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(waarvan pretoetredingssteunfaciliteit) 
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Goedgekeurde leningen 

in de Europese Unie  
buiten de Europese Unie 

Uitbetalingen 

uit eigen middelen 
uit andere middelen 

1998 

29 526 

25 116 

4410 

2 375 
(1 370) 

886 
560 
135 
362 
92 

33 369 

28 246 
5 123 

27 993 

27 792 
201 

1997 

26 202 

22 958 

3 244 

1 541 

1 067 
60 

199 
378 

34 223 

29 748 
4 475 

23 473 

23 346 
127 

Opgenomen middelen 

in communautaire valuta's 
in andere valuta's 

30 098 

23 395 
6 703 

23 025 

19 639 
3 387 

Uitstaand bedrag 

Verstrekte kredieten uit eigen middelen van de Bank 155 333 
Garanties 347 
Financieringen uit begrotingsmiddelen 2 360 
Opgenomen leningen op korte, middellange 123 767 
en lange termijn 

142 406 
386 

2 334 
110 394 

Reserves en resultaat van bet boekjaar 

Balanstotaal 

14 654 

176 369 

14 310 

157 122 

Geplaatst kapitaal op 31.12. 
waarvan gestört of te störten 

Geplaatst kapitaal op 01.01.1999 

62 013 
4 652 

95 550* 

62 013 
4 652 

* Zie de jaarrekening op biz. 96 
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Bericht van de president 
1998, het jaar van het veertigjarig bestaan van de Bank, was een gedenkwaardig 
jaar voor de EIS. De in- en ultleenactiviteit van de Bank stond op een 
recordniveau wat omvang en verscheidenheid betreft, maar nog belangrijker 
was de beslissende bijdrage van de Bank aan de uitvoering van haar strategisch 
hoofddoel - steun aan een succesvolle start van de Monétaire Unie en invoering 
van de Europese munt. 

Met leningen op 's wereids kapitaalmarkten van in totaal ruim EUR 30 miljard, 
waarvan de helft bestaat uit obligaties in euro of in eurotoestromende valuta's,  
heeft de Bank een pioniersrol gespeeid bij de opening en spreiding van de 
euromarkt en meegewerkt aan de vorming van een breed gevarieerde reeks  
Instrumenten in de nieuwe munt. 

Tegelijkertijd heeft de Bank de uitvoering van het programma ter ondersteuning 
van de groei en werkgelegenheid in Europa, dat zij eind 1997 in reactie op de 
Europese Raad van Amsterdam heeft opgezet, krachtig ter hand genomen. Er is  
ongeveer EUR 600 miljoen risicokapitaal aan het vernieuwende midden- en  
kleinbedrijf verschaft, waarmee de EIB in nauwe samenwerking met het 
bankwezen in de Unie en met haar verwante instelling, het Europees 
Investeringsfonds, de grootste bron van dergelijke financieringsmiddelen in 
Europa is. Daarnaast zijn er kredieten van bijna EUR 7 miljard toegekend voor 
een vijftigtal zeer belangrijke projecten, waaronder een groot aantal publiek-
private samenwerkingsverbanden, in de sectoren onderwijs, gezondheid en  
stadsvernieuwing. 

Deze activiteiten onder het Amsterdam Special Action Programme waren voor 
de Bank een prioriteit. Maar daarmee heeft zij haar traditionele doelstellingen 
niet verwaarloosd. Er zijn omvangrijke kredieten verstrekt voor de aanleg van 
doelmatige transeuropese verbindingsnetwerken, de veiligstelling van de 
energievoorziening in de Unie, het behoud van onze natuurlijke en ecologische 
rijkdommen en een verbetering van het concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven, vooral van het midden- en kleinbedrijf. Investeringen in de ärmere 
regio's van de Unie bleven voor ons echter het belangrijkste. Het is immers onze  
hoofdtaak de economische integratie en een evenwichtige ontwikkeling van de 
Unie te bevorderen. In 1998 is meer dan 70% van de financieringen van de Bank 
in de lidstaten naar projecten in dergelijke regio's gegaan. 

Ook de substantiële toename van de steun van de Bank aan projecten in de 
landen die het lidmaatschap van de Unie hebben aangevraagd, is een belangrijk 
feit in 1998. Met de instelling van de nieuwe pretoetredingssteunfaciliteit 
bedroeg de kredietverlening in het afgelopen jaar meer dan EUR 2,3 miljard en  
was gericht op voorrangsgebieden als verbindingsinfrastructuren en milieu,  
teneinde de normen in deze landen te verbogen tot het voor het lidmaatschap 
van de Unie noodzakelijke niveau. 

De kredietverlening in de kandidaat-lidstaten maakt deel uit van bijna EUR 4,5  
miljard aan leningen in 1998 ter ondersteuning van het externe hulp- en  
samenwerkingsbeleid van de Europese Unie in meer dan 120 landen in de hele 
wereld. Ruim EUR 900 miljoen is naar landen in het Middellandse-Zeegebied 
gegaan in het kader van het euromediterrane partnerschap; een recordbedrag 
van EUR 700 miljoen is toegekend in de landen in Afrika, het Caribisch gebied en  
de Stille Oceaan (de ACS-landen) en ruim EUR 350 miljoen betreft projecten in 
Azië en Latijns-Amerika. 
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Alleen al de omvang en verscheidenheld van deze activiteiten ten behoeve van 
de uitvoering van de doelstellingen van de Europese Unie geven een vergaande 
ontwikkeling van het werk van de Bank in de afgelopen tien jaar aan. Het doet 
mij een bijzonder groot genoegen, nu het einde van mijn zesjarig mandaat als 
president van de Bank nadert, dat het vertrouwen van de lidstaten in de 
prestaties van de Bank tot uitdrukking is gekomen in het besluit van de 
Gouverneurs van vorig jaar Juni om het kapitaal van de Bank te verbogen tot 
EUR 100 miljard. Dit geeft de Bank binnen het strategisch kader dat eveneens 
door de Gouverneurs is goedgekeurd, een solide basis om een vitale rol te  
blijven speien in de komende beslissendejaren waarin de Monétaire Unie moet 
worden geconsolideerd en de Unie zai worden uitgebreid. 

Deze prestaties zijn grotendeels te danken aan de opmerkelijk grote 
deskundigheid en toewijding van de medewerkers van de Bank en de steun van 
haar bestuursorganen. Ik dank hen in het bijzonder voor de steun en Stimulans 
die zij mij in mijn ambtsperiode hebben gegeven. 

Sir Brian Unwin 
President en voorzitter van de Raad van Bewind 

Directie van de EIB 
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1998: 
Algemeen 
overzicht 
In overeenstemming met haar taak en priori-

telten Is de EIB met haar in- en ultlenings-

actlvlteit steun blijven geven aan de totstand-

koming van een Europa dat homogener en 

meer solidair Is e n openstaat naar de bulten-

wereld. Zo heeft de Bank krachtig meege-

werkt aan de opiossing van de Problemen  

waarmee de Unie aan het einde van deze 

eeuw te maken heeft. Daarblj ontwikkelt zlj 

haar actlvitelten längs drie hoofdiljnen: ac-

tleve steun aan de Introductle van de euro, 

meer financlerlngen ten behoeve van groel, 

een grotere economlsche en sociale samen 

hang en economlsche Integratle In de Unie en  

ten slotte de voorberelding van de kandldaat- 

lldstaten op de toetreding tot de Unie. 

De EIB heeft In 1998 In het llcht van haar  

taak en haar doelstellingen aanzienlljk meer 

kredieten verstrekt: In totaal 29,5 mlljard 

euro tegenover 26,2 mlljard In het voor-

gaande jaar. 

De financlerlngen ter bevordering van de In 

terne samenhang van de Unie en ter onder- 

steunlng van de Economlsche en Monétaire  

Unie kennen een opmerkelljke toename 

evenals de kredieten die een concrete verta-

llng vormen van de resolutle over groel en  

werkgelegenheld van de Europese Raad van 

Amsterdam. Daartoe heeft de Bank nieuwe 

financlële Instrumenten Ingevoerd die het 

vernleuwende en werkscheppende MKB ge-

makkelljker toegang tot bankkredleten en  

tot eigen vermögen moeten bleden, en haar 

verrIchtIngen ultgebreld tot de sectoren on-

derwljs, gezondheld en stadsvernleuwlng. 

De EIB heeft haar stimulerende rol bij de voor

berelding van de kapitaalmarkten op de euro 
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voortgezet door in 1998 nieuwe eurotoestro-

mende emissies en rechtstreekse leningen in 

euro te plaatsen, die tezamen bijna de helft  

van haar middelenopname uitmaken, tegen 

een vierde in 1997. Voorts is de EIB begonnen  

haar schulden te herstructureren door be-

staande obligaties in valuta's die deel uitma

ken van de euro om te wisselen in nieuwe 

"eurotoestromende" obligaties. In totaal is de  

omvang van de inleningstransacties met 36% 

ten opzichte van bet voorgaande jaar geste-

gen en bedraagt 31,4 miljard, met inbegrip 

van 1,3 miljard aan eurotoestromende emissies 

in het kader van het eerste omwisselings-

aanbod. 

Van de ondertekende leningovereenkomsten is 

25,1 miljard, een stijging van 9,4%, naar pro-

jecten binnen de Europese Unie gegaan, voor-

namelijk ten behoeve van de regionale ont-

wikkeling, waarvoor 72% van de middelen ter  

beschikking is gesteld. De hoogste prioriteit 

hebben investeringen gekregen in de trans-

europese verbindingsnetwerken, projecten van 

het MKB en voor het algemeen welzijn, met 

name op het gebied van onderwijs, gezond-

heid, milieu en stadsvernieuwing. 

De activiteit buiten de Unie - 4,4 miljard -
wordt gekenmerkt door een sterke toename 

van de financieringen in de kandidaat-

lidstaten van de Unie - 2,5 miljard. De EIB 

heeft begin 1998 een specifiek aanvullend me-

chanisme ingesteld (de pretoetredingssteunfa-

ciliteit) waaruit uitsluitend uit eigen middelen 

leningen worden verstrekt. De kredietverle-

ning in de ACS-landen is weer op gang geko-

men na de inwerkingtreding van het tweede 

financiële protocol bij de Overeenkomst van 

Lomé. 

Er is voor 27,8 miljard op verstrekte kredieten 

uitbetaald, waarvan 24,9 miljard in de lidsta-

ten. Zo'n 320 investeringsprojecten die door 

onderzoeksteams van de Bank in 1998 zijn 

geanalyseerd, zijn vertaald in 33,4 miljard 

aan kredietgoedkeuringen. Het bedrag voor 

goedgekeurde projecten die nog op onderte-

kening wachten is ongeveer gelijk aan 1997, 

namelijk 34,8 miljard. 

Eind 1998 stond in totaal 155,6 miljard aan 

kredieten en garanties uit eigen middelen 

ult. Het uitstaande bedrag aan opgenomen 

leningen beliep 123,8 miljard. Het balans-

totaal is met 12% toegenomen tot 176,4 mil

jard. 

Op besluit van de Raad van Gouverneurs van 

5 j uni 1998 is h et geplaatste kapitaal van de  

Bank met ingang van 1 januari 1999 van 62 

miljard tot 100 miljard verhoogd, wat het 

voile vertrouwen van de lidstaten in de Bank 

bevestigt. Het gestorte kapitaal is vastgesteld 

op 6% van het geplaatste kapitaal en neemt 

derhalve toe van 4,7 miljard tot 6 miljard. Dit  

bedrag is u it de aanvullende reserve van de  

Bank gefinancierd. 

Na de financiële positie van de Bank te heb

ben geanalyseerd heeft de Raad van Gouver 

neurs toestemming gegeven voor een uitzon-

derlijke storting van een bedrag van 1 miljard 

dat onder de lidstaten is verdeeld naar ver-

houding van bun deelname in het kapitaal 

van de Bank. 

Ten slotte heeft de Raad van Gouverneurs in 

dezelfde vergadering besloten de boekhou-

ding van de Bank met ingang van 1 januari 

1999 in de euro te voeren. 
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fen kader voor strategische actie om aan de eisen  
van het derde millennium te voldoen 

De EIB blijft haar  

specifieke rol spelen 

om economische groei 

en investeringen te  

steunen... 

In de afgelopen tien jaar hebben de economische omgeving waarin de Europese Investerings-

bank actief is, alsmede de omvang en de aard van de taken die haar zijn toebedeeld om de  

doelstelllngen van de Europese Unie te verwezenlijken, zoals steun aan de invoering van de  

euro en de Economische en Monétaire Unie, acties voor groei, werkgelegenheid en het men-

selijk kapitaal in Europa en steun aan de kandidaat-lidstaten, de modaiiteit van haar optreden 

op de kapitaaimarkten en haar financieringspakket danig veranderd. 

Teneinde de capaciteit van de Bank te versterken om de uitdagingen te kunnen oppakken waar-

mee de Unie in de komende jaren te maken krijgt, te kunnen oppakken, heeft de Raad van 

Gouverneurs in zijn vergadering van 5 juni 1998 toestemming gegeven voor een verhoging van 

het kapitaal van de Bank tot 100 miljard per 1 januarl 1999. Door deze verhoging, de grootste 

die ooit door een multilaterale financiële insteliing is verkregen, stijgt het statutaire krediet-

plafond van de EIB, d at op 250% van het geplaatste kapitaal is bepaald, tot 250 miljard. 

Op voorstei van de Raad van Rewind heeft de Raad van Gouverneurs tevens een strategisch  

kader goedgekeurd, dat de actieprincipes van de financiële insteiiing van de Europese Unie na 

der uitwerkt, zowel in haar hoedanigheid van geldnemer als van financieringsbron op lange  

termijn voor projecten die de doelstellingen van het communautaire beleid concretiseren. Vol- 

gens de beginselen van dit actiekader zai de Bank zieh blljven concentreren op de ontwikkeling 

van de perifere economische regio's van de Unie of gebieden die met structurele problemen te  

kampen hebben, wat in overeenstemming is met haar hoofdtaak, namelijk de economische con-

vergentie en integratie in Europa ondersteunen. De activiteiten zijn in de eerste plaats bedoeld 

voor de arme regio's van de huidige Unie. Bovendien steunt de Bank de integratie van de  

kandidaat-lidstaten, waarbij zij nauw blijft samenwerken met de overige Europese instellingen 

en met multilaterale instellingen en het internationale bankwezen. 

Naast de tenuitvoerlegging van haar Amsterdam Special Action Programme ten behoeve van de  

economische groei en de werkgelegenheld In Europa zet de Bank binnen de Unie en In de 

kandidaat-lldstaten haar steun aan het communautaire beleld voort. Het betreft dan met name  

de aanieg van transeuropese netwerken op het gebled van vervoer, energie en telecommunl-

catle, het concurrentlevermogen van het bedrijfsleven en de ontwikkeling van het midden- en 

kleinbedrijf, bescherming van het natuurlljk en het stedelljk milieu en energlebeheersing. 

Teneinde het multiplicatoreffect van haar financieringen zo groot mogelljk te maken, werkt de 

Bank steeds Intensiever samen met de banksector In Europa. Dit samenwerkingsbeleld van de 

EIB m et de Europese financlëie sector ligt In de iljn van de hoofdbeginselen subsidiariteit en 
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aanvullendheid. In dit verband zet de Bank ook haar 

vernleuwende beleid rond haar inleningsactiviteit 

voort, waarbij zij haar knowhow als niet-soevereine 

referentie-emittent op de kapitaalmarkten en met  

name in de euro ter beschikking stelt en verder ont-

wikkelt. De internationalisering van de markten in de 

Midden- en Oost-Europese landen gaat gelijk op met de invoering van nieuwe, 

aantrekkelijke en rendabele producten. 

Binnen de Economische en Monétaire Unie za! de toegang van project- 

opdrachtgevers tot concurrerende kapitaaibronnen gemakkelijker en ruimer wor

den door de geleidelijke integratie van de financiële sector, In deze evoluerende 

omgeving blijft de EIB h aar specifieke rol garanderen en de investeringen steu-

nen door langlopende financieringsmiddelen te verstrekken en nieuwe vormen 

van partnerschap tussen de publieke en private sectoren te ontwikkelen. Met 

haar uitstekende positie op de kapitaalmarkten zal de Bank in de eerste plaats 

haar financieringen richten op projecten met een lange economische levensduur, 

waarvoor een lange kredietlooptijd gerechtvaardigd is. Voorts dient zij als ka-

talysator voor andere financieringsbronnen, vooral in geval van publiek-private 

partnerschappen, waarbij de technische expertise van de Bank overigens een 

grote toegevoegde waarde betekent. 

Voor de kredietverlening aan het MKB blijft samenwerking met de banksector 

uiteraard noodzakelijk en de EIB w il het mechanisme van globale kredieten aan-

passen en verfijnen met een verdergaande commercialisering, eenvoudigere pro 

cedures voor ervaren bankpartners en meer Instrumenten in het licht van de er-

varingen die met het "MKB-Ioket" zijn opgedaan. Bij de ontwikkeling van het 

partnerschap en het streven naar een grotere verscheidenheid aan financierings-

instrumenten behoort ook het Europees Investeringsfonds te worden genoemd, 

de bijzondere partner van de Bank bij de tenuitvoerlegging van het Europees 

Mechanisme voor Technologie, dat via gespecialiseerde risicokapitaalfondsen en  

participatiemaatschappijen het snelgroeiende en technologisch geavanceerde 

MKB steunt. 

De EIB en de Europese Commissie, die zieh beide bijzonder inspannen voor de 

uitvoering van het structuurbeleid, waarbij de kredieten van de Bank ten be-

hoeve van de ondersteuning van de regionale ontwikkeling worden aangevuld 

door begrotingsmiddelen van de Unie, werken al nauw samen. In het kader van 

Agenda 2000 en de komende onderhandelingen over de structuurfondsen, de 

eisen van de EMU, de werking van de interne markt en de uitbreiding van de 
Unie, zal de Bank haar deelname aan de voorbereidende fases van programme- 

ring en onderhandelingen over de activiteiten uit de structuurfondsen trachten 

te intensiveren om te zorgen voor een zo goed mogelijk evenwicht tussen 

begrotings- en bancaire middelen en een verstandig gebruik van beide 

financieringsbronnen. 

