 1 659 11,7 528 4,3 698 4,0 2 211 9,6 
CHE 453 3,2 856 6,0 323 2,6 165 0,9 566 2,5 
JPY 657 4,6 580 4,1 771 6,2 580 3,3 541 2,4 
CAD 278 2,0 — — — — — — — 
ZAR — — — — 33 0,2 68 0,3 

Totool 2 891 20,3 3 154 22,3 1 622 13,1 1 476 8,4 3 387 14,7 
waarvan met vaste rente 2 808 19,7 2 448 17,3 1 338 10,8 1 15 6 6,6 2 116 9,2 
waarvan met variabele rente 83 0,6 706 5,0 284 2,3 320 1,8 1 271 5,5 

Totool generool 14 224 100,0 14148 100,0 12 395 100,0 17 553 100,0 23 025 100,0 
waarvan met vaste rente 12 695 89,2 10 636 75,2 7 058 56,9 10 126 57,7 12 358 53,7 
waarvan met variabele rente 1 529 10,8 3512 24,8 5 338 43,1 7 427 42,3 10 668 46,3 

(Middeljlonglopende tronsoctles 
- Openbare emissies 14 080 99,0 12 779 90,3 12 080 97,5 17 066 97,2 22 438 97,5 
- Onderhandse leningen 144 1,0 1 369 9,7 315 2,5 487 2,8 587 2,5 
waarvan medium term notes — — 50 0,4 829 6,7 2 989 17,0 5 377 23,4 

EURO sinds 1997, met betalîng in ecu 

Tobel Q: Opnome in ecu ( * ) von 1981 tot en met 1997 (in min ecu) 

Vastrentende leningen Varlalaeirentende leningen 

Voor Να Να Commercial Deposito- Opname Totale A/B 

Jaar swaps swops swaps paper certificaten Totaal in ecu (A) opname (B) in% 

1981 85 85 — — 85 2310 3,7 
1982 112 112 — — — — 112 3 205 3,5 
1983 230 230 — — — — 230 3619 6,4 
1984 455 455 — — 100 100 555 4 361 12,7 
1985 720 720 — — — — 731 5 709 12,8 
1986 827 897 — — — — 897 6 786 13,2 
1987 675 807 — — — — 807 5 593 14,4 
1988 959 993 83 — 253 335 1 32 8 7 666 17,3 
1989 1 395 1 526 75 200 38 313 1 839 9 035 20,4 
1990 1 272 1 2 55 — 500 10 510 1 765 10 996 16,1 
1991 1 550 1 550 450 500 — 950 2 500 13 672 18,3 
1992 1 130 1 13 0 807 — — 807 1 937 12 974 14,9 
1993 650 500 460 — — 807 960 14 224 6,8 
1994 300 — 300 — — 300 300 14 148 2,1 
1995 400 200 200 — — 200 400 12 395 3,2 
1996 650 500 — — — — 500 17 553 2,8 
1997 1 300 1 3 00 — — 1 300 23 025 5,6 

Totool 12710 12 260 2 375 1 200 400 4 321 16 246 167 271 9,7 

Voor 1985 met inbegrip van ΙΟ,ό miijoen ααη participatiecertificaten 
(*) Met ingang van 1997 zijn de emissies in euro geplaatst, met betaling in ecu 
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Statistische omrekeningskoers 

Voor de statistieken betrefFende de kredietverlening (ondertekende leningovereenkomsten en uifbetalingen) en de opgenomen middelen 
hanteert de EIB ieder kwartool de koersen die golden op de iootste werkdcg van het voorafgaande kwartaal. In 1997 waren deze 
als Voigt: 

31.12.1996 
1 e kwartool 1997 

31.03.1997 
2e kwortool 1997 

30.06.1997 
3e kworlool 1997 

30.09.1997 
4e kworlool 1997 

1 ecu = ECU 
Belgische frank BEF 40,10210 40,27720 40,65260 40,57440 
Deense kroon DKK 7,44655 7,43775 7,50109 7,48771 
Dultse mark DEM 1,94653 1,95206 1,97019 1,96612 
Griekse drachme GRD 309,502 308,684 310,621 310,728 
Spaanse peseta ESP 164,167 165,605 166,486 166,060 
Franse frank FRF 6,56193 6,57598 6,64193 6,60354 
lers pond IEP 0,745342 0,74071 1 0,748706 0,764949 
Italiaanse lire ITL 1 913,72 1 948,34 1 923,35 1 921,48 
Luxemburgse frank LU F 40,1021 40,2772 40,6526 40,5744 
Nederlandse gulden NLG 2,18472 2,19591 2,21790 2,21465 
Oostenrijkse schilling ATS 13,69650 13,73980 13,86310 13,83680 
Portugese escudo PTE 195,968 196,414 198,884 200,251 
Finse mark FIM 5,81640 5,79553 5,87612 5,88343 
Zweedse kroon SEK 8,62800 8,80732 8,74694 8,43766 
Pond sterling GBP 0,737273 0,713901 0,678570 0,689591 
Amerikoonse dollar USD 1,25299 1,16173 1,13002 1,11300 
Japanse yen JPY 145,849 143,578 129,308 134,873 