Om haar bijdrage tot de uitvoering van het communautaire beleid te maximaliseren 

werkt de Bank sinds 1999, uitgaande van haar strategisch kader, met een prospectief 

meerjarenprogramma dat jaarlijks wordt aangepast en dat prestatie-indicatoren be-

vat waarmee een goede evaluatie van de verrichtingen kan worden gemaakt. 
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en verstrekt daartoe 

langetermijnkredieten en  

ontwikkelt nieuwe 

samenwerkingsvormen 

tussen de publieke en  
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In dienst van de Europese 
integratie 
De Europese Investeringsbank, financieringsinstelling van de Europese Unie, heφ als  
hoofdtaak met haar langlopende kredieten bij te dragen tot de integratie, evenwichtige 
ontwikkeling en economische en sociale samenhang van de lidstaten van de Unie.  
Daarbij legt de Bank op de allereersteplaats de nadruk op de bevordering van conver- 
gentie en regionale ontwikkeling en steunt zij daarnaast de overige economische priori- 
teiten die door haar Raad van Gouverneurs worden gesteld, met name op hetgebied  
van TEN'S, ener^e en MKB, öfter bevordering van de economische groei en de werk-
gelegenheid door de financiering van projecten in de sectoren onderwijs en gezondheid. 

De kredieten die de EIE voor economisch gerechtvaardigde projecten verstrekt, gaan 
dan ook naar de sectoren verbindingsnetten, energie, bescherming van het natuurlijk 
en het stedelijk milieu, industrie en dienstverlening, onderwijs en gezondheid. 

Regionale ontwikkeling 
De ElB, die zieh bijzonder sterk inzet voor het structuurbeleid van de Unie, gebruikt het 

grootste dee! van de middelen die zij op de kapitaalmarkten opneemt voor de financie

ring van een breed scala aan investeringen die de regionale ongelijkheden moeten cor-

rigeren. Bij de steun aan arme regie's, waar de helft van de bevolking van de Unie  

woont, werkt de Bank nauw samen met de Europese Commissie om een optimaal ge- 

bruik van leningen en communautaire subsidies en dus een adequate toewijzing van de  

beschikbare middelen te waarborgen. 

SInds de hervorming van de structuurfondsen In 1989 komen de beginselen van coördi- 

natie en samenwerking van de financiële Instrumenten voor in het règlement van het 

ERRO. De Bank neemt daarom deel aan de programmering van deze acties en wisseit 
regelmatig informatie met de Commissie uit. Zo kan de Bank, met inachtneming van de 

criteria en de besluitvormingsprocedures van beide instellingen, aan talrijke cofinancie-

ringen deelnemen. De samenwerking geldt ook voor de activiteiten van het Cohesie-

fonds. In het règlement van dit fonds is de mogelijkheid opgenomen dat bepaaide pro

jecten door de diensten van de Bank worden beoordeeld. Sinds 1993 heeft de Bank op 

verzoek en voor rekening van het Cohesiefonds 92 projecten onderzocht. Voorts heeft 

zij dit fonds meer dan vijftig onderzoeksversiagen over diens projecten toegezonden, 

zonder dat zijzelf aan de financiering deelneemt maar met het doel een cofinanciering 

uit begrotingsmiddelen te bevorderen. 

De uitvoering van "Agenda 2000" en de nieuwe programmering van de structuur

fondsen, zoals deze nu worden aanbevolen, beogen een sterkere geografische concen-

tratie, rationalisering van de doelstellingen en een grotere coördinatie van de structu-

rele actie. De roi van de Bank op het gebied van regionale ontwikkeling, die eveneens 

Regionale ontwikkeling 
1994-1998: 68,7 miljard 
Sectorale verdeling 

Landbouw, 
industrie, 
diensten 

Onderwijs, 
gezondheid 

I Verbindingen 
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Bij de regionale ontwikkeUng wil de 

Bank in de eerste plaats de 

basisinfrastructuur versterken 

Regionale ontwikkeling 
Sectorale verdeling (1998) 

(in min euro) 
Totaal 

bedrag % 
Energie 1 330 11 
Verbindingen 7 301 60 
Waterbeheer en 
diversen 636 5 
Stadsvernieuwing 826 7 
Industrie, 
landbouw 1 177 10 
Onderwijs, 
gezondheid 771 6 
Overige diensten 144 1 

Totaal 
afzonderlijke 
leningen 12 186 100 

Globale kredieten 4 400 

[998-JAARVERStAG 

een structuurinstrument ten bate van de landen in Midden- en Oost-Europa omvat, zal 

hierdoor zeker groter worden. 

In het strategisch kader voor de toekomstige activiteit van de Bank, dat door de Raad 

van Gouverneurs in juni 1998 is vastgesteld, wordt bevestigd dat de concentratie van de 

inspanningen van de Bank op perifere economische regio's de allerhoogste prioriteit 

heeft, wat in overeenstemming is met haar hoofdtaak. Daarmee beoogt zij de conver-

gentie en economische integratie te bevorderen en de achterstandsregio's in de Unie 

aismede de integratie van de kandidaat-lidstaten te steunen. 

Meer dan twee derde van de kredieten voor 

arme regio's 

In 1998 is voor 12,2 miljard aan afzonderlijke 

leningen van de EIB in de minder bevoor-

rechte regio's van de Unie ter beschikking ge-

steld, tegenover 11,4 miljard in 1997; dat is  

72% van aile individuele leningen. 

Daarnaast mag de impact van de lopende 

globale kredieten voor investeringen van be 

scheiden omvang op het gebied van infra-

structuren en het MKB in steungebieden niet 

over het hoofd worden gezien. In 1998 is  

voor 8 266 miljoen aan globale kredieten aan 

partnerinstellingen toegekend. Het bedrag 

aan getekende globale kredieten per land,  

gewogen naar het percentage van de bevol- 

king dat in aanmerking komt voor steun uit  

hoofde van de regionale ontwikkeling, leidt  

tot een raming van 4 400 miljoen ten be- 

hoeve van de arme regio's. Dit cijfer komt  

overeen met de berekening op grond van in- 

formatie van de bemiddelende instituten 

over de toewijzingen van de afgelopen vijf 

jaar. 

Globaal bedraagt het totaal aan activiteiten 

ten behoeve van de regionale ontwikkeling 
in het afgelopen boekjaar 16,6 miljard. 

Sinds 1994 is voor 53,7 miljard aan afzonder

lijke leningen voor de regionale ontwikkeling 

ter beschikking gesteld. In deze période kan 

de bijdrage van de EIB aan investeringen van 

bescheiden omvang in de gebieden die voor 

steun uit de structuurfondsen in aanmerking 

komen, op 15 miljard worden geraamd. Dat 

brengt het totaal voor de regionale ontwik

keling op 68,7 miljard. 

Actie met de hoogste prioriteit 

Na de start van de derde fase van de EMU en  

in het kader van een geintegreerde Strategie 

van samenhang, blijven verdeling, omvang en  

verscheidenheid van de kredieten van de Bank 

van bijzonder belang, vooral in de gebieden 

met hardnekkige structurele problemen. 

Afzonderlijke leningen ten behoeve van de regionale ontwikkeling, van 1994 tot en met  
1998: 53,7 miljard 

Gebieden van Gebieden van Multi- Totaai Totaai % 
doelstelling 1 doeisteiiingen 2, regionaie regionale afzonderlijke 

5b en 6 kredieten ontwikkeling leningen 
1994 4 965 3 764 1 377 10 107 13 861 73 
1995 4 920 3 715 792 9 427 13 428 70 
1996 5 517 3 543 1 566 10 626 15 366 69 
1997 4 368 4 685 2 305 11 358 16 769 68 
1998 4 600 4 312 3 274 12 186 16 851 72 

24 370 20 019 9 314 53 704 76 275 70 
45% 38% 17% 100 % 
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Aan de behoeften aangepaste financieringen 

De EIB wijst gemiddeld ruim twee derde van 

haar financieringen toe aan investeringen in re 

gionale ontwikkelingsgebieden en ziet erop toe 

dat haar activiteiten voortdurend aan de speci-

fieke behoeften worden aangepast, zodat zij 

aan de actie op dit terrein niet alleen ontegen-

zeglijk een kwantitatieve prioriteit verleent, 

maar ook een kwalitatieve. Zo beoogt de Bank 

in de doelstelling 1-regio's in de eerste plaats 

de basisinfrastructuren op het gebied van 

vervoer, energie en telecommunicatie te ver-

sterken, teneinde de nadelen van de afgele-

gen jigging te verlichten. Zij steunt daar ook 

een verbetering van het milieu en van de  

kwaliteit van het bestaan door het stedelijk 

milieu leefbaarder te maken en door 

milieubeschermingsprogramma's te financie-

ren. Voorts tracht zij daar de economie  

nieuwe dynamiek te geven door te bevorde 

ren dat bedrijven en dienstverlenende instel- 

lingen er zieh gaan vestigen en door 

gezondheids- en onderwijsstructuren te ont- 

wikkelen. 

In 1998 is naar de regie's met een ontwikke-

lingsachterstand (doelstelling 1) 4 600 mil-

joen aan afzonderlijke kredieten gegaan: 

914miljoen naar de Oost-Duitse deelstaten 

tegenover 517 miljoen in 1997; 2 500 miljoen 

naar de cohesielanden Spanje, Portugal, ler-
land en Griekenland (2 968 miljoen in 1997)  

en 1 040 miljoen naar de Italiaanse Mezzo 

giorno (799 miljoen in 1997). 

67% van dit totaal betrof verbindings-

infrastructuren en energienetten, terwiji in 

de drie sectoren verbetering van het milieu 

en van de kwaliteit van het bestaan, onder-

wijs en gezondheid, en ten slotte industrie en 

dienstverlening, elk 11% is toegekend. 

Steun aan de industriële herstructurering 

In de regie's die vallen onder de deelstellin-

gen 2, 5b en 6, die te maken hebben met 

economische herstructurering of die geken-

merkt worden door een zeer geringe bevol-

king, beoogt de Bank voornamelijk een snel-

lere economische aanpassing door een 

verhoging van de capaciteit van de verveers-

infrastructuur, een modernisering en ontwik-

keling van de energienetten, en de bevorde-

ring van een betere bescherming van het 

milieu. In deze regio's wordt met de financie 

ring van particulière handelsondernemingen 

en vooral van het vernieuwende MKB via de 

globale kredieten een verandering en diver-

sificatie van de economie beoogd. 

Ten slotte betekent de financiering van vaste 

en mobiele telecommunicatienetten een aan-

moediging voor nieuwkomers op deze markt  

en bevordert zij de modernisering van deze 

sector, die sinds kort open Staat voor concur-

rentie. Zo wordt bijgedragen tot de ontwikke-

ling van de dienstverlening en de informatie-

maatschappij in ärmere regio's van de Unie, 

een doel dat de Raad nadrukkelijk als prioritair 

heeft aangemerkt. 

In het afgelopen jaar is voor 4 312 miljoen 

aan afzonderlijke leningen verstrekt in gebie-

den die te kampen hebben met achteruit-

gaande industrie, doelstelling 2, in 

plattelandsgebieden die zieh moeten omscha-

kelen, doelstelling 5b, en in de poolgebie-

den, doelstelling 6. Naar vervoersinfrastructu-

ren is 43% van dit bedrag gegaan, het 

natuurlijk en stedelijk milieu heeft 22% ont-

vangen, energie 15%, industrie 15% en on-

derwijs en gezondheid 5%. 

De EIB als beheerder van het financieel 
mechanisme van de EER 

Uit hoofde van het financieel mechanisme 

van de Europese Economische Ruimte (EER), 

dat door de Bank wordt beheerd, is een be

drag van 140 miljoen verstrekt in de vorm 

van subsidies in Griekenland, Portugal, ler-

land en Spanje, en zijn bij 6 leningen voor 

een bedrag van in totaal 309 miljoen rente-

vergoedingen toegekend. Eind 1998 was het 

pakket van 1,5 miljard voor gesubsidieerde 

leningen en 500 miljoen voor subsidies, dat 

voor de boekjaren 1994 tot en met 1998 ter 

beschikking stond, volledig toegekend. 

Regionale ontwikkeling 
Verdeling naar doelstelling 
1994-1998 

5000 10000 15000 

Doelstelling 1  

Doelstellingen 2, 5b en 6  

Multiregionale projecten 

Globale kredieten in arme regio's 
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Financiering van investeringen in de  
werkgeiegenheid 

1998-JAARVERSLAG 

In de afgelopen decennia hebben we een daling van de Investeringen In Europa moeten vaststellen  

en polltleke beslultvormers plelten vurig voor meer Investeringen cm de economie en de werkgeie

genheid te stimuleren. Omdat dit complexe vraagstuk van primordiaal belang Is, heeft de EIB een 

aantal onderzoeken verriebt naar het verband tussen Investeringen en het scheppen van werk. 

Investeringen in de infrastructuur 

Werk in de bouwperiode 

Ulteraard zal een toename van de Investeringen - onder overigens gelljke omstandigheden - leiden tot  

een grotere vraag naar arbeldskrachten In de bouwfase. Een onderzoek met behulp van Input-

outputmodellen naar de Impact op de Europese economie van een groel van de aankoop van materleel 

en een toename van civieltechnische werken, toont aan dat een Investering van een mlijard EUR tot  

gevolg heeft dat er ongeveer 20 DOG manjaren werk wordt gecreëerd In de bouw/Installatlefase. Bo-

vendlen komen er twee Interessante waarnemingen ult de analyse aan het licht: 

• Nieuwe banen In de bouwfase kunnen tamelljk los staan van de betrokken sector. Met andere 

woorden: het Is mogelljk dat een project In de Industrie evenveel werk genereert als de In

frastructuur. Dat Is te verklaren door het felt dat de aanschaf van goederen en diensten In een 

bepaalde sector een vergroting van de vraag naar goederen en diensten van leveranclers ult 

andere sectoren veroorzaakt, en een grotere vraag bij leveranclers ult deze sectoren leldt tot 

een extra toename van de vraag naar goederen en diensten van leveranclers ult weer andere 

sectoren, enzovoort. Zo zou ongeveer de helft van de nieuwe banen op deze Indirecte manier  

tot stand kunnen komen. 

• Een groot deel van de nieuwe banen - ongeveer een Vierde van het totaal - Is In de dlen-

stensector tot stand gekomen en kan ook hier weer worden toegeschreven aan de effecten op 

de toeleveranclers. 

Als we ervan ultgaan dat de bouwperiode over drie jaar Is gespreld, betekent bovengenoemd 

cljfer dat er In deze période voor elke geïnvesteerde mlijard EUR z o'n 6 000 à 7 000 banen per 

jaar worden gecreëerd. De kredleten die de Bank elk jaar toekent ten behoeve van de Infra

structuur en die In de orde van grootte van 18 mlijard EUR ll ggen, dienen ter financiering van  

Investeringen die ongeveer driemaal genoemd bedrag vertegenwoordigen. Voorzover dit soort 

Investeringen "typerend" voor de bouwfase Is, zouden de projecten waarblj de Bank betrokken 

Is op basis van voornoemde relatle bijdragen tot het scheppen van ongeveer 320 000 banen per  

jaar. Dit zou echter alleen kunnen worden nagegaan Indien de bijdrage van de Bank en van alle 

andere financlerlngsbronnen van wezenlljk belang Is voor de ultvoering van elk project. 

Werk in de expioitatiefase 

Hoewel er goed beschreven methoden bestaan om het aantal nieuwe banen te berekenen wan-

neer een Investering eenmaal haar krulssnelheld heeft berelkt, blljkt het over het algemeen 

ulterst moellljk om de Invloed op lange termljn van de Investering op de werkgeiegenheid te  

meten. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat het succès van een Investering op een bepaalde 

plaats eindlgt met de slulting van een concurrerende onderneming elders. Bovendlen kunnen 

bepaalde Investeringen tot gevolg hebben dat er banen worden geschrapt, bijvoorbeeld In het 

kader van een bezulnlglngsprogramma, maar de overblijvende banen zullen concurrerender en 
van duurzamer aard zljn. 
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Als we ons gewoon op de ratio banen/kapitaalreserve baseren, zien we dat ledere nieuwe in-

vestering van 1 miljard EUR i n de productieve sector betrekking heeft op 8 000 tot 10 000 ba-

nen. De verhouding tussen het aantal banen per eenheid kapitaalreserve Is In de afgelopen 

decennia voortdurend gedaald, naarmate de economie steeds meer kapitaal vereiste. Als 

nieuwe investeringen ongeveer de helft van het gemiddeld aantal banen creëren, zouden hler-

mee 4 000 tot 5 000 vaste banen worden geschapen, ongeveer drie vIerde van het aantal tlj-

delljke banen in de bouwfase. 

Overigens kan de openbare Infrastructuur zowel tljdens als na de bouwfase een groot 

multiplicatoreffect op de werkgelegenheld hebben wegens hun gevolgen voor de Investeringen 

van de particulière sector. Ook al zljn nieuwe banen dan het gevolg van de toenemende pro-

ductiviteit op de lange termijn en kan het enige tijd duren voor er werkelijk nieuwe werkge-

legenheid tot stand is gekomen, toch is het mogelijk dat het eindresultaat op hetzelfde niveau  

ligt als dat van de rechtstreekse investeringen in de verwerkende Industrie. 

Investeringen van het MKB 

Het grootste deel van de nieuwe banen in de Europese Unie is echter te danken aan het midden- en  

kleinbedrijf. Zeer kleine, maar snelgroeiende ondernemingen zijn bijzonder belangrijk voor het schep-

pen van nieuwe werkgelegenheld. Nieuwe ondernemingen speien ook een belangrijke rol bij tech

nologische vernieuwingen en economische groei. Tussen 1988 en 1995 is het aantal banen dat door  

het MKB is geschapen groter dan het aantal verloren gegane banen in grote ondernemingen. In ge-

noemde période hebben bedrijven met minder dan 100 werknemers samen gemiddeld 260 000 banen 

netto per jaar gecreëerd, terwijl de grote ondernemingen jaarlijks zo'n 220 000 arbeidsplaatsen heb

ben geschrapt. 

Uit onderzoek is echter gebleken dat de door ondernemingen verrichte investeringen afhankelijk 

zijn van beschikbare liquide middelen. Daarom bestaat er een rechtstreeks verband tussen een toe-

name van kapitaalinbreng en de latere investeringsuitgaven. De EIB ste unt de investeringen van 

het MKB via haar mechanisme van globale kredieten en heeft in nauwe samenwerking met het 

Europese bankwezen daartoe in 1998 bijna 2,4 miljard EUR verschaft. De duurzame effecten van 

(middel)langlopende kredieten op de werkgelegenheld kunnen echter pas achteraf werkelijk wor

den gemeten. Daarom zai de Bank haar analyses voortzetten teneinde de directe en indirecte ge

volgen op de werkgelegenheld van haar investeringen ten behoeve van het MKB beter te kunnen 

beoordelen. 

Omdat het MKB over het algemeen weinig externe middelen aantrekt, lijkt een directere 

overheidssteun aan de risicokapitaalsector een goede aanvulling op de ontwikkeling op längere 
termijn van de financiële instellingen en markten. In dat verband is besloten dat een wezenlijk 

deel van ASAP moet bestaan uit het aantrekken van risicokapitaal. In 1998 is voor 560 miljoen EUR 

aan transacties op dit terrein goedgekeurd. 

Ten slotte, al zijn steun aan investeringen in het algemeen en een toename van de stroom ex

terne middelen naar het MKB beide wenselijk voor het scheppen van meer werk, toch moeten 

ook de investeringen zelf intrinsiek goed zijn. Met andere woorden, het scheppen van struc-

tureel duurzame banen is het gevolg van een geslaagde investering. 
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Amsterdam Special Action Programme: 
het initiatief van de EIB voor groei en  
Werkgelegenheid 

Het Amsterdam Special Action Programme (ASAF) dat is opgezet na de resolutie over  

groei en werkgelegenheid van de Europese Raad van Amsterdam (juni 1997) en dat de 

buitengewone Europese Raad van Luxemburg over werkgelegenheid (november 1997)  

positief heeft ontvangen, geeft de Bank nieuwe taken bij het mobiliseren van aanvul-

lende middelen die economische groei en dus de werkgelegenheid moeten bevorderen. 

Het programma, dat in eerste instantie drie jaar zai duren (September 1997 - 2000) be-

staat uit drie hoofdstukken. Het meest innoverende element, het MKB-Ioket, is bedoeld 

om nieuwe risicokapitaalinstrumenten te ontwikkelen voor de financiering van snel-

groeiende hightechondernemingen in het MKB, waarbij rekening wordt gehouden met  

de regionale of nationale behoeften en specifieke omstandigheden. Het loket is geopend 

in nauwe samenwerking met het Europees Investeringsfonds en de bank- en financiële  

wereld in de lidstaten, wier deelname zorgt voor een aanzienlijk multiplicatoreffect voor 

de actie van de EIB. Het risico dat de Bank hierbij draagt, wordt tot maximaal een miljard 

uit het bedrijfsresultaat van de Bank gegarandeerd. 

Naast de ontwikkeling van de klassieke globale kredieten streeft de EIB ernaar een pan-

europese risicokapitaalmarkt te ontwikkelen ten behoeve van het vernieuwende MKB, 

dat immers voor het overgrote deel van de nieuwe werkgelegenheid op körte en middel-

lange termijn blijft zorgen. De Europese Raad van Wenen (11 en 12 december 1998)  

heeft aan dit initiatief een nieuwe Impuls gegeven door de Bank te verzoeken het tempo  

voor het verschaffen van risicokapitaal zo mogelijk op te voeren. 

Het tweede hoofdstuk van ASAF is bestemd voor nieuwe investeringen in het menselijk 

kapitaal van Europa op de arbeidsintensieve terreinen gezondheid, onderwijs en stads-

vernieuwing. Het derde deel heeft betrekking op meer EIB-financieringen van investerin

gen in het milieu en in transeuropese netwerken. 

1998 - JAARVERSIAG 

Ontwikkeling van de Europese 

risicokapitaalmarkten 

Na een dynamische start in de laatste maan-

den van 1997 (3 goedgekeurde transacties 

voor in totaal 51 miljoen en de introductie van 

het Europees Mechanisme voor Technologie 

(EMT) - zie biz. 15 van het jaarverslag 

van 1997) zijn aantal en omvang van de ver-

richtingen uit hoofde van het MKB-Ioket in 

1998 snel toegenomen met de goedkeuring 

van 19 nieuwe initiatieven. 

Eind 1998 telde het MKB-Ioket 23 goedge

keurde projecten met risicodeling met de 

blz. 16 

banksector, voor een bedrag van in totaal 

560 miljoen. Hiervan zijn 16 transacties in 

12 landen getekend voor een bedrag van 

393 miljoen, met inbegrip van de eerste stor 

ting ter waarde van 125 miljoen voor het 

EMT. 

Veelbelovende actie uit het Europees 
Mechanisme voor Technologie (EMT) 

Het EMT vormt een specifiek element van het 

MKB-Ioket, want het wordt in opdracht van de 

Bank door het EIF beheerd. Met de EMT-

middelen worden deelnemingen verworven 

in risicokapitaalfondsen en participatie-



maatschappijen die zijn gespecialiseerd in het 

verschaffen van eigen vermögen aan vernieu-

wende kleine en middelgrote ondernemingen 

in de ontwikkelingsfase. Gerekend wordt op 

een hefboomeffect van 500 tot 800 miljoen 

aan kapitaal voor het MKB. Eind 1998 is 

62 miljoen, bijna de helft van het EMT-pakket, 

vastgelegd voor ISfondsen in 8 lidstaten van 

de Unie. 

Bijzonder grote dynamiek voor gezondheids-

en onderwijsprojecten 

In deze sectoren, die sinds kort in het kader 

van het ASAP voor kredieten van de EIB in 

aanmerking komen, is sinds de start van dit  

programma voor meer dan 3 miljard goedge-

keurd ten bate van 24 projecten of 

programma's in 13 lidstaten, voornamelijk in 

de steungebieden. 

Eind 1998 is er voor 1,9 miljard aan lening-

overeenkomsten getekend, die betrekking heb-

ben op 12 afzonderlijke projecten en talrijke 

toewijzingen uit globale kredieten. Er zijn spe-

cifieke globale kredieten voor investeringen 

van bescheiden omvang in de onderwijs- en 

gezondheidssector goedgekeurd of getekend 

in Frankrijk, België, Nederland, Denemarken en 

Finland. 

Zes nieuwe goedgekeurde kredieten in de  

sector onderwijs zijn bestemd voor Spanje 

(Galicië), het Verenigd Koninkrijk (Falkirk), 

Duitsland (Thüringen), Denemarken, Italië  

(Universiteit Tor Vergata) en Frankrijk (Lyon) 
en belopen in totaal 565 miljoen. Op het ge-

bied van de gezondheid zijn er in 1998 vier  

nieuwe projecten goedgekeurd: in Spanje 

(Galicië), Griekenland (Thessaloniki), Duits

land (Thüringen) en Italië (Padua), voor in to

taal 421 miljoen. 

Grotere aandacht voor stadsvernieuwing 

Trouw aan de geest van ASAP om de steun 

van de Bank te richten op terreinen of pro

jecten die te kampen hebben met een zieh  

terugtrekkende overheid, maar die wel een 

snel effect op de werkgelegenheid kunnen 

hebben, heeft de Bank haar financieringen 

voor investeringen in de stadsvernieuwing 

uitgebreid. 

Flet herstel van verpauperde wijken of de  

bouw van zaken- en handelscentra in de Ste 

den zijn bijzonder arbeidsintensief en verster-

ken tegelijkertijd de economische vitaliteit en 

sociale samenhang van de betrokken stede-

lijke gebieden. Sommige projecten zijn opge-

zet als publiek-privaat partnerschap en kun

nen bancaire middelen aantrekken voor 

investeringen die in het verleden voorname

lijk uit overheidsmiddelen werden betaald. 

In totaal had de Bank eind 1998 de financie

ring van 23 stadsvernieuwingsprojecten of 

-programma's in 9 landen goedgekeurd voor 

een bedrag van 3,8 miljard. Hiervan is in mid-

dels voor 1,7 miljard aan lening-

overeenkomsten getekend. De grootste 

programma's bevinden zieh in de Mezzo 

giorno, op de Balearen, in Andalusië, Berlijn, 

Düsseldorf, Leipzig, Lyon, Amsterdam, Lissa  

bon, Barcelona en Florence. 

Meer financieringen voor transeuropese 
netwerken en het milieu 

Overeenkomstig de wens van de Europese 

Raad van Amsterdam heeft de EIB haar acti-

viteiten in de sectoren transeuropese netwer

ken en het milieu opgevoerd. Sinds 1997 is 

op beide, voor de EIB traditionele 

activiteitenterreinen voor 30 miljard aan kre

dieten goedgekeurd (waarvan IS miljard in 

1998) vergeleken bij gemiddeld 12,9 miljard 

voor elk van beide voorgaande jaren. In het-

zelfde tempo worden de lening-

overeenkomsten getekend: 32 miljard sinds 

1997, waarvan 16 miljard in 1998, tegenover 

gemiddeld 13,3 miljard in de boekjaren 1996 

en 1995. 
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Het EIB-forum: 
de Europese uitdaging - investeren in werk 

In zijn openingsrede benadrukte 

Sir Brian Unwin dat de Unie  

verplicht is de werkloosheid 

te Verlagen 

Het EIB-forum waaraan op 22 en 23 Oktober in Londen zo'n 350 mensen deelnamen. Is gewijd 

aan het verband tussen Investeringen en werkgelegenheid en meer in het bijzonder aan het 

vraagstuk van het mobiliseren van kapitaal binnen de EMU en van de beschikbaarheid van 

risicokapitaal voor het vernieuwende bedrijfsleven. 

Als financiële instelling van de Europese Unie speelt de EIS een b elangrijke rol in de initiatieven van 

de Unie om duurzame banen te scheppen en de werkloosheid te verminderen door langlopende kre-

dieten voor economisch of sociaal gerechtvaardigde investeringen te verstrekken. In 1998 hebben de 

kredieten van de Bank binnen de Europese Unie bijgedragen tot de financiering van investeringen die 

ongeveer 6% van de bruto kapitaalinvesteringen uitmaken, waarvan twee derde voor projecten ten  

behoeve van de economische ontwikkeiing van de minder ontwikkelde regie's. Het Amsterdam Spe

cial Action Programme (zie biz. 16) vormt een van de belangrijkste elementen van de activiteit van 

de Bank ter ondersteuning van economische groei en werkgelegenheid in de Unie. 

Sir Brian Unwin, president van de EIE, opende het forum en onderstreepte dat de Europese Unie  

het aan zichzelf verplicht is het onaanvaardbaar böge werkloosheidsniveau te Verlagen. Het wel

slagen van de EMU zai op den duur in grote mate afhankelijk zijn van de handhaving en bevor-

dering van de investeringen, vooral in een période waarin begrotingsmiddelen en overheidsuitga-

ven aan beperkingen onderhevig zijn. 

In de plenaire vergadering hebben de woordvoerders hun analyses van zeer uiteenlopende Pro

blemen uiteengezet, zoals waarom Europa in de afgelopen twintig jaar steeds minder in Staat 

is gebleken werk te scheppen; of het Europese sociale model een rem is geweest op de werk

gelegenheid en welke veranderingen er nodig zijn om de werkgelegenheid te bevorderen. Een 

van de sprekers was Jacques Delors, voormalig voorzitter van de Europese Commissie, Wiens 

Witboek voor groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid de basis heeft gelegd voor de 

huldige strategie van de Europese Unie Inzake groei en werkgelegenheid. 

Op de tweede dag van het forum Spraken vertegenwoordigers van het bedrijfsleven - ook van het 

kleinbedrijf - Europese aandelenbeurzen, pensioenfondsen, de Europese Commissie en het Euro

pees Investeringsfonds. Tijdens de zitting die was gewijd aan de vooruitzichten van een gei'nte-

greerde kapitaalmarkt, kon een analyse worden gemaakt van de obstakels die moeten worden 

weggenomen om het potentieel van de Europese effectenmarkten te verbogen en zo de finan 

ciering van het bedrijfsleven te bevorderen. Tot de essentiële punten die in deze zitting over de 

toegankelijkheid van risicokapitaal voor het innoverende bedrijfsleven aan bod zijn gekomen, be-

horen de analyse van de achterstand van de risicokapitaalmarkten op het vasteland van Europa ten 

opzichte van de angelsaksische landen en de wijze waarop de 

obstakels voor vernieuwende of startende bedrijven moeten 

worden gesiecht. Er b estond brede overeenstemming over het 

feit dat risicokapitaal van doorslaggevend belang is voor de 

ontwikkeiing van de werkgelegenheid in de meestbelovende 

sectoren van de economie, ook al blijft het een specifiek in 

strument dat gericht is op ondernemingen met een sterk groei-

potentieel. 
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Europese 
verbindingsinfrastructuren 

Steun aan de aanleg van doeltreffende verbindingsnetten op het hele Europese 

grondgebied vormt een constante factor van de activiteit van de EIB. De Bank levert 

zo een significante bijdrage aan de ordening en evenwichtige ontwikkeling van de  

verschillende regio's van de Unie, een soepel werkende interne markt en een 
bloeiende communicatiemaatschappij. 

Wijzend op de wezenlijke rol van de EIB bij de uit-

voering van dergelijke infrastructuren in Europa,  

wenste de buitengewone Europese Raad van Luxem

burg over de werkgelegenheid (november 1997) 

"dat elk van de prioritaire projecten van hettrans-

europese vervoersnetwerk voortaan wordt geba-

seerd op een tijdschema en een passend  

financieringsplan, waaraan in voorkomend geval de  

verschillende openbare en particulière partners mee-

werken en de Europese Investeringsbank actief deelneemt". De Europese Raad van Car

diff (juni 1998) heeft kennis genomen van de vooruitgang die is geboekt met de uitvoe-

ring van de veertien projecten die tot de prioritaire transeuropese vervoersnetwerken 

behoren en van de tijdschema's en financieringsplannen van elk van deze projecten. 

Drie projecten zijn inmiddels bijna afgerond en zes projecten zullen voor 2005 zijn vol-

tooid. De financiering daarvan is gewaarborgd. Voor de vijf overige projecten strekt het 

tijdschema zieh uit tot na 2005 of dit Staat nog niet vast. 

Het communautaire vervoersbeleid betreft vooral de toepassing van de beginselen 

van de interne markt op deze sector en heeft tot doel infrastructuren te verwezenlij-

ken die de integratie van de lidstaten van de Unie gemakkelijker maken of de verbin-

dingen met derde landen verbeteren, vooral met de kandidaat-lidstaten. De richtlij-

nen voor de transeuropese netwerken beogen in de eerste plaats de vorming van 

publiek-private partnerschappen (PPP's) te bevorderen, die een opiossing zouden 

kunnen bieden voor ontoereikende openbare investeringsmiddelen. 

De communautaire beleidsdoelstellingen op het gebied van telecommunicatie, die voor 

het eerst in het groenboek van 1987 zijn verwoord, streven naar een volledige liberali-

sering van de vaste en mobiele telefoonnetten. De openstelling voor de concurrentie is 

in 1998 in de meeste Europese landen werkelijkheid geworden en werd vertaald in het 

verschijnen van nieuwe marktpartijen, een uitbreiding van het dienstenpakket en een 

Sterke prijsdaling. De kredieten van de EIB voor telecommunicatieprojecten hebben in 

de afgelopen jaren ongeveer 4,5% van de totale investeringen in deze sector gedekt. 

Aanvankelijk waren de financieringen geconcentreerd in een klein aantal landen die 

bun relatieve achterstand op de verstgevorderde lidstaten trachtten in te halen, maar 

het gaat nu steeds meer om verrichtingen in de hele Unie. Deze ontwikkeling weerspie-

gelt het strategische belang van de telecommunicatie in de ontwikkeling van de  

informatiemaatschappij en het belang dat wordt gehecht aan de algemene toeganke-

lijkheid van technologisch geavanceerde diensten, vooral in de perifere gebieden. 
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Europese 
verbindingsinfrastructuren 
1994 - 1998: 36,2 miljard 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2000 4000 6000 8000 

Vervoer 

Telecommunicatie 

Europese verbindings-
infrastructuren (1998) 

(in min euro) 

Vervoer 5 420 
Uitzonderlijk grote 
werken (*) 519 
Spoorwegen 2 029 
Wegen en autosnelwegen 1 613 
Lucht- en zeevaart 1 259 

Telecommunicatie 3 435 
Netten en centrales 2 007 
Mobilofonie 1 428 

Totaal 8 855 

(*) Grote Belt en Sont 

In 1998 is voo r 8 855 mlljoen aan kredieten voor 

Europese verblndingslnfrastructuren verstrekt. 

Dit betekent een consolidatie en zelfs nog een 

lichte stijging van de grote toename met meer 

dan een derde van het kredietvolume voor deze 

activiteit in het voorgaande jaar. 

Stagnatie voor het vervoer 

De kredieten voor het vervoer geven over het 

geheel een lichte achteruitgang aan van 

6,8 miljard in 1997 tot 5,4 miljard in het afge-

lopen jaar. De daling is voornamelijk toe te  

schrijven aan het tempo waarin de prioritaire  

TEN'S tot stand komen. Daarvoor is 1 06 1 mil-

joen ter beschikking gesteld (na een uitzonder

lijk hoog niveau van 1 751 miljoen in 1997). 

De kredietverlening ten behoeve van het 

spoorwegvervoer (2 029 miljoen) heeft zieh  

op het niveau van 1997 gehandhaafd. Het 

betreft vooral de aanleg van het Belgische  

traject van de hogesnelheidslijn (de flitstrein) 

Parijs - Brüssel - Keulen - Amsterdam - Lon-

den; de verbinding Londen - Kanaaltunnel; 

het gedeelte Rome - Napels van het Itali-

aanse hogesnelheidsnet; de aanleg en uit-

breiding van een aantal spoorlijnen in Portu

gal; in Spanje de aanleg en aanpassing van 

de spoorlijnen in en rond Madrid, Barcelona 

en Bilbao; het moderniseringsprogramma in 

Finland en de aanschaf van rollend materieel 

in het Verenigd Koninkrijk. 