Internet http://www.bel.0r9 

De EIB dankt de projectopdrachtgevers die haar toestemnning hebben gegeven foto's van hun projecten als illustratiemateriaal voor dit  
verslag te gebruiken: 
The Stock market (voorblod en biz. 3), La Vie du Rail (biz. 8, 86), Fiat (biz. 9), REE (b iz. 9), Telefonica Espana (biz. 9), BEGAS (biz. 10),  
Alicante University (biz. 15), Image Bank (biz. 15), E.G. (biz. 23, 93), BENELUX Press (biz. 27, 84), Leppin Maschienenbau/SADE 
(biz. 28), Sue Cunningham (blz.3ó, 101), ELT Pica Press/P. M ens (biz. 87), KWG (biz. 89), SWM-Verkehrsbetriebe München (biz. 89),  
SMAE (biz. 92), Cargolux (biz. 94), Lehti Κυνα Oy (biz. 97), Texaco (biz. 98); de overige foto's en illustroties komen van de Fototheek 
van de EIB. 

Voor meer informotie over de octiviteiten van de EIB kunt υ contact opnemen met de hoofdafdeling Communicatie, Yvonne Berghorst, tel.  
(+352) 4379-3154, fox (+352) 4379-3189. 

Adressen 
1 00, Bd. Konrad Adenauer  
L - 2 950 Luxemburg  
tel. (+352) 4379-1 
telefax (+352) 43 77 04 
H320 videoconferencing (+352) 43 93 67 

Kantoor Italië 
Via Sardegna 38 
I -00187 Rome 
tel. (+39) 6 4719-1 
telefax (+39) 6 4287 3438 
F1320 videoconferencing (+39) 6 48 90 55 26 

Kantoor Athene 
Amolios 1 2 
GR - 10557 Athene 
tel. (+30) 1 3220 773/774/775 
telefax (+30) 1 3220 776 

Kantoor Lissabon 
Avenida da Liberdade, 144-156, 
Ρ - 1250 Lissabon  
tel. (+351) 1 342 89 89 
of (+351) 1 342 88 48 
telefax (+351) 1 347 04 87 

Kantoor Londen 
68, Pall M all 
Londen SWIY 5ES 
tel. (+44) 171 - 343 1200 
telefax (+44) 171 - 9 30 9929 

Kantoor Madrid 

Calle José Ortega y Gasset 29 
E - 28006 Madrid  
tel. (+34) 91 431 13 40 
telefax (+34) 91 431 13 83 

Contactbureou te Brüssel 
Wetstraat 227 
Β - 1040 Brüssel 
tel. (+32) 2 230 98 90 
telefax (+32) 2 230 58 27 
H320 videoconferencing (+32) 2 280 1 40 

Gedrukt op Galene Art Silk, gehomologeerd "Nordic Swan", door Jouve S.A., F-75001 Parijs. 
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DE E UROPESE INVESTERINGSBANK 

De Europese Investeringsbank (EIB), de financieringsinstelling van de Europese 
Unie, is bij het Verdrog von Rome in het leven geroepen. De leden von de EIB zijn 
de lidstafen von de Europese Unie. Zij nemen elle dee! in hoor kopitoai. 

De EIB heeft eigen rechlspersoonlijkheid en is een finonciee! onafhonkelijke instel-
ling binnen het communautaire stelsel. Zij heeft tot took de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Unie te steunen door voor concrete projecten kre-
dieten op longe termijn te verstrekken zonder de regels van een strikt bankbeheer 
uit het oog te verliezen. 

Op deze wijze draagt zij bij tot de Europese opbouw, met name de economische 
integratie en de versterking van de economische en sociale cohesie. 

Als instelling van de Unie past de EIB haar actie voortdurend ααη de ontwikkeling 
van het communautaire beleid ααη. 

Als Bank werkt zij nauw met andere banken en financiële instellingen samen om 
middelen op de kapitaalmarkten op te nemen en kredieten voor investeringspro-
jecten te verstrekken. 

De EIB verstrekt voornamelijk leningen uit middelen die zij zelf op de kapitaal
markten opneemt. Deze middelen, plus haar eigen vermögen (gestört kapitaol en  
reserves) worden «eigen middelen» genoemd. 

Bülten de Europese Unie kent de EIB ook leningen uit eigen middelen toe, moor daar-
naast onder mandaat uit de begrotingsmiddelen van de Unie of von de lidstoten. 