De kredieten voor auto(snel)wegen zijn duidelijk 

afgenomen (1613 miljoen tegenover 2 982 mil

joen in 1997). Het gaat hierbij vooral om de  

voortzetting van de programme's voor de uit-

breiding van de wegennetten in België, Spanje, 

Frankrijk, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Italië  

en Portugal. 

De EIB h eeft de cofinanciering van twee be-

langrijke vaste verbindingen over Scandinavi-

sche wateren voortgezet, waarvan een over 

de Grote Belt om de beide hoofddelen van 

Denemarken met elkaar te verbinden. Deze 

verbinding is in 1998 officieel in gebruik ge-

nomen. 

De sectoren lucht- en zeevaart hebben bun 

kredietniveau min of meer behouden 

(1 259 miljoen in 1998 tegenover 1 435 mil

joen in 1997). Tot de belangrijkste projecten 

behoren de uitbreiding en modernisering van 

de luchthavens van Hannover, Keulen/Bonn, 

Kopenhagen, Helsinki, Edinburgh, Heathrow 

en Gatwick bij Londen, Bologna, Athene, la 

Réunion en Madeira. Voor de modernisering 

van de luchtvloot zijn kredieten verstrekt in 

Oostenrijk, Spanje, Portugal, Luxemburg en 

Zweden. 

Meer kredietverlening In de sector 

telecommunicatie 

De kredieten voor de telecommunlcatle-

netten zijn sterk toegenomen tot 3 435 mil

joen (tegenover 1 879 miljoen in 1997). Er is 

evenveel verstrekt voor vaste en mobiele te-

lefoonnetten en de Bank heeft de komst van 

nieuwe marktpartijen gesteund, alsmede de  

uitbreiding en modernisering van bestaande 

netten en de invoering van nieuwe diensten, 

voornamelijk in de arme regio's. Deze inves-

teringen zijn eveneens goed voor de ontwik-

keling van de industrie en de dienstensector.  

Beide sectoren ontwikkelen zieh in het alge- 

meen steeds meer onder invioed van de  

informatie- en communicatietechnologie, die  

de werkwijze van het bedrijfsleven diep- 

gaand verändert. 

In 1998 maakten de kredieten voor Europese 

verbindingsinfrastructuren 53% uit van het 

totaal aan afzonderlijke leningen binnen de 

Unie. Drie vierde van de projecten wordt in 

de steungebieden uitgevoerd. 
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De telecommunicatiesector 

Technologie en llberallsering zijn de twee hoofdfactoren van de vooruitgang in de telecom-

municatie. Deze sector vormt het fundament van de informatiemaatschappij, die grote perspec-

tieven biedt voor economische groei in de hele Europese Unie. Door de technologische voor

uitgang, vooral in de micro-elektronica en met optische vezels, zijn de kosten voor aile 

telecommunicatiediensten sterk gedaaid. Daarom zijn de kosten nu minder afhankelijk van de 

afstanden dan van de overige factoren, wat de perifere regio's meer mogelijkheden biedt om 

te concurreren en hun economische achterstand in te halen. 

De investeringsvooruitzichten zijn voor deze sector in de EU veelbelovend met een totaaibedrag  

van zo'n 40 miljard euro per jaar. Er moet technisch nog veel in het segment van de vaste te-

lecommunicatie worden gemoderniseerd om breedbanddiensten te kunnen leveren. Voorts zien 

we een sterke stijging van de investeringen in mobilofoonnetten, omdat een groot aantal 

nieuwe providers hun netten moeten ontwikkelen. Met haar financieringen voor 

telecommunicatieprojecten wil de EIB in de eerste plaats steun bieden aan technologische ver-

nieuwing, liberalisering van de markt door de komst van nieuwe marktpartijen en bijdragen tot 

betere verbindingen met minder bevoorrechte regio's. 

De kandidaat-lidstaten van de EU zijn momenteel bezig hun telecommunicatienetten te mo-

derniseren. Deze waren in het verleden van siechte kwaliteit omdat hierin onvoldoende werd 

ge'investeerd en omdat het wettelijk kader verouderd was. De meeste kandidaten hebben hun 

beleid in deze sector grondig herzien, zijn begonnen de telecommunicatiemarkt te liberaliseren 

en hebben een wettelijk kader vastgesteld dat verenigbaar is met dat van de EU. De Bank heeft 

steun geboden aan de technische modernisering van de vaste telecommunicatienetten en kent 

steeds meer middelen toe voor de mobilofonie, het segment dat waarschijniijk het meeste zai 

bijdragen tot het toelaten van concurrentie in de telecommunicatie. 

Sinds 1994 steunt de EIB de modernisering en uitbrei-

ding van de telecommunicatiediensten in 13 lidstaten 

van de Europese Unie met kredieten van bijna 10 mil

jard. Hiervan is 5,9 miljard naar de vaste telefonie ge-

gaan, 3,4 miljard naar de mobilofonie en bijna 

700 miljoen naar satellietverbindingen. Voor de uit-

breiding van de netten in zeven Midden- en Oost-

Europese landen is in de afgelopen vijf jaar ruim een 

miljard verstrekt, waarvan drie vierde voor de moder

nisering van de vaste telefooninstallaties. In de ove 

rige delen van de wereld blijft de bijdrage van de  

Bank aan de ontwikkeling van de telecommunicatie 

van bescheiden aard: 175 miljoen in Latijns-Amerika, 90 miljoen In de ACS 

in het Middellandse-Zeegebied. 

-landen en 65 miljoen 
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Financiering van transeuropese netwerken 

Sinds 1993 is meer dan 

56 miljard toegekend voor 

de uitbreiding van de  

netten, waarvan 50 miljard 

in de Unie 

1998 - JAARVERSLAG 

Sinds 1993 heeft de EIB mee r dan 56 miljard euro aan kredieten goedgekeurd voor de vorming 

van transeuropese netwerken op het gebied van vervoer, energie en telecommunicatie, alsmede 

voor de verlenging ervan naar de omiiggende regio's van de Unie. Met zo'n kredietvolume is de  

Bank duidelijk de grootste bancaire financieringsbron voor dergelijke netwerken. Alle door de EIB 

gesteunde projecten tezamen vertegenwoordigen momenteel een investering van ruim 160 mil
jard. 

In 1998 is voor 7,9 miljard aan kredieten in de Unie goedgekeurd, waarvan 530 miljoen voor 

prioritaire projecten. Er zijn leningovereenkomsten voor meer dan 8,2 miljard getekend voor 

projecten binnen de Unie, die bijna een derde van het totaal in dat jaar uitmaken. Sinds 1993 

is v oor ruim 36 miljard aan leningovereenkomsten getekend ten behoeve van de vorming van 

transeuropese netwerken. 

Kredieten voor de uitbreiding van de telecommunicatie-, energie- en vervoersnetten in de  

Midden- en Oost-Europese landen belopen meer dan 4,7 miljard. Daarvan is in 1998 voor 

1,5 miljard aan leningovereenkomsten getekend. In de afgelopen boekjaren is voor ruim 

900 miljoen aan gas- en elektriciteitsieidingen tussen de Maghreblanden, Spanje en Portugal 

gefinancierd. De uitbreiding van de netten tot over de grenzen van de huidige Unie is sinds  

1993 gesteund met kredieten van meer dan 5,5 miljard. 

In de période 1993 - 1998 laat de sectorale verdeling de omvang van de vervoersprojecten dui

delijk uitkomen: 24 miljard, ofwel 58%, wat het grootste deel van de financieringen van de  

Bank betekent. De ontwikkeling van de telecommunicatienetten is voor een bedrag van 12 mil

jard gesteund, waarvan een Vierde naar de mobilofonie is gegaan. Ten slotte is 4,7 miljard be-

steed aan de uitbreiding van de energietransportnetten, waarvan twee derde voor gas en een 

derde voor elektriciteit. 

Eind 1998 is voor bijna 12 miljard aan kredieten goedgekeurd voor 9 van de 14 prioritaire ver

voersprojecten die in december 1994 in Essen zijn vastgesteld. Daarvan was op dat moment 

voor ruim 8 miljard aan leningovereenkomsten getekend (tegenover 7 miljard eind 1997). Voor 

7 van de 10 prioritaire projecten in de energiesector zijn kredieten toegekend van in totaal ruim 

2,5 miljard. In 1998 heeft zieh vergeleken bij voorgaande jaren echter een aanzienlijke vertra-

ging voorgedaan bij de ondertekening van leningovereenkomsten voor prioritaire energie-

projecten. Alleen voor het aardgasproject in Griekenland is een beroep op extra middelen ge-

daan, waarmee het totaal van de ondertekende leningovereenkomsten sinds 1994 op 
2,1 miljard komt. 

De projecten die verband houden met de transeuropese netwerken zijn omvangrijk en duur en 

de voorbereiding en uitvoering ervan kosten veel tijd. Deze kenmerken, alsmede het felt dat 

het lang duurt voordat de vervoers- en energienetten na ingebruikname werkelijk inkomsten 

genereren, wat het break-even point vertraagt, hebben de Bank al in 1994 ertoe gebracht een 

reeks specifieke maatregelen voor te stellen die volledig aansluiten bij de eisen van dergelijke 
projecten: het TEN-loket. 

Zo is de Bank bereid längere looptijden voor haar kredieten te aanvaarden dan gebruikelijk is 

en accepteert zij een uitstel van aflossing van het kapitaal en zelfs van rentebetaling. Bovendien 

werkt zij mee aan financieringsplannen die de risico's voor de verschillende partljen vermin 

deren, vooral door herfinancieringsfaciliteiten, terbeschikkingstelling van voorfinancieringen of 

het vooraf opstellen van kaderovereenkomsten. Een toenemend aantal projecten, vooral de 
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prioritaire TEN'S, hebben al baat gehad bij specifieke maatregelen via dit loket, zoals het Bel

gische dee! van de hogesnelheidsiijn Parijs - Brüssel - Keulen - Amsterdam - Londen, de ver-

binding Londen - Kanaaltunnel, de nieuwe luchthavens Malpensa (Milaan) en Spata (Athene), 

de gasleiding Maghreb - Europa en de gasaansluiting tussen het Verenigd Koninkrijk en België. 

De Bank heeft bijzonder grote steun verleend aan de publiek-private partnerschappen (PPP's) 

voor vervoersinfrastructuren. Tot de belangrijkste PPP's behoren de nieuwe brug over de Taag in 

Lissabon, de luchthaven Spata bij Athene, de HSL-verbinding Londen - Kanaaltunnel, de verbin-

ding over de Sont en de nieuwe tunnel onder de Elbe bij Hamburg, alsmede de financiering van 

een aantal delen van autosnelwegen in het Verenigd Koninkrijk en in Portugal. 

Steun van de EIB ten behoeve 
van de transeuropese 
netwerken en 
(spoor)wegverbindingen naar 
omiiggende landen, 1993-1998 

Tracé van de prioritaire    
transeuropese netwerken (TEN's) 

Gedeelten van deze TEN's waarvoor 
reeds financieringsverplichtingen zijn 
aangegaan 

Overige gefinancierde Europese 
infrastructuren en netwerken 

Weg- en spoorwegverbindingen 
in Midden- en Oost-Europa 

Delen van deze verbindingen waarvoot 
al financieringsmiddelen zijn toegeken 

Lisboa Mr'' 
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Natuurlijk en stedelijk 
milieu 1994-1998: 
30,1 miljard 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2 000 4000 6000 

Natuurlijk milieu 

Stedelljk milieu 

Globale kredleten 
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Natuurlijk en stedeiijk milieu 

Het gemeenschappelijk mllieubeleld en het uitgebrelde Europese milieurecht  

vooral op het gebied van waterbeheer, waterzulvering en verwerking van vaste  

afvalstoffen vormen al meer dan tien jaar de grootste motivatie voor investerin-

gen in de bescherming van het milieu. Nu milieubescherming in het Verdrag van 

Amsterdam als gemeenschappelijk belang is erkend, worden de communautaire  

initiatieven ter bevordering van een duurzame ontwikkeling nog meer dan voor-

heen van wezenlijk belang beschouwd. 

De EIB levert een essentiële bijdrage aan het milieubeleid van de Unie, niet alleen 

door financieringen in deze sector tot haar prioriteiten te rekenen, maar 00k 

door erop toe te zien dat in alle projecten die zij onderzoekt en financiert milieu-

overwegingen meetellen. Zo zijn voor haar de inachtneming van de geldende  

milieunormen en de uitvoering van de meest geschikte milieubeschermings- 

maatregelen voorwaarden die aan ledere krediettoekenning vooraf moeten  

gaan. 

Overigens kan de Bank 00k als katalysator optreden voor het aanboren van pu-

blieke en particulière financieringsbronnen. Deze actie komt bijzonder van pas nu 

de particulière sector een steeds grotere roi speelt bij de vaststelling en het be-

heer van allerlei openbare diensten. 

De omvangrijke bijdrage van de Bank tot de uitvoering van de milieu-

doelstellingen van de Unie in de jaren negentig blijkt duidelijk uit de toename en 

stabilisering op een hoog niveau van haar kredietverlening in deze sector, die in 

1997 zo'n 6% van het totaaibedrag van de investeringen in de verwerking van 

vaste afvalstoffen in de Unie uitmaakte. Voor waterprojecten is dit zelfs 12%. 

De resolutie van de Europese Raad van Amsterdam over groei en werkgelegen-

heid noemt het stedelijk milieu en de stadsvernieuwing als een van de hoofd-

elementen van een nieuwe economische opieving die werkgelegenheid schept. 

Het Amsterdam Special Action Programme heeft daarom ElB-financieringen in 

deze sector opgenomen, omdat de behoeften op dit terrein aanzienlijk zijn. 

Sinds 1995 komen in de gestructureerde dialoog met de kandidaat-lidstaten 00k 

milieu-aspecten ter sprake, teneinde de wetgeving van de Midden- en Oost-

Europese landen beter afte stemmen op de normen van de Unie. De pretoetre-

dingssteunfaciliteit die de Bank in 1998 heeft geïntroduceerd, streeft naar de 

overdracht van het communautaire acquis in deze landen, in het bijzonder door  

grotere steun aan milieuprojecten. 
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In 1998 is v oor afzonderlljke leningen die on-

der de milieudoelsteilingen valien, 4 369 mil-

joen verstrekt, tegenover 5 743 miljoen in 

1997. Zij maken 26% van de afzonderlijke le

ningen uit. Daarbij kan voor zo'n 1 820 miljoen 

aan toewijzingen uit globale kredieten wor 

den gevoegd, voornamelijk voor kleine  

riolerings- en waterzuiveringsprojecten en ste-

delijke voorzieningen. Dit brengt de totale  

steun voor milieuprojecten op 6,2 miljard, een 

bedrag dat weliswaar onder dat van het uit-

zonderlijk actieve jaar 1997 ligt, maar nog al-

tijd boven het gemiddelde over de jaren 1994 

tot en met 1996 (5,6 miljard). 

Nieuw evenwicht tussen natuurlijk en 

stedelijk milieu 

De financieringsactiviteit ter verbetering van 

het leefklimaat is g ekenmerkt door omvang-

rijke investeringen in het stedelijk milieu. De  

kredietverlening weerspiegelt daarmee het 

nieuw gevonden evenwicht tussen het na

tuurlijk milieu (water, lucht) waar grootscha-

lige programma's nu min of meer zijn vol-

tooid, en de kwaliteit van het bestaan in 

stedelijke gebieden, waar twee van eike drie 

Europeanen wonen en werken. 

De kredieten voor stadsvernieuwings-

projecten zijn bijzonder sterk toegenomen 

(1 277 miljoen in 1998 tegenover 771 miljoen 

in het voorgaande jaar), vooral door het gro-

tere belang dat het ASAP h ieraan hecht. Het 

gaat om Steden in de Mezzogiorno, op de  

Balearen en in het Verenigd Koninkrijk en 

om projecten in Berlijn, Karlsruhe, Stuttgart, 

Barcelona, Florence, Amsterdam en Malmö. 

De financiering van het stadsvervoer blijft op 

een vergelijkbaar niveau als in 1997 

(1 261 miljoen). 

Tot de grootste projecten op dit terrein be-

horen de metrolijnen in Madrid, Lissabon en 

Porto, tramlijnen in Montpellier, Orleans en 

Birmingham en de rondweg van Stockholm. 

Stabilisatie van de financieringen voor het 

waterbeheer 

Voor een beter beheer van rioolwater en van 

de drinkwatervoorziening is 20 % van de kre

dietverlening ter beschikking gesteld. Het 

gaat om hoofdrioolnetten en de zuivering 

van rioolwater in Oostenrijk, Duitsland, 

Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 

Afvalverwerking met energieproductie 

Er zijn kredieten toegekend voor de verwerking 

van vaste afvalstoffen - waarbij over het alge-

meen tegelijkertijd elektriciteit wordt geprodu-
ceerd en wärmte wordt gerecupereerd - in Oos

tenrijk, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, 

Portugal en Zweden. 

Bestrijding van de luchtvervuiling 

Kredieten voor een beperking van de lucht

vervuiling in de industriesector zijn gegaan 

naar projecten in Oostenrijk, België, het Ver

enigd Koninkrijk, Italië, Zweden en Duitsland 

en naar een stadsverwarmingscentrale in 

Göteborg in Zweden. 

Natuurlijk en stedelijk mi
lieu (1998) 

(in min euro) 

Natuurlijk milieu 
Waterprojecten 
AfvaI beheer 
Bestrijding 
luchtvervuiling 
Stedelijk milieu 
Openbaar vervoer in de  
stad en directe  
omgeving 
Stadsvernieuwing 
Totaal afzonderlijke 
leningen 
Globale kredieten 
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Energiedoelstellingen 
1994-1998; 15,1 miljard 

I • • I 

Eigen bronnen 

Sprelding 
van de Invoer 

Energiebesparing 

Energiebesparing 

De drie grote prioritaire doelstellingen van het energiebeleid van de Europese Unie, die 

in 1995 in het Witboek "Naar een energiebeleid voor de Europese Unie" zijn vastgelegd 

en die concreet door kredieten van de Bank worden gesteund, betreffen continuïteit van 
de energievoorziening door de exploitatie van de eigen energiebronnen en de spreiding 

van de invoer; een grotere concurrentiekracht van het Europese bedrijfsleven door een 
beter energiebeheer en milieubescherming. 

De aigemene richtsnoeren vioeien voort uit het energiebeleid dat sinds de jaren 70 is uit-

gewerkt en dat in een aantal richtlijnen en communautaire richtsnoeren wordt uiteenge-

zet. Zij zijn gebaseerd op het concurrentiebeginsel door liberalisering van de  

elektriciteits- en gasmarkt, een groter gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen en 

technologieën en de voltooiing van gemtegreerde energienetten. 

Het hoofddoel van het energiebeleid in de Unie, dat de aanleg van de transeuropese 

gas- en elektriciteitsnetten en de ontwikkeling van nieuwe verbindingen tussen de  

lidstaten en met de omiiggende landen van de Unie steunt, blijft weliswaar prioritair, 

maar de omvang ervan neemt af; de grote prioritaire projecten en belangrijkste aan-

sluitingen, die een eerste voorwaarde voor de liberalisering van de markt vormden en 

een onmisbaar instrument voor een betrouwbare energievoorziening, zijn immers 

voor het merendeel uitgevoerd. 

Het nieuwe kaderprogramma voor acties op energiegebied (1998-2002) verstärkt de  

coördinatie met de acties uit hoofde van andere communautaire beleidsvormen en be-

oogt een grotere internationale samenwerking in deze sector met de kandidaat-

lidstaten en binnen de context van het euromediterrane energieforum. 

De kredieten van de EIB in de afgelopen tien jaar ten behoeve van energieprojecten 

maken gemiddeld bijna 5% van de investeringen van deze sector binnen de Unie uit. 

De kredieten zijn in de eerste plaats gegaan naar technisch interessante projecten die 

mede zorg dragen voor de continuïteit van de energievoorziening en deel uitmaken 

van transeuropese netwerken. 

in 1998 is voor 2 148 miljoen aan afzonder-

lijke leningen toegekend, wat min of meer 

overeenkomt met het niveau in het voor-

gaande boekjaar (2 429 miljoen). 

Energiebesparing, een constante factor in de  
kredietverlening van de EIB 

De financiering van energiebesparings-

projecten handhaaft zieh op het niveau van 

het voorgaande boekjaar. 

Het gaat in de eerste plaats om de  

energiesector zelf: gecombineerde 

elektriciteitscentrales in Oostenrijk, Duits-

land, Denemarken, Frankrijk, lerland, Por

tugal en Zweden, stroomdistributie vooral 

in Spanje, Finland, het Verenigd Konink-

rijk, Griekenland en Zweden, en warmte-

distributie in Duitsland en Zweden. Ook 

zijn er twee projecten voor duurzame 

energie gefinancierd: een windmolenpark 
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De kredieten van de EIB ten behoeve 
van duurzame energiebronnen 

De kredieten van de Bank voor duurzame energie vioelen voort uit haar steun aan betrouw-

bare, goedkope en miiieuvriendeiijke energiebronnen. Ondanks de initlatieven van de Gemeen-

schap sinds de jaren 80 dekken de duurzame (of hernieuwbare) energiebronnen momenteei 

minder dan 6% van de energiebehoeften van de Unie. 

Met communautaire beieid dat in het in 1997 gepubiiceerde Witboek over hernieuwbare ener

giebronnen is uiteengezet, geeft de strategie aan om te bereiken dat het aandeei hiervan in 

het energiegebruik in het jaar 2010 is verdubbeid. De EiB heeft ai grote ervaring met de fi 

nanciering van deze sector en is bereid hieraan extra steun te bieden, mede binnen de ruimere 

context van de strijd tegen de kiimaatverandering en de bevordering van een duurzame ont-

wikkeiing, waarover in de wereidconferentie van Kyoto is gesproken. 

Van 1994 tot en met 1998 heeft de Bank in de Unie afzonderiijke kredietovereenkomsten voor 

projecten van duurzame energie ter waarde van 770 miijoen getekend. Het overgrote deei be 

traft waterkracht (88%); verder gaat het om windenergie (8%) en geothermie (4%). Er zijn on 

dar meer projecten gefinancierd voor waterkrachtcentraies in itaiië, Oostenrijk, Zweden, Spanje, 

Finiand en Griekeniand en windmoienparken in Spanje en itaiië. 

De Bank staunt overigens kieinschaiige investeringen via haar giobaie kredieten. Sinds 1994 is voor 

180 miijoen aan toewijzingen uit giobaie kredieten verriebt ten behoeve van aiternatleve en duur

zame energiebronnen. Zo zijn er kleine waterkrachtcentraies in itaiië gefinancierd voor een bedrag 

van 40 miijoen. in Spanje is voor microprojecten in de sectoren waterkracht, biomassa en wind

energie in totaai 79 miijoen ter beschikking gesteid en in Duitsiand is 28 miijoen uit giobaie kre

dieten toegekend voor windmoiens en zonne-energiecentraies. Voor de productie van brandstof-

fen op basis van bout in Finiand en het Verenigd Koninkrijk, en voor centrales in Zweden en 

Nederiand die op bout en biomassa werken is nog eens 7 miijoen verstrekt. 

in Itaiië (16 miijoen) en een geothermisch 

project in iJsiand (32 miijoen). 

in de industriesector steunen de financierin-

gen energievoorzieningen in de chemische  

industrie in het Verenigd Koninkrijk en Zwe

den en in de staaiindustrie in Oostenrijk. 

Beperking van de afhankelijkheid van derde 
landen door de ontwikkeling van de eigen  
energiebronnen 

De ontwikkeiing van de eigen energiebron

nen betrof in 1998 de financiering van water

krachtcentraies in Oostenrijk en itaiië en de 

productie van aardoiie en -gas in de Britse 

sector van de Noordzee en in itaiië. 

Spreiding van de energievoorziening 

Voor de spreiding van de invoer is s teun ver-

ieend aan het gebruik van aardgas ais miiieu

vriendeiijke en in en rond de Unie ruim voor-

handen zijnde energiebron. 

in 1998 is de financiering voortgezet van de  

programme's voor de introductie en distribu-

tie van aardgas in Beigië, Portugal, Duitsiand 

en Griekeniand. 
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Energiedoelstellingen (1998) 

(in min euro) 

Eigen bronnen 326 
Aardoiie en-gas 188 
Waterkracht 138 

Spreiding van 
de invoer 443 
Aardgas 443 

Energiebesparing 1 379 
in de energiesector 1147 
in de Industrie 232 

Totaai 2 148 

ENERGIEBESPARING 



Sinds 30 jaar financiert 
de E IB kleinschalige investeringen 

Sinds 1994 is voor meer dan 

49 000 investeringen van 

hetMKB 11,6miijard 

ter beschikking gesteld 

1998 - JAARVERSLAG 

Teneinde kleinschalige investeringen te steunen die zij om redenen van efficiency en beheer niet 

met afzonderlijke leningen kan financieren, heeft de EIB vanaf 1968 een decentraal 

financieringsmechanisme ontwikkeld: de globale kredieten. Dit zljn kredietlijnen naar financiële  

partnerinstellingen van de Bank, die hieruit in overleg met haar en volgens de onderling over-

eengekomen economische, technische en financiële criteria middelen voor diverse projecten toe-

wijzen. De samenwerking met het bankwezen is voortdurend uitgebreid en er bestaan nu be-

trekkingen met zo'n 150 partnerinstellingen, financiële instellingen of handelsbanken. 

In eerste instantie waren globale kredieten uitsluitend bedoeld voor het MKB in gebieden die 

voor steun uit hoofde van de regionale ontwikkeling in aanmerking kwamen, maar de actie-

radius ervan is geleidelijk aan uitgebreid om aan de veranderende behoeften van het bedrijfs-

leven en de toenemende verscheidenheid van het communautaire en nationale economische 

beleid te blijven voldoen. 

Verruiming van de interventiecriteria 

Schematisch kunnen de achtereenvolgende uitbreidingen van het toepassingsgebied van de glo 

bale kredieten als volgt worden samengevat: 

1968 investeringen van het MKB in de steungebieden 

1979 investeringen voor kleinschalige infrastructuren 

1980 investeringen ter bevordering van energiebesparing 

1985 investeringen in de invoering of ontwikkeling van geavanceerde technologie 

1986 investeringen in de bescherming van het milieu 

1987 investeringen van het MKB op het hele grondgebied van de Gemeenschap 

1995 investeringen van het MKB in de sectoren detailhandel en dienstverlening aan particu-

lieren 

1997 investeringen in de sectoren onderwijs en gezondheid in het kader van ASAP. 

De Bank rekent ondernemingen met minder dan 500 werknemers en netto vaste activa op de  

balans van maximaal 75 miljoen tot het midden- en kleinbedrijf. De totale projectkosten mögen  

niet minder dan 40 000 en niet meer dan 25 miljoen bedragen, zodat de EIB voor 20 000 tot 

maximaal 12,5 miljoen in de projectfinanciering deelneemt. 

Grotere verscheidenheid aan kredietinstrumenten 

Als aanvulling op de geografische uitbreiding en de verruiming van de selectiecriteria heeft de  

EIB 00 k sinds 1997 met enkele van haar ervaren partners voor een nieuwe aanpak gekozen: de  
portefeuillefinanciering. 

De financiering van projecten gebeurt niet langer op individuele basis, maar op basis van de  

kredietportefeuille van het desbetreffende instituut. In 1997 zijn de eerste transacties gesloten 

voor de financiering van kleine infrastructuren van lokale overheden (608 miljoen). In 1998 zijn 

er vier transacties met drie partners getekend voor een bedrag van 1 640 miljoen ten behoeve 
van kleine infrastructuren en het MKB. 

Na de volledige uitbetaling van de kredieten met inachtneming van de criteria van de EIB geven 

de financiële instellingen de Bank een overzicht van hun actie. In geval van portefeuillefinan-
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cieringen wordt geen verslag van alle afzonderlijke toewijzingen uitgebracht. Deze benadering 

betekent een aanzlenlljke vereenvoudiging van de procedures voor het beheer van de globale  

kredieten door de partnerinstelling van de EIB. 

Daarnaast heeft de EIB in het kader van het Amsterdam Special Action Programme samen met 

de banksector een MKB-loket geopend. De verrichtingen via dit loket, onder meer met risico-

deling, hebben tot doel kapitaalrisico-instrumenten te ontwikkelen voor de financiering van 

snelgroeiende hightechondernemingen in het MKB. Eind 1998 is voor 393 miljoen (waarvan 

125miljoen voor het EMT) in 10 landen getekend (zie hoofdstuk ASAP op biz. 16). 

Sinds 1994:49 200 investeringen van het MKB en 11 100 lokale infrastructuren 

In de afgelopen vijf jaar is het belang van de globale kredieten zowel in volume als in per

centage van de kredietverleningsactiviteit toegenomen van 3 946 miljoen (22%) in 1994 tot 

8 266 miljoen (33%) in 1998. De EIB heeft in deze période naar schatting 29,2 miljard ter be-

schikking gesteld van de partnerinstellingen die de kredietovereenkomsten uitvoeren. 

Op grond van de informatie van de partnerinstellingen betreffen de toewijzingen uit de klas-

sieke globale kredieten in de afgelopen vijf jaar projecten van het MKB (11,6 miljard), klein-

schalige infrastructuren (9,2 miljard) en investeringen in de sectoren onderwijs en gezondheid 

(800 miljoen). In deze cijfers zijn de globale kredieten ten behoeve van portefeuillefinancierin-

gen of met risicodeling in het kader van ASAP niet meegerekend. Sommige kredieten zijn nog 

niet helemaal uitgevoerd en hieruit kunnen in de komende boekjaren nog toewijzingen worden  

verriebt. 

De kredietverlening in de productieve sectoren omvat ruim 49 000 investeringen van het MKB 

voor in totaal 11,6 miljard. Ongeveer 8 miljard daarvan is n aar de industrie gegaan, 3,6 miljard 

naar de dienstensector, in het bijzonder het toerisme. Gemiddeld wordt 240 000 ecu per project 

verstrekt. Uit een analyse van de betrokken kleine en middelgrote ondernemingen blijkt het 

belang van de kleinste bedrijven, die minder dan 50 mensen in dienst hebben: zij hebben 85% 

van de totale steun ontvangen. 

De financiering van zo'n 11 100 kleinschalige infrastructuren van lokale overheden of hun con-

cessiehouders bedroeg in totaal 9,2 miljard. Vier miljard hiervan is gegaan naar 5 700 

drinkwaterinstallaties, rioolstelsels en centra voor de verwerking van huishoudelijk afval. Met 

2,2 miljard zijn 2 800 kleine vervoersprojecten gesteund, voornamelijk de aanleg en uitrusting 

van lokale of regionale wegen en met 1,7 miljard ruim 1 600 stedelijke voorzieningen en wer 

ken aan Straten en wegen. Voorts is ongeveer 

850 miljoen gegaan naar 520 kleine elektriciteits-

centrales en aardgasdistributienetten. 

Van het totale volume van deze financieringen is 

70% toegekend voor projecten in de arme regio's. 
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Globale kredieten 
In de Europese Unie  
1994- 1998: 29,2 mlljard 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

ItJi.si 

4000 8000 

Klassieke globale kredieten 
Globale portefeuillekredieten 

MKB-loket/ASAP 
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Industrieel concurrentievermogen en het MKB 

Het beleid van de Unie Is in de eerste plaats gericht op de vaststelling van een algemeen 

kader dat het concurrentievermogen van het bedrijfsleven kan verstärken, dat toch het 

fundament van een hogere levensstandaard vormt en economische groei met nieuwe 

structurele werkgelegenheid in de Unie waarborgt. 

De Bank steunt met haar afzonderlijke kredieten al jarenlang de versterking van het in 

ternationale concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven. Haar steun aan grote 

industriele projecten past in het kader van de industriële doelstellingen van de Unie,  

vooral de structurele aanpassing en versterking van de productiviteit van de regio's met 

een ontwikkelingsachterstand, de bevordering van het gebruik van geavanceerde tech-

nologieën in de sectoren met een sterk groeipotentieel en de aanmoediging tot een 

overdracht van knowhow in de gevestigde sectoren, alsmede een verbetering van het 
energierendement. 

In 1998 is een beroep gedaan op de verschillende communautaire beleidsvormen om een 

gunstig klimaat te scheppen voor economische groei, concurrentievermogen van de in 
dustrie en werkgelegenheid. 

De Bank tracht al sinds 1968 met haar globale kredieten het MKB te helpen zieh te ont- 

wikkelen. De Europese Raad van Wenen heeft overigens gewezen op de noodzaak dit  

procès te verstecken, waarbij hij tevens onderstreepte dat investeringen een sleutel-

element vormen voor het scheppen van werk en dat in dat opzicht de maatregelen die 

de toegang tot kredieten vergemakkelijken moeten worden aangevuld met de ontwik-

keling van een Europese risicokapitaalmarkt voor het vernieuwende MKB. 

In het kader van het ASAP en vooral het MKß-loket steunt de EIB in nauwe samenwerking met  

de financiële sector de ontwikkeling van de risicokapitaalmarkt ten behoeve van het MKB in de 

hele Unie, waarbij zij haar optreden aan de markten en lokale eisen aanpast (zie biz. 16) 

Industrieel concurrentievermogen 

In 1998 is voor 1 280 miljoen verstrekt aan af
zonderlijke leningen die het internationale 

concurrentievermogen van het Europese be

drijfsleven verbeteren. Dat is derhalve weer 

op het niveau van 1996, na de zeer Sterke 

stijging in 1997. 

Een breed scala aan sectoren 

De projecten betreffen een breed scala aan 

investeringen in acht lidstaten van de Unie:  

Chemie in Denemarken, Zweden en het Ver-

enigd Koninkrijk, auto-industrie in Frankrijk, 

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwe

den, luchtvaartindustrie in het Verenigd Ko

ninkrijk, vlakglas in België, elektronica in 
Frankrijk en Duitsland en huishoudelijke ap-

paratuur in Italië. 

Bovendien neemt de Bank met haar kredie

ten deel aan de ontwikkeling van de raket-

voortstuwer van de Europese raket Ariane 5. 

Er is een onderzoeks- en ontwikkelingspro-

ject in Oostenrijk gefinancierd. Door de uit-

breiding van de handelsbeurs van Berlijn kan 

het Europese bedrijfsleven zieh zelf beter 

promoten. 
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Financiering van het MKB 

Al dertig jaar behoort steun aan de activitel-

ten van het MKB tot de priorltelten van de  

EIB. D oor hun aantal (meer dan 18,5 mlljoen 

in Europa) maakt het MKB 99% van alle par 

ticulière ondernemingen uit en vormt 

daarom de ruggengraat van de Europese ar-

beidsmarkt. Zij zijn dus van levensbelang 

voor de Europese economie. 

financieringsmiddelen via haar klassleke globale  

kredieten, die samen met haar partner-

instellingen worden uitgevoerd (zie kader op 

biz. 28). Op basis van de informatie van de be-

middelende instellingen kan het aantal, in 1998 

indirect door de Bank gefinancierde, kleinere  

ondernemingen op 8 500 worden geraamd, die 

tezamen 2 400 miljoen hebben ontvangen. 

Daarvan bevindt 70% zieh in de steungebieden. 

Het MKB: potentieel voor het scheppen van 

banen 

Gemiddeld hebben kleine en middelgrote on

dernemingen met minder dan lOOwerkne-

mers tussen 1995 en 1998 jaarlijks zo'n 

260 000 banen in Europa gecreëerd, in de al-

lereerste plaats in de kleine, maar snel-

groeiende bedrijven, wier ontwikkeling vooral 

afhankelijk is van de inbreng van eigen ver 

mögen en de toegang tot bankfinancieringen.  

Dm het MKB beter toegang te bieden tot  

risicokapitaal op het niveau van de Europese  

Unie, heeft de EIB haar MKB-loket in het ka 

der van het ASAP geopend (zie biz. 16). 