Doelstellingen 

In de Europese Unie moeten de investe-
ringen die voor EIB-financiering in ααη- 
merking komen, bijdrogen tot de concre-
tisering van een of meerdere von 
onderstaande doelstellingen: 

- economische ontwikkeling van ärmere 
gebieden; 

- Verbetering van de belangrijke 
Europese telecommunicatie- en vervoers-
infrastructuren; 

- bescherming van milieu en leefkli-
maat, stadsvernieuwing, alsmede 
behoud van het architecturaal of  
natuurlijk erfgoed; 

- verwezenlijking van de communautai 
re energiedoelstellingen; 

- versterking van het internationale 
concurrentievermogen van het 
Europese bedrijfsleven; 

- steun ααη het midden- en kleinbedrijf; 

- in het kader van het Amsterdam 
Special Action Programme ter onder-
steuning van groei en werkgelegen-
heid, uitbreiding en modernisering 
van de infrastructuren in de sectoren 
onderwijs en gezondheid, evenols 
stadsvernieuwing. 

Bülten de Europese Unie draagt de EIB 
bij tot de uitvoering van het Europese 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid over-
eenkomstig de bepalingen in de ver-
schillende akkoorden die de Unie bindt 
ten ααηζΙβη van meer dan 120 landen 
in Midden- en Oost-Europa, het 
Middellandse-Zeegebied, Afrika, inclu-
sief Zuid-Afrika, het Caribisch gebied, 
de Stille Oceaan, evenals in Latijns-
Amerika en Azië. 



Financieringsinstelling van de Unie 

Financlerbare investeringen De kredieten 

Welke projecten? 

De kredieten van de EIB kunnen worden  
toegekend con publiek- of privootrecfi-
telijke geldnemers in olle economische 
sectoren zools infrcstructuren op fiet 
gebied von verbindingen, milieu en 
energie, don we! in de industrie, dienst-
verlening en iondbouw. 

Voor grote investeringsprojecten (vonof 
25 miljoen ecu) worden recfitstreeks of 
via een bemiddelende financiele instel-
ling afzonderlijke kredieten toegekend. 

Investeringsprojecten van bescheiden  
omvang worden indirect gesteund via 
globale kredieten, die worden toege
kend ααη banken of financiële instellin-
gen die op Europees, nationaal of 
regionaal niveau werken. 

Welke financieringswijze? 

De EIB dekt slechts een deel van de  
investeringskosten (gewoonlijk tot 50%), 
als aanvulling op het eigen vermögen  
van de geldnemer en op andere finon-
cieringsbronnen. 

Met de kredieten van de EIB en de sub
sidies uit de structuurfondsen en uit 
andere communautaire instrumenten 
wordt de financiering van investerings-
programma's bevorderd. Naast de EIB-
kredieten kan tegelijkertijd een beroep 
worden gedaan op nationale of com 
munautaire subsidies, vooral in de regio-
nale-ontwikkelingsgebieden. 

Welke criteria? 

De EIB onderzoekt of de beoogde 
investering past in het communautaire  
beleid, of zij technisch en financieel 
haalbaar en van economisch belang is. 
Ook wordt nagegoan of de milieuvoor-
schriften en de mededingingsregels in 
acht zijn genomen. Ten slotte worden de  
financiële positie van de projectop- 
drachtgever, diens liquiditeitspositie en  
de geboden garanties aandachtig be- 
studeerd. 

Hoe wordt het besluit genomen? 
Να deze analyse en op voorstel van de 
Directie van de Bank besluit de Raad van 
Bewind over de toekenning van het kre-
diet, rekening houdend met het advies van 
de betrokken lidstaat en van de Europese 
Commissie. 

Welke looptijden? 
De EIB steit (middel)langlopende kredie
ten (tot 20 jaar of nog langer) ter beschik-
king waarvan de looptijd en een eventueel 
uitstel van afiossing van de hoofdsom 
afhankelijk zijn van de aard en de tecfv 
nische levensduur van het project. Voor 
bepaolde projecten van Europees belang  
en van uitzonderlijk grote omvang, zoals 
de transeuropese netwerken, kan de EIB 
zo nodig specifieke voorwaarden vastleg-
gen. 

Welke valuta's? 

Naargelang de bij de EIB beschikbare 
valuta's en de wensen van de geldnemer 
wordt het krediet 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 worden gehanteerd. 

Welk rentepercentage? 

Dankzij hoar uitstekende kredietwaardig-
heid («AAA») kan de EIB tege n de ααη- 
trekkelijkste voorwaarden middelen opne-
men. 

Omdat de EIB geen winstoogmerk heeft, 
stelt zi j de op de kapitoolmorkten opge-
nomen middelen weer ter beschikking 
tegen een rentetarief dat hoar uitstekende 
positie op de markten weerspiegelt, plus 
een kleine marge die uitsluitend dient ter  
dekking van haar administratiekosten. 

Het rentepercentage (meestal vast, maar 
ook herzienboor, variabel of eventueel 
converteerboar) kan worden vastgelegd 
bij de ondertekening van het contract of 
bij iedere uitbetaling (contract met open 
rentevoet). De voststelling van de rente 
geschiedt voor alle landen en sectoren op 
dezelfde manier. De EIB verstrekt geen  
rentesubsidies; deze kunnen echter door 
derden worden verstrekt. 
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