Daarnaast verstrekt zij het MKB ook 

In de période 1994 - 1998 geeft de sectorale 

verdeling van de toewijzingen uit de traditio-

nele globale kredieten aan dat vooral 

werktuigbouw en metaaibewerking een be-

roep op dergelijke financieringen doen (bijna 

15%). Naar de zakelijke dienstverlening is  

13% van de krediettoewijzingen gegaan, ge-

volgd door de levensmiddelenindustrie 

(11%), papier en drukkerijen (8%) en het 

toerisme (7%). Uit een verdeling van de uit-

gevoerde investeringen blijkt het belang van 

de projecten in de zakelijke dienstverlening, 

die ruim een vierde van de gefinancierde in

vesteringen uitmaken (28%), gevolgd door  

de werktuigbouw (15%), civieltechnische 

werken en de bouw (10%). 

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

(in min euro) 

1998 1994-1998 
totaal- totaal-

aantal bedrag aantal bedrag 

België 467 201 2 259 1 062 
Denemarken 58 17 1 075 224 
Duitsiand 1 119 430 3 761 1 882 
Griekenland 31 38 101 141 
Spanje 89 140 3 085 769 
Frankrijk 4 513 286 27 968 1 987 
lerland 14 7 507 116 
Italië 753 612 4 275 3 399 
Luxemburg 4 3 
Oostenrijk 76 113 446 385 
Nederland 115 42 295 139 
Portugal 103 72 306 139 
Finland 15 28 84 57 
Zweden 56 16 
Verenigd Koninkrijk 1 111 391 4 993 1 319 

Totaal 8 464 2 377 49 215 11 639 
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Ondersteuning van het 
samenwerkingsbeleid met 
derde landen 
Buiten de Europese Unie voert de BIB de financiële hoofdstukken uh van de akkoor-
den die in het kader van het Europese steun- en samenwerkingsbeleid zijn gesloten. 
Zij steunt investeringen die de economieën van Cyprus en van de overige toetredings-
kandidaten in Midden- en Oost-Europa beter afstemmen op die van de Unie. Haar  
actie is oak bedoeld om het euromediterrane partnerschap te versterben, de ontwikke-
ling van de 71 ACS-landen en de 20 overzeese lands- en gebiedsdelen te bevorderen,  
alsmede bij te dragen tot een economische opleving van Zuid-Afrika en de indu-
striële samenwerking en kennisoverdracht in Latijns-Amerika en Azië. 

De Bank werkt buiten de Unie in het kader van de algemene politieke akkoorden tus-

sen de Unie en derde landen of groepen landen. Deze beslaan een breed actieterrein 

en omvatten Handels-, sociale en algemeen politieke aspecten. Tevens zijn hierin fi 

nanciële bepalingen opgenomen, een concrete vertaling van het communautaire  

steun- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, dat in samenwerking met de Bank en 

op basis van mandaten van de Europese Raad of in opdracht van de lidstaten van de  

Unie wordt uitgevoerd - dit laatste geldt voor de verrichtingen in de partnerlanden  

in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. De kredietverleningsmandaten 

zijn bedoeld als ondersteuning van het beleid van de Unie ten aanzien van de  

partnerlanden van de Unie; de Bank zorgt zelf voor de vaststelling en de analyse van  

de te financieren projecten, die overigens vallen onder een stelsel van algemene ga 

ranties om de risico's te dekken die aan projecten in bedoelde landen zijn verbonden. 

Bij sommige mandaten worden uit de begroting van de Unie of van de lidstaten ren-

tesubsidies bij de kredieten van de Bank toegekend of risicodragende middelen ver

schaff die rechtstreeks door de EIB worden beheerd en verstrekt. 

Na de besluiten in december 1997 door de Europese Raad van Luxemburg is het 

toetredingsproces voor de elf kandidaat-lidstaten in maart 1998 van start gegaan en  
zijn de toetredingsonderhandelingen met Hongarije, Polen, Estland, Tsjechië, Slove-

nië en Cyprus reeds begonnen. Daarnaast zijn er partnerschappen voor toetreding 

gesloten met een versterkte pretoetredingsstrategie die door de Europese Raad is  

vastgesteld en die binnen één enkel kader alle noodzakelijke vormen van bijstand 

aan de kandidaatlanden trachtte mobiliseren met specifieke Instrumenten voor pre-

toetredingssteun. 

In 1998 is in totaal 4 410 miljoen buiten de Europese Unie ter beschikking gesteld, waarvan 

4 052 miljoen aan kredieten uit eigen middelen en 358 miljoen aan risicokapitaal uit 

begrotingsmiddelen van de Unie of van de lidstaten. 

Tabel H op bladzijde 111 geeft een uitvoerig overzicht van de overeenkomsten, finan 

ciële protocollen en besluiten die de activiteit van de Bank buiten de Unie bepalen. 

De EIB voert de 

financiële 

hoofdstukken uit van 

de overeenkomsten 

die in het kader van 

het huip- en  

samen werkingsbeleid 

zijn gesloten 

Foto vorige bladzijde: 

Ontwikkeling van het 

stadsvervoer in Szeged  

(Hongarije) 
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Kandidaat-lidstaten: 
1994-1998: 7 miljard 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2375 

1 541 

1 156 

981 

986 

Sectorale verdeling: 
1994-1998 

globale kredleten 

Industrie 

verbindlngen 
milieu 

Kandidaat-lidstaten 

In de kandidaat-lidstaten vallen de activiteiten van de Bank op de eerste plaats on-

der een algemeen mandaat voor Midden- en Oost-Europa waarbij een bedrag van 

in totaal 3 520 miljoen voor de période van 31 januari 1997 tot en met 31 januari 

2000 voor kredieten in alle betrokken landen ter beschikking is gesteld. De activitei

ten op Cyprus passen in het euromediterrane partnerschap en beslaan dezelfde pé 

riode. 

Voorts heeft de Bank in januari 1998 zijn pretoetredingssteunfaciliteit ingesteld, die 

volledig uit eigen middelen wordt gefinancierd en buiten de communautaire garantie-

regeling valt, teneinde bi] te dragen tot de versterkte pretoetredingsstrategie die door 

de Europese Raad in december 1997 is vas tgesteld, en tot de toetredings-

onderhandelingen met de kandidaat-lidstaten. Met dit aanvullende financierings-

pakket van 3 500 miljoen kan de EIB de inspanningen van alle toetredingskandidaten 

krachtig steunen, vooral in de sector milieubescherming, de verbindings- en energie 

netten uitbreiden, met inbegrip van de TEN'S, alsmede het concurrentievermogen van 

het bedrijfsleven versterken en de regionale ontwikkeling bevorderen. 

Met de kredietverstrekking in opdracht van de Unie en de pretoetredingssteunfaci

liteit kan de Bank zonder onderscheid investeringen financieren in aile landen die 

eens tot de Europese Unie zullen toetreden. 

De Bank voert haar actie in nauwe samenwerking en synergie met het programma 

Phare teneinde bancaire en begrotingsmiddelen optimaal op elkaar afte stemmen.  

Voorts werkt zij samen met de overige multilaterale financiële instellingen die in 

deze regio actief zijn, met name de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwik

keling (de "Oost-Europabank") en de Wereldbank. 

Toename van de activiteit met ruim 50% 

Door het beheer van zowel de financieringen 

in opdracht van de Unie als de pretoetre

dingssteunfaciliteit kon de Bank haar activi

teit in 1998 met ruim 54% ten opzichte van 

1997 uitbreiden. Er is voor 2 375 miljoen aan 
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kredieten verstrekt, tegenover 1 541 miljoen 

in 1997. Daarvan komt 1 370 miljoen uit de 

pretoetredingssteunfaciliteit en 1 005 miljoen 

is uit hoofde van de mandaten verstrekt. 

Voorrang aan de verbindingsinfrastructuur 

Uit de sectorale spreiding blijkt de prioriteit 

die de EIB hecht aan de modernisering en uit-

breiding van de wegen- en spoorwegen-

infrastructuur en de telecommunicatie in 

Midden- en Oost-Europa, omdat deze van es-

sentieel belang zijn voor een economische 

bloei van de betrokken landen en een ge-

slaagde integratie in de Unie. 



Belangrijkste projecten die de EIB sinds 1990 heeft 
gefinancierd 

Sinds 1990 is voor 8,8 miljard aan kredieten verstrekt op Cyprus en in de 10 Midden- en Oost-

Europese landen die kandidaat zijn voor het lidmaatschap van de Unie, waarvan 1,4 miljard uit 

hoofde van de aanvullende pretoetredingssteunfaciliteit die de EIB be gin 1998 heeft ingesteld. 

Daarvan is met 5,2 miljard bijgedragen tot de modernisering van de verbindingsinfrastructuren 

die de fysieke banden met de Unie moeten verbeteren en de basis moeten vormen voor een  

geslaagde economische ontwikkeling en integratie. 

Naar de energiesector is 1,2 miljard gegaan, voornamelijk voor de modernisering en uitbreiding 

van de transport- en distributienetten van elektriciteit en aardgas. Voor waterprojecten en de 

afvalverwerking is ruim 780 miljoen ter beschikking gesteld, waarvan 72 miljoen op Cyprus. 

Met globale kredieten van ruim 1,1 miljard, waarvan 134 miljoen op Cyprus, zijn investeringen 

van bescheiden omvang door het MKB en in mindere mate infrastructuren van lokale overhe-

den gesteund. Aan afzonderlijke leningen in de productieve sector is in het afgelopen jaar ruim 

520 miljoen verstrekt. 
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Kandidaat-lidstaten: 
in 1998 toegekende kredieten 

(in min euro) 

Polen 715 
Roemenië 435 
Hongarije 375 
Tsjechië 270 
Buigarije 225 
Siovenië 140 
Siowakije 51 
Letland 44 
Litouwen 40 

Midden- en Oost-Europa 2 295 

Cyprus 80 

Kandidaat-lidstaten * 2 375 

* waarvan uit de pretoetredlngssteun-
faciliteit: 
1 370 mlljoen 

Met leningen van in totaal 1 399 miljoen is 

de modernisering van de spoorwegen in Hon-

garije, Letland en Roemenië gesteund, terwiji 

er grote projecten voor een verbetering van 

de wegeninfrastructuur in Buigarije, Li-

touwen, Polen, Tsjechië, Roemenië en Slove- 

nië zijn gefinancierd. Voor de instaiiatie van  

een mobiiofoonnet in Polen is een iening van  

150 miljoen verstrekt. 

Naar het stadsvervoer van Boedapest en Kra 

kow en naar stedelijke voorzieningen in Ka 

towice is 205 miljoen gegaan. Een afzonder-

lijke Iening van 51 miljoen heeft de 

financiering van een centrale voor de gecom-

bineerde elektriciteits- en warmteproductie 

in Siowakije mogelijk gemaakt (zie de lijst fi-

nancieringen op biz. 112 en de tabel J op biz. 

128). 

Steun aan de productieve sectoren 

In de productieve sectoren is 465 miljoen toe-

gekend, waarvan 365 miljoen aan afzonder-

lijke leningen voor een dieseimotorenfabriek 

en een fabriek voor het scheiden en vioei-

baar maken van lucht in Polen, een koper-

fabriek in Buigarije en een nieuwe raffinade-

rij in Hongarije. 

De Strategie van de EIB is eveneens gericht 

op rechtstreekse investeringen in de indu-

striëie productie en de capaciteit van de be-

trokken landen om zieh in het bedrijfsleven 

in Europa te integreren. 

Globale kredieten van in totaai 150 miljoen 

zijn bedoeid om in samenwerking met de lo 

kale financiëie sector het MKB te ontwikke-

ien door de financiering van kleinschalige 

projecten in Hongarije, Letland, Tsjechië, Roe

menië, Siovenië en op Cyprus. 

Voor aile sectoren en gefinancierde projecten  

geldt dat de Bank inachtneming van de  

milieunormen als eerste voorwaarde stelt 

voor de toekenning van een krediet. Zo 

draagt zij bij tot een beter ecologisch even-

wicht en tot de overdracht van het com 

munautaire acquis. 

Opensteiling van de financiëie markten 

De EIB maakt gebruik van haar ervaring en  

vermögen financiëie markten open te stellen 

en te internationaliseren en draagt actief bij 

tot de ontwikkeiing van de financiëie mark

ten van de kandidaat-lidstaten door leningen 

te piaatsen in de valuta's van de betrokken 

landen. 

Zo is de Bank actief geweest op de euro

markten in de Tsjechische en Estiandse kroon 

en in de Poolse zloty en heeft zij de eerste 

iening met een AAA-notering gepiaatst op 

de binnenlandse markt in Hongaarse forint. 

Deze Strategie iigt in de iijn van wat de EIB 

in het verleden op de kapitaaimarkten van 

toetredingskandidaten heeft gedaan; zij 

draagt bij tot efficiënter werkende markten 

en sluist spaargelden door naar productieve 

projecten waarvoor een financiering in de lo

kale munteenheid is gevraagd teneinde 

wisselkoersrisico's voor de project-

opdrachtgevers te vermijden. 
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Landen van het euromediterrane partnerschap 

De Bank verleent financiële steun in het kader van het euromediterrane partnerschap, 

waarmee in de eerste plaats duurzame groei en stabiliteit in de betrokken landen wordt 

beoogd. De geleidelijke totstandkoming van een vrijhandelszone van de Unie en de me

diterrane partnerlanden in het jaar 2010 meet de basis vormen voor een sterkere econo-

mische integratie aan weerszijden van de Middellandse Zee. 

In het kader van het partnerschap biedt de Unie financiële steun, waardoor de betrok

ken landen de kosten van een overgang naar de markteconomie en flankerende maat-

regelen beter kunnen dragen. Daartoe is 4 685 miljoen uit begrotingsmiddelen van de 

Unie voor de période van 1995 tot en met 1999 gereserveerd, waarvan 200 miljoen aan 

risicokapitaal dat door de EIB wordt beheerd. Daarnaast verstrekt de Bank onder een 

driejarig mandaat (31 januari 1997 - 31 januari 2000) kredieten uit eigen middelen ter  

waarde van in totaal 2,3 miljard. 

De EIB draagt met haar verrichtingen bij tot de liberalisering van de economieën van de 

landen in het Middellandse-Zeegebied en tot een sterkere financiële sector in de hele 

regio. 

Middellandse-Zeegebied: 
1994 -1998: 4,2 miljard 

Handhaving van een hoog niveau aan 

financieringen 

In 1998 is in de partnerlanden in het 

Middellandse-Zeegebied (met uitzondering 

van Cyprus) 886 miljoen aan kredieten toege-

kend, waarvan 86 miljoen risicokapitaal. Hoe-

wel dit minder is dan in het voorgaande 

boekjaar, dat een uitzonderlijk grote toe-

name van bijna 65% ten opzichte van 1996  

heeft gekend, blijft het niveau van de actie 

van de Bank in deze regio hoog (zie tabel J 
op biz. 128). 

Voorrang voor water- en energieprojecten ... 

Uit een analyse van de einddoelstellingen van 
de projecten blijkt dat de Bank zieh blijft in-

spannen voor de bescherming van het milieu.  

Het gaat vooral om waterprojecten, al jaren-

lang een prioritair actieterrein van de Bank, 

waarnaar 306 miljoen is gegaan (265 miljoen 

in 1997) voor projecten in 7 landen: Algerije, 

Egypte, Gaza/Westoever, Jordanië, Marokko, 

Tunesië en Turkije. 

Voor investeringen in de energiesector zijn 

voor in totaal 225 miljoen aan financierings-

middelen verstrekt. 

... en voor de modernisering van de economie 

Voor steun aan het particulière bedrijfsleven dat 

zieh aan het moderniseren is met het oog op de 

liberalisering van de economie onder invioed 

van het euromediterrane partnerschap, worden 

in samenwerking met de lokale financiële sector  

globale kredieten van in totaal 166 miljoen uit-

gevoerd. Deze vorm van financieringssteun kent 
een bijzonder dynamische ontwikkeling, wat 

blijkt uit de toename van de financieringen, die 

in 1997 in totaal nog 136 miljoen bedroegen en  

in het daaraan voorafgaande jaar 42 miljoen. 

Rechtstreekse leningen in de sectoren industrie  

en toerisme belopen in totaal 130 miljoen voor 

projecten in Egypte, GazaA/Vestoever en Jorda 

nië. Voor de modernisering van de productieve 

sectoren is in 1998 derhalve 296 miljoen ter  

beschikking gesteld, wat een goede illustratie 

vormt van de hoge prioriteit die de Bank hier-

aan toekent. 

In de verbindingssector is in totaal 59 miljoen 

aan kredieten verstrekt. 

Middellandse-Zeegebied: 
In 1998 toegekende kredieten 

(in min euro) 

Totaal kapitaal 

Egypte 
Marokko 
Tunesië 
Gaza 
Jordanië 
Turkije 
Algerije 
Libanon 

Middellandse-
Zeegebied 

hotel in Bethlehem 
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Het milieu Staat centraal 
in het Middellandse-Zeegebied 
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Het Programma voor technische bijstand ten behoeve van het milieu in het Middellandse-

Zeegebied (METAP) is in 1990 gezamenlijk door de EIB e n de Wereldbank opgezet met finan-

ciële steun van de Europese Commissie en het Ontwikkeiingsprogramma van de Verenigde Na-

ties. Met dit initiatief wil men de alarmerende verslechtering van de natuurlijke rijkdommen in 

de regio stopzetten door met behulp van subsidies uitvoerbaarheidsonderzoeken en nationale  

of regionale steun te verlenen aan milieu-instanties of -agentschappen. 

Met ledere nieuwe fase nemen de activiteiten onder dit programma toe. De eerste fase was 

voornamelijk gericht op de evaluatie van de situatie. In de tweede fase werden concrete maat-

regelen vastgesteld en onderzoeken verriebt voor investeringsprojecten. De derde fase van het 

METAP-programma, die de jaren 1996 tot en met 2000 dekt en waarvoor veel meer middelen 

ter beschikking zijn gesteld, stelt de partners in Staat deze actie uit te diepen en te verruimen 

ten behoeve van een toenemend aantal projecten. Zo heeft de EIB in deze fase tot op heden 

39 onderzoeken vastgesteld en gefinancierd, meer dan alle onderzoeken in de voorgaande 

twee fases samen. Op grond daarvan kon voor ongeveer 1,4 miljard aan investeringsprojecten 

worden gedefinieerd, vooral op het gebied van riool- en draineringsstelsels en waterzuivering. 

De kredieten van de Bank ter ondersteuning van de projecten in dit programma bedragen in 

totaal bijna 350 miljoen. Bovendien worden hierbij rentesubsidies van 3% uit de begrotingsmid-

delen van de Unie verstrekt. 

Milieuprojecten in het Middellandse-Zeegebied: 1990 - 1998 

drinkwatervoorziening 
en afvalwaterverwerking 

bestrijding vervuiling 
door de industrie 

* ontzilting zeewater 

_ bescherming tegen 
~ overstromingen 
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Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan en LGO 

De betrekkingen tussen de Europese Unie en de partnerlanden in Afrika, het Caribisch 

gebied en de Stille Oceaan (ACS) vallen momenteel onder de Vierde Overeenkomst van 

Lomé, die de 71 ACS-landen en de 20 landen en gebieden overzee (LGO) steun garan-

deert voor hun economische en sociale ontwikkeling. De Overeenkomst bestrijkt de pé 

riode 1991 tot en met 2000 en in het tweede financiële protocol bij de Overeenkomst is  

financiële steun vastgelegd van in totaal 14 825 miljoen, waarvan 12 102 miljoen aan 

subsidies uit begrotingsmiddelen via het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) dat door  

de Europese Commissie wordt beheerd. Naast een bedrag van 1 030 miljoen aan risico-

kapitaal uit het EOF dat door de Bank wordt beheerd, stelt de EIS 1 693 miljoen aan kre-

dieten uit eigen middelen ter beschikking. Flet tweede financiële protocol dat op 1 juni 

1998 in werking is getreden, legt het algemene kader vast waarbinnen de Bank haar 

activiteiten in het afgelopen boekjaar heeft gevoerd. 

In juni 1998 heeft de Baad op voorstel van de Europese Commissie de richtlijnen goed-

gekeurd voor onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst ten be-

hoeve van de ontwikkeling van de ACS-landen, die straks in de plaats moet komen van 

de huidige Vierde Overeenkomst van Lomé. De onderhandelingen hebben betrekking 

op een subsidiemechanisme onder beheer van de Commissie en een kredietmechanisme 

voor productieve investeringen dat in banden zai liggen van de Bank. Daarnaast zai de 

EIB haar verrichtingen uit eigen middelen voortzetten. 

Duldelijke opleving van de kredietverlening 

na de inwerkingtreding van het tweede 

financiële protocol bIj de Vierde 

Overeenkomst van Lomé 

In de ACS-landen en de LGO is in totaal 560  

miljoen toegekend, waarvan 288 miljoen uit ei

gen middelen van de Bank en 272 miljoen uit 

begrotingsmiddelen (zie tabel Κ op biz. 129 en  

de lijst financieringen op bIz. 115). De Bank is  

in het afgelopen jaar in 26 ACS-landen en LGO 
actief geweest en heeft twee regionale projec-

ten gesteund. 

Voorrang aan energie en de productieve 

sectoren 

De kredieten in de energiesector maken 42%  

van het totaal uit, 233 miljoen, waarvan 193 mil

joen voor projecten in zes A frikaanse landen. 

Ten behoeve van de industriële ontwikkeling 

is 241 miljoen toegekend, ofwel 43% van de 

financieringen van de Bank in de ACS-landen. 

Fliervan bevordert 154 miljoen in de vorm 

van globale kredieten en deelnemingen in lo

kale banken (waarvan 91 miljoen risico-

kapitaal) kleinschalige particulière investerin

gen. 

Naar waterprojecten in zuidelijk Afrika is 58  

miljoen aan kredieten gegaan en in de sector  

van de verbindingen is 28 miljoen voor de 

hele regio verstrekt. 

ACS - LGO: 
1994-1998;2miljard 

1998 

1997 

1995 

1995 

1994 

560 

60 

396 

430 

462 

ACS - LGO: 
in 1998 toegekende kredieten 

(in min èuro) 

waarvan 
risico-

Totaal kapitaal 

Afrika 473 234 
zuidelijk Afrika 277 770 
Oost-Afrika 775 83 
West-Afrika S7 41 

Caribisch gebied 61 12 
Stille Oceaan 4 4 
Regionaal 20 20 
LGO 2 2 

ACS - LGO 560 272 
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Zuïd-Afrika: 
1994 -1998: 435 miljoen 

1998 
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Zuid-Afrika 

De verrichtingen van de Bank In Zuid-Afrika, die zieh in 1997 bij de Overeenkomst van 

Lomé heeft aangesloten, vallen onder een specifiek mandaat van de Raad van 375  

miljoen. Dit financiële pakket geeft het belang weer dat de Unie aan de versterking 

van de betrekkingen met Zuid-Afrika hecht. 

De Bank heeft haar activiteiten in Zuid-Afrika 

voortgezet (135 miljoen in 1998) met de fi 

nanciering van een groot watertransport-

project van Lesotho naar Zuid-Afrika. 

Voorts wordt met een globaal krediet de fi 

nanciering van gemeentelijke infrastructuren 

gesteund, die voornamelijk waterleiding- en 

rioleringsprojecten betreffen; uit een ander  

globaal krediet worden initiatieven van het 

MKB gefinancierd (zie de lijst financieringen 

op biz. 117). 
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Kredietverlening in Azië en Latijns-
Amerika (ALA): 1993 - 1998 
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Latijns-Amerika en Azië 

Het optreden van de Bank in de Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen valt onder het 

verenigd mandaat (januari 1997 - januari 2000) met een envelop van 900 miljoen. De 

Bank neemt projecten vocr financiering in aanmerking, wanneer zij van wederzijds be 

lang zijn voor het desbetreffende land en de Europese Unie en als Europese en lokale  

partijen hierbij betrokken zijn. De projecten moeten een element van overdracht van 

Europese technologie en expertise bevatten of leiden tot samenwerking op het gebied  

van milieubescherming en energie. 

Handhaving van het niveau in 1998 

In 1998 heeft de Bank in de Latijns-

Amerikaanse en Aziatische landen 352 mil

joen aan kredieten toegekend. Dit niveau ligt 

in de lijn van de kredietverlening in het voor-

gaande boekjaar en van de algemene tenuit-

voerlegging van het mandaat en getuigt van 

het aanhoudende streven van de EIB naar 

een sterker partnerschap tussen de Europese 

Unie en de desbetreffende landen. In het 

moeilijke economische klimaat in de emer 

ging countries sinds halverwege 1997 toont 

de handhaving van het kredietvolume in 

1998 op het niveau van het voorgaande jaar 

duidelijk het aanvullende karakter van de ac-

tie van de Bank ten aanzien van de project-

opdrachtgevers en de handelsbanken die bij 

de projecten zijn betrokken. 

De geografische verdeling, 212 miljoen voor 

Latijns-Amerika en 150 miljoen voor Azië,  

geeft aan dat de Bank tracht te zorgen voor 

een harmonieuze spreiding van de beschik-

bare bedragen naargelang de investerings-

behoeften van de betrokken economieën (zie  

tabel Ο op biz. 130). 

Latijns-Amerika 

In Latijns-Amerika zijn financieringsmiddelen 

verstrekt voor de vestiging van een Europese 

autofabrikant in Braziliê, de aanleg van een 

gasleiding tussen Braziliê en Bolivia, de mo-

dernisering van het telecommunicatienet in 

Panama waarbij sprake is van een grote Eu

ropese kennisoverdracht, en het water-

beheer in de stad Cordoba in Argentinië. 

Latijns-Amerika en Azië:  
in 1998 toegekende kredieten 

(in min euro) 

Latijns-Amerika 212 
Braziliê 125 
Panama 50 
Argentinië 37 

Azië ISO 
Vietnam 55 
Filipijnen 50 
Indonesië 45 

Latijns-Amerika en Azië 362 

Azië 

In Azië zijn kredieten verstrekt voor water-

projecten in Jakarta in Indonesië en Manilla 

op de Filipijnen - in beide projecten vormt 

Europese technologie- en kennisoverdracht 

een belangrijk element - en de aanleg van 

een gasleiding in Vietnam waardoor de ex-

ploitatie van gasvelden in de zee mogelijk 

wordt (zie de lijst op biz. 117). 
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Opgenomen middelen 
De voorhereiding op de EMU en de Europese munt heefi voor een groot deel het inle- 
ningsbeleid van de Bank bepaald. Bovendien heefi zij haar strategie van spreiding van  
kapitaalmarkten en beleggers voortgezet. Vooruitlopend op de kamst van de nieuwe 
markt in euro heefi de EIB haar knowhow als niet-soevereine referentie-emittent op de 
kapitaalmarkten ingezet en haar positie als promoter van de nieuwe munt versterbt: zij 
heefi de helft van haar middelen opgenomen via leningen in euro en in eurotoestro-
mende valuta 's, waaronder een eerste wereldwijde emissie van 2 miljard. Ook heefi zij 
als eerste een lening rechtstreeks in euro geplaatst met storting in deze munt in 1999.  
Om haar liquiditeitenbeheer eßcienter te maken, heefi zij een wereldwijd commercial-
paperprogramma in euro gelanceerd. 

De Bank is bijzonder actiefiop de kapitaalmarkten in landen in Midden- en Oost-
Europa en heefi de groei en internationalisering van die markten gestimuleerd om hun 
integratie in de Europese Unie te bevorderen. Zij is op de meeste kapitaalmarkten 
aanweziggeweest, waar zij als grootste internationale emittent aanzienlijke invloed 
heefi, en heefi het helejaar door met succès de doelen die zij zieh heefi gesteld weten te  
bereiken en van haar uitstekende kredietwaardigheid (AAA-rating) gebruik weten te  
maken ten behoeve van haar geldnemers, ondanks de financiële crisis die de markten in 
de tweede helfi van het jaar hard heefi getroffen. 

In totaal heeft de Bank voor 31 463 miljoen aan leningen geplaatst, tegenover 

23 071 miljoen in 1997, een toename van 36%. Hiervan luidt 68% In valuta's van de EU, 
waarvan 41% in valuta's van de eurozone ("euro-11"). Van dit totaalbedrag is voor 
30 144 miljoen aangewend voor uitbetalingen op kredieten en ter dekking van nega-
tieve cashflow en 1 318 miljoen betreft eurotoestromende emissles in het kader van een 

eerste schuldomwisselingsaanbod in verband met de herstructurering in euro van de 
uitstaande schuld van de Bank. 

Voor het aantrekken van de vereiste middelen hebben er 117 transacties (156 in 1997)  

in 22 valuta's (21 in 1997) plaatsgevonden: 108 openbare emissies (144 in 1997) en 9 on-
derhandse leningen (12 in 1997), waarvan een deel (48) via MTN-programma's of  

emissie-kaderovereenkomsten. 

Verdeling van de opgenomen 
middelen van 1994 tot en met 

10000 20000 30000 

Teneinde over de juiste middelen te beschik-

ken is de Bank valuta- en/of renteswaps aan-

gegaan. De totale middelenopname van 

30 098 miljoen (23 025 miljoen in 1997) - bui-

ten de emissies in het kader van de schuld-

herstructurering in euro - is geschied door  

middei van III transacties in 17 vaiuta's, dat 

is een stijging van + 30%. Deze Sterke toe

name kan enerzijds worden verkiaard door  

een forse toename van de uitbetaiingen op 

kredieten (27 792 miljoen tegenover 

23 346 miljoen in 1997) en anderzijds door  

dekking van de negatieve cashflow. 

Communautaire valuta's maken ruim drie 

Vierde van het totaal uit (78% tegenover 

85% in het voorgaande jaar), waarvan 50%  

in valuta's van de "euro-11" en 28% in 

valuta's van de "pre-ins". GBP w as het afge-

lopen jaar de belangrijkste inleenmunt, ge-

volgd door DEM, ITL en EUR. 

Transacties op iange en middeiiange termijn 
B· Openbare emissies 

H Onderhandse leningen 
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Tendenzen op de kapitaalmarkten in 1998 

Het jaar 1998 stond in het teken van een dalende körte en lange rente, grotendeels als gevolg 

van de deflatolre invioed van de crisis in Azie en het door verscheidene grote centrale banken 

gevoerde monétaire beleid. De economische vertraging in Azië heeft een prijsdaling van de ba-

sisproducten veroorzaakt en zwaar op de export van de ontwikkelde landen gedrukt. De Rus

sische schuldencrisis heeft tot een tweede golf van financiële crises geleid en het verschijnsel van 

"vlucht in kwaliteit" dat hiervan het gevolg was, heeft de daling van het rendement op de 

Staatsleningen in de Verenigde Staten nog versterkt. Omdat de Fed wilde voorkomen dat de 

liquiditeit op de Amerikaanse kapitaalmarkten verder zou verkrappen, heeft zij in het derde 

kwartaal gekozen voor een renteverlaging. De liquiditeitsinjecties die hiervan het resultaat wa

ren, hebben de binnenlandse financiële crisis kunnen indammen en tevens de staatsleningen 

krachtig gesteund. Het rendement op Amerikaanse T-bonds is in 1998 ongeveer een procent-

punt gedaald en tegen het einde van het jaar onder het niveau van 5% gedoken. 

Ook in Europa hebben de deflatoire druk en een vertraging van de groei in de wereld bijge-

dragen tot een geringer rendement op staatsleningen. Het rendement op de tienjarige Duitse 

staatslening is afgenomen van 4,8% in het begin van 1998 tot 3,8% in december. De gemid-

delde körte rente in Europa toonde eveneens een neerwaartse tendens onder invioed van de 

convergentiemaatregelen die met het oog op de komst van de EMU zijn getroffen. Dit procès  

is in het algemene klimaat van financiële instabiliteit in het derde kwartaal vertraagd, maar uit 

de weerstand van de valuta's die in de euro opgaan bleek duidelijk de grote geloofwaardigheid 

van de EMU. De algemene financiële crisis had echter de toename van de export verzwakt en  

de centrale banken van de toekomstige lidstaten van de EMU hebben uit voorzorg hun basis- 

rente in december tot 3% verlaagd om de economische groei overeind te houden. 

Japan heeft zijn belangrijkste rentevoet verlaagd in een poging zijn verzwakte economie weer 

op gang te brengen, hoewel dit land maar over een geringe marge voor rentedalingen beschikt. 

Het rendement op Japanse staatsobligaties is weliswaar het hele jaar door verder afgenomen, 

maar deze ontwikkeling was eerder toe te schrijven aan een verscherping van de recessie en de 

deflatie in Japan dan aan een "vlucht in kwaliteit". Aan het einde van het jaar was het ren 

dement weer tot ongeveer 2% gestegen na de invoering van een nieuwe reeks begrotings-

maatregelen. Daardoor kon een verder wegzakken van de economie weliswaar worden voor

komen, maar het heeft wel ongerustheid veroorzaakt over de Japanse Schuldenlast. 

Vergeleken bij de staatsleningen hebben de door bedrijven uitgegeven obligaties een veel min

der gunstig klimaat gekend. In het spoor van de monétaire crisis van 1997 in Azië waren de 

risicopremies op alle activa op de groeimarkten toegenomen, maar de huipprogramma's onder 

leiding van het IMF boden uitzicht op een verbetering van de situatie. Mikkend op een ver-

laging van de risicopremies in de loop van 1998 waren talrijke beleggers grote posities aan-

gegaan. Het respijt dat de huipprogramma's gaven, bleek echter van körte duur en de omvang 

van de opkomende recessie in Azië is onderschat. De toename van de risicopremies had de cre-

diteuren er inmiddels toe gebracht hun beoordeling van andere kwetsbare groeimarkten ook 

te herzien. Doordat de marktsituatie verder verslechterde, kon Rusland onmogelijk meer aan 

zijn financiële verplichtingen voldoen, zodat dit land de betalingen in augustus de facto stop-

zette. 
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Een aantal factoren heeft de wereldwijde invloed van de Russische crisis nog vergroot. Talrijke 

beleggers die op zoek waren naar hoge rendementen, hadden grote posities in Rusland en op 

andere opkomende obligatiemarkten genomen. Na jaren van afnemende inflatie in de Vere-

nigde Staten en in Europa moesten de beleggers wel hogere kredietrisico's aanvaarden, ais zij 

het rendement wilden blijven behalen, waaraan zij gewend waren geraakt. De fonds-

beheerders, die inmiddels voor het risicobeheer over geavanceerde Instrumenten beschikken, 

waren ervan overtuigd dat zij door beleggingen in riskantere Instrumenten veel hogere resul-

taten zouden kunnen behalen zonder dat dit van significant negatieve invloed op het risico-

profiel zou zijn. Omdat men meende een verbetering van de liquiditeitssituatie op bovenge-

noemde markten te bespeuren, voelde men zieh gesterkt in het idee dat men risicovolle activa  

zo nodig toch snel van de hand zou kunnen doen. 

De bruuske en onverwachte stijging van de premies voor krediet- en liquiditeitsrisico's na de  

Russische crisis verbreidde zieh snel over alle kapitaalmarkten vanwege de omvang van boven-

genoemde posities. Een sprekend voorbeeld van het mechanisme dat in werking trad, was het 

grote Amerikaanse arbitragefonds Long-Term Capital Management (LTCM), dat bijna failliet 

ging omdat het voor zeer hoge bedragen arbitrageposities had genomen. Over het algemeen 

bestond de arbitragestrategie van LTCM uit beleggingen in minder liquide financiële activa met 

meestal een bescheiden kredietrisico, waarbij het met short-posities op de meest liquide staats-

leningen het marktrisico indekte. Bovendien onderhield dit arbitragefonds betrekkingen met 

veel andere financiële instellingen. TerwijI het fonds eigenlijk grote winsten had moeten be

halen bij een normalisering van de financiële context, gaf de onverwachte opkomst van het 

verschijnsel van "vlucht in kwaliteit en in liquiditeit" plus het grote hefboomeffect van LTCM dit  

fonds bijna de nekslag. Talrijke andere beleggers die voor omvangrijke bedragen soortgelijke 

posities hadden genomen, bevonden zieh min of meer in dezelfde situatie. De stijging van de  

krediet- en liquiditeitspremies heeft een zichzelf versterkend procès van prijsdaling van deze 

activa op gang gebracht, toen de beleggers zieh gedwongen zagen hun posities af te wikkelen 

om aan de margeverplichtingen tegenover hun crediteuren te kunnen voldoen. Dergelijke 

verkoopgolven voedden de prijsdaling nog extra en droegen al gauw bij tot een ernstige  

liquiditeitscrisis op de Amerikaanse kapitaalmarkt. Veel onderne-

mingen zagen nog maar weinig kans met succès obligatieleningen 

uit te schrijven en in September tekende zieh door de krappe 

markt en het opdrogen van de kredieten het risico van een recessie 

af. Een crisis die zieh aanvankelijk tot Rusland leek te beperken, 

werd zo een dreiging voor het hele financiële stelsel en bracht de  

centrale banken aan weerszijden van de Atlantische Oceaan ertoe 

hun rentetarieven te Verlagen. 
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Het geringere aandeel van communautaire  

valuta's is grotendeels toe te schrijven aan 

het belang van de USD in de totale opname 

(21%) wegens de zeer aantrekkelijke voor-

waarden waarvan de geldnemers van de  

Bank hebben kunnen profiteren. Bovendien 

waren sommige Europese emissiemarkten, 

zoals die in ITL, ESP e n PTE minder actief in 

afwachting van de totstandkoming van de  

EMU. 

De opname tegen vaste rente, 15 957 miljoen 
(12 358 miljoen in 1997) was met 53% het 

grootst (54% in 1997); de variabele rente stond 

nog altijd in de belangstelling van geldnemers, 

vooral in USD, GBP, ITL en in de valuta's van 

landen in Midden- en Oost-Europa (CZK en 

HUF). 

De gemiddelde looptijd van de leningen is 

ten opzichte van vorig jaar nog verlengd 

(10,2 jaar tegenover 8 jaar in 1997), vooral 

door het felt dat er nieuwe eurotoestro-

mende leningen van 20 en 30 jaar zijn ge-

plaatst. Langs de hele rentecurve zijn er loop-

tijden te vinden variërend van 2 tot 30 jaar; 

onder de gestructureerde transacties zijn er  

met korte looptijden, waarbij er een koppe-

ling bestaat met een beursindex of een 

geldmarkttarief, en met lange looptijden, on

der meer voorzien van nulcoupons of van 

een optie tot omzetting in vaste rente. 

De Bank heeft voor een bedrag van 693 mil

joen aan leningen vervroegd afgelost, voor-

namelijk uit beschikbare liquiditeiten. Ook 

heeft zij voor 216 miljoen schuldvorderingen 

ingekocht, met betrekking tot gestructu

reerde emissies, waarvan er een met een 

nieuwe lening is geherfinancierd. 

Om zieh tegen het renterlsico te beschermen 

is de bank een beroep blijven doen op haar  

drie indekkingsinstrumenten: de variabele 

rente, een specifieke portefeuille bestaande 

uit vastrentende obligaties met dezelfde ken-

merken als die welke de Bank heeft geplaatst 

en die weer worden verkocht naarmate er 

middelen nodig zijn voor uitbetalingen op 

verstrekte kredieten, en ten slotte contracten 

met uitgestelde rentevaststelling (deferred  

rate setting). 

Evenals in voorgaande jaren heeft de Bank 

een beroep op de swapmarkten gedaan om 

haar inleenaaiviteit wat valuta's of rente-

soorten betreff aan de uitleenactiviteit aan 

te passen of om gestructureerde emissies om 

te zetten in eenvoudige producten met vaste  

of variabele rente. Hiermee is een bedrag ge-

moeid van in totaal 20,6 mlljard in 122 trans

acties, tegenover 12,7 miljard in 134 transac

ties in 1997. 

Eurostrategie 

In 1998 was de inleenactiviteit en -strategie  

van de Bank voornamelijk gericht op de in-

voering van de euro, een groter beroep op 

bepaalde markten, vooral die van GBP en 

USD, e n op de ontwikkeling van de markten  

in landen in Midden- en Oost-Europa. 

Laatste voorbereldingen voor de kernst van 
de euro 

Zoals alle grote emittenten - de lidstaten van  

de Europese Unie die deel uitmaken van de 

Monétaire Unie, en andere belangrijke par-

tijen op de kapitaaimarkten - heeft de Bank 

haar strategie voortgezet om zieh een gun 

stige positie te verwerven op de toekomstige 

grote markt van de euro. Deze aanpak is  

voornamelijk op vier hoofdiijnen georiën-

teerd: 

• Meer eurotoestromende emissies in 

valuta's van de Europese Unie of rechtstreeks 

in euro. 

In 1998 zijn er 27 transacties getekend voor 

een bedrag van in totaal 13,9 miljard; het be-

trof initiële tranches van nieuwe emissies zo-
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als die in DEM, FRF en ESP v oor een bedrag 

van 1 644 miljoen met als vervaldatum 15 fe-

bruari 2003, of met een looptijd van 10 jaar 

In DEM, ITL en EUR voor 5 miljard en met  

nog längere looptijden (tot 2018, respectieve- 

lijk 2028) in ITE en PTE, of de toevoeging van  

nieuwe tranches aan bestaande emissies. 

Er zijn vier leningen rechtstreeks in euro ge-

plaatst voor in totaal 3,5 miljard. Begin 1998 

is er een lening van 2 miljard tegelijk op de  

Amerikaanse, Aziatische en Europese markt  

gelanceerd. Met deze lening konden de Ame

rikaanse beleggers wennen aan de Europese 

munt; voor hen zijn er presentaties in alle  

grote Steden van de Verenigde Staten geor-

ganiseerd. 

Eurotoestromcnde emissies (vóór swaps) 

(Situatie per 31.12.1998, bedrag in min) 

Aantal transacties m in ecu 
nationale  

valuta 

1. Opgenomen middelen 
Totaal 27 13 939 
furo-77 72 8 868 

3 EUR 3 200 3 200 
3 DEM 5 000 2 529 
1 FRF 3 000 454 
3 ITL 4 750 000 2 433 
1 ESP 30 000 178 
1 PTE 15 000 74 

"Pre-ins" 75 5 077 
14 GBP(1) 3 325 4 984 
1 GRD 30 000 87 

2. Schuldomwisselingsprogramma in euro 
Totaal 6 1 318 

3 DEM 1 319 667 
2 FRF 1 053 159 
1 ITL 960 940 493 

Totaal generaal 33 15 258 

(1) Deze emissies b evatten clausules van funglblllteit 
met de overige eurotoestromende emissies, maar de  
coupons en vervaldata liggen in de lijn van de "Gilts". 

Een emissie van 1,3 miljard uit 1997 werd 

met 200 miljoen verhoogd door een plaat-

sing die specifiek voor Japanse inschrijvers 

was bestemd. Ook heeft er een transactie 

van 300 miljoen met een looptijd van 

10 jaar plaatsgevonden via het MTN-

multivalutaprogramma. 

In de loop van het jaar volgden twee andere  

referentie-emissies, elk voor een bedrag van 

1 miljard, met een looptijd van 7, respectie-

velijk 10 jaar. Laatstgenoemde emissie, die 

echter pas in 1999 is getekend, had als bij-

zonderheid dat het de eerste lening in euro 

was, waarvan alle voorwaarden, ook de vol-

storting na de inschrijving, in euro luidden. 

Per 31 december 1998 beliep het totaalbe-

drag van de afgesloten eurotoestromende 

emissies 21,1 miljard, met inbegrip van 1,3 

miljard uit omwisselingstransacties (zie navol-

gende tekst), via 33 leningen in 10 verschil-

lende valuta's. Daarvan zijn 26 leningen in 

1999 in euro omgezet en geconsolideerd 

voor een totaal van 15,4 miljard. De  

aflossingsdata van deze leningen voor bedra-

gen tussen 500 miljoen en 5 mlljard liggen 

tussen 2003 en 2028. Zo is de Bank vanaf be

gin 1999 op de euromarkt actief. 

• Flet schuldomwisselingsprogramma 
in euro 

Aan het einde van het eerste semester werd 

in de markt een schuldomwisselings

programma ten behoeve van obligatie-

houders aangekondigd, dat de Bank in Staat 
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stelt om uitstaande schuld te herstructureren 

in euro; in een eerste omwisselingsaanbod 

met betrekking tot 17 emissies, met een uit-

staand bedrag van zo'n 10 miijard in DEM, 

FRF e n ITL, konden obligaties worden omge-

wisseld voor obligaties van eurotoestro-

mende leningen in dezelfde valuta, met ver-

valdata in 2003, respectievelijk 2004 en 2007. 

De markt heeft dit initiatief van de Bank po-

sitief ontvangen en er werd voor een nomi-

naal bedrag van 1 318 miljoen omgewisseld, 

waardoor bet uitstaande bedrag van elk van 

de toestromende emissies die bij dit eerste 

aanbod betrokken waren, kon worden ver-

hoogd. 

• Redenominatie van de bestaande  

schuld in euro 

Redenominatie betreft niet direct een 

nieuwe middelenopname in euro, maar is 

noodzakelijk om een kritische massa in euro 

luidende uitstaande schuld te vormen. Dat 

zai ook het activa-Zpassivabeheer van de  

Bank vergemakkelijken en de "back-office" 

efficiënter maken. Om deze actie onder op 

timale omstandigheden uit te voeren zijn 

contacten onderhouden met regeringsinstan-

ties in de verschillende landen die deel uit-

maken van de Monétaire Unie. 

In totaal kan voor zo'n 56 miijard aan leningen 

worden omgezet. Redenominatie geschiedt op 

grond van de méthodes die de lidstaten van 

de Monétaire Unie toepassen, waarbij in het 

bijzonder rekening wordt gehouden met de  

specifieke problemen van toonderpapier. 

- JAARVËRSLAG 

• Ten slotte kan de Bank met een wereld-

wijd commercial-paperprogramma voor een 

bedrag van 5 miijard de markt de volledige 

reeks looptijden en een zeer grote verschei-

denheid aan producten in euro bieden. 

Nadrukkelijker aanwezigheid op 
bepaalde grote en liquide  
financiële markten 

De komst van de euro houdt een verminde-

ring in van het aantal deviezen waarin de 

Bank tot dan toe haar leningen plaatste met  

als logisch gevolg niet aileen een positione-

ring op de euromarkt, maar ook een grotere 

activiteit op bepaalde belangrijke markten 

buiten de Monétaire Unie, zoals die van GBP 

en USD. 

Inleenstrategie en -activiteiten in andere 

munten 

• USD 10 045 miljoen (ECU 9 005 miljoen) 

vóór swaps 

USD 7 257 miljoen (ECU 6 451 miljoen)  

na swaps 

De belangrijkste inleenmunt was USD (30%  

van het totaal vóór swaps), die op de tweede 

plaats komt van door de Bank opgenomen 

middelen (21% van het totaal na swaps).  

Profiterend van de uitstekende markt-

omstandigheden, voornamelijk als gevolg van 

het feit dat beleggers op zoek waren naar 

kwaliteitsbeleggingen, heeft de Bank ervoor 

gekozen referentieleningen verspreid over de 

rentecurve te plaatsen, zoals zij ook al op an

dere markten had gedaan. 



In 1998 getekende ieningen 

vóór swaps 
bedrag % 

Transacties op (middel)lange termijn 

1. Opgenomen leningen 

(1) wisselkoersaanpassing 

swapbedrag 

in min ecu) 

na swaps 
bedrag 

Europese Unie 20 073 66,6 3 268 23 395 77,7 
EUR 3 500 11,6 54 3 554 11,8 
DEM 2 854 9,5 1 822 4 675 15,5 
ITL 4219 14,0 4219 14,0 
ESP 357 1,2 745 1 102 3,7 
FRF 696 2,3 151 847 2,8 
PTE 74 0,2 321 395 1,3 
FIM 128 128 0,4 
LUF 49 0,2 -49 

Totaal Euro-11 11 749 39,0 14 921 49,6 

GBP 7 949 26,4 121 8 069 26,8 
GRD 255 0,8 255 0,8 
SEK 120 0,4 120 0,4 
DKK 30 30 0,1 

Totaal "pre-ins" 8324 27,6 8 474 28,2 

Buiten de Europese Unie 10 072 33,4 -3 368 6 703 22,3 
USD 9 005 29,9 -2 555 6 451 21,4 
CHF 125 0,4 125 0,4 
NOK 60 0,2 60 0,2 
ZAR 344 1,1 - 315 29 0,1 
HUF 28 0,1 28 0,1 
CZK 64 0,2 -54 11 0,0 
JPY 28 0,1 -28 
CAD 62 0,2 -62 
AUD 
HKD 175 0,6 - 175 
NZD 
EEK 9 0,0 -9 
TWD 170 0,6 - 170 

Totaal 30 144 100,0 - 46 30 098 100,0 

- waarvan met vaste rente 29 721 98,6 - 13 763 15 957 53,0 
- waarvan met variabele rente 424 1,4 13717 14 141 47,0 

2. Schuidomwisselingsprogramma in euro 
DEM 667 50,6 667 50,6 
ITL 493 37,4 493 37,4 
FRF 159 12,0 159 12,0 

TOTAAL 1 318 100,0 1 318 100,0 

TOTAAL GENERAAL 31 463 31 417 
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Daardoor is het haar gelukt een minimaal 

verschil met het rendement op Amerikaanse 

T-bonds te realiseren. Er werden achtereen-

volgens driejarige (USD 2 miljard), vijfjarlge 

(2,2 miljard), zevenjarige (1,35 miljard) en  

tienjarige (3,2 miljard) leningen geplaatst. 

Sommige emissies werden verhoogd door het 

toevoegen van nieuwe tranches. 

• GBP 5 325 miljoen (ECU 7 948 miljoen)  

vóór swaps 

GBP 5 402 miljoen (ECU 8 069 miljoen)  

na swaps 

Meer dan een Vierde van de opgenomen 

middelen na swaps luidt in GBP. De Bank 

heeft kunnen profiteren van een Strategie 

die zij al jarenlang toepast, waarbij haar le

ningen längs de hele rentecurve als vergelijk-

baar met de emissies van de Britse regering 

worden beschouwd. Vooral aan het einde  

van het jaar heeft zij dankzij de gunstige 

voorwaarden op de swapmarkt tegen gun

stige kosten middelen kunnen aantrekken, 

waarbij zij de Britse beleggers toch een fors  

rendementsverschil ten opzichte van de Gilts  

bood. Zij heeft haar beleid van voorgaande 

jaren voortgezet en vier nieuwe eurotoestro-

mende tranches geplaatst met looptijden van 

respectievelijk 10, 11, 23 en 30 jaar. Zo heeft 

zij haar positie versterkt onder de Britse be

leggers, die in 1998 het leeuwendeel van de 

inschrijvingen op haar leningen voor hun re-

kening namen. 

Natuurlijk is de Bank op de verschillende 

markten en in de verschillende valuta's actief 

gebleven, al gold dit in mindere mate voor 

de valuta's van de landen die deel uitmaken 

van de Monétaire Unie, vooral in het laatste 
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Medium Term Notes (vóór swaps) 

(Situatie per31.12.1998, bedrag in min) 

Aantal transacties In nationale in ecu 
valuta 

Totaal EU 18 1 953 

1 EUR 300 300 
3 DEM 642 325 
8 ITL 1 675 000 861 
2 ESP 30 000 179 

Euro-11 14 1 665 
2 GRD 55 000 168 
2 SEK 1 065 120 

Pre-ins 4 288 

Totaal elders 30 3 687 

14 USD 3 540 3 143 
1 JPY 4 000 28 
1 NOK 500 60 
1 CAD 100 62 
3 CZK 2 404 64 
1 HKD 500 59 
6 ZAR 1 400 233 
2 HUF 7 000 28 
1 EEK 150 9 

Totaal generaal 48 5 640 

kwartaal. ITL (ECU 4 219 miljoen) en DEM 
(ECU 4 675 miljoen) maakten samen bijna 

30% van de door de Bank opgenomen mid-

delen uit. 

De ontwikkeling van de markten  
van toetredingskandidaten en het 
streven naar marktverscheidenheid 

Evenals vorig jaar heeft de Bank vooral op de  

markten van de landen in Midden- en Oost-

Europa Initiatieven genomen. 

Op de Hongaarse kapitaalmarkt heeft de Bank 

in het kader van haar kaderovereenkomst 

twee variabelrentende leningen geplaatst, 

gefndexeerd aan de Bubor (Budapest Inter

bank Offered Rate); een onderhandse lening 

van HUF 2 m iljard met een looptijd van 5 jaar 

en een openbare emissie van HUF 5 miljard 

met eenzelfde looptijd. Dat betekende een 

nieuw product op de Hongaarse markt, waar 

tot dan toe alleen variabelrentende leningen 

werden aangeboden die zijn ge'indexeerd aan 

kortlopende obligaties van de Hongaarse re-

gering of aan de inflatie. Hiermee is de  

pioniersrol van de Bank nogmaals aange-

toond. 

Op de markt van de Tsjechische kroon heeft de  

Bank in het begin van het jaar een emissie van 

CZK 2 miljard met nulcoupons en een looptijd 

van 15 jaar geplaatst. Dit is de langstlopende 

lening die een geldnemer ooit op genoemde 

markt heeft opgenomen. De opbrengst ervan is 

geswapt tegen een zeer aantrekkelijke varia-

bele rente onder Pribor en uitbetaald aan een 

Tsjechische geldnemer. Voorts zijn er twee 

korterlopende emissies - minder dan 4 jaar -

uitgeschreven, waarvan de netto-opbrengst 

werd geswapt tegen een vastrentende DEM. 

Internationale beleggers beginnen belangstel-

ling te tonen voor obligaties in EEK, voo ral om-

dat Estland tot de verstgevorderde kandidaat-

landen voor de toetreding tot de Europese Unie  

behoort en omdat de effecten daar een aantrek-

kelijk rendement bieden. Zo heeft de Bank in 

Estland een driejarige obligatielening van EEK 

150 miljoen kunnen plaatsen, waarop voorna-

melijk Institutionele beleggers hebben inge-

schreven. Betaling en levering van de obligaties 

hebben in Estland plaatsgevonden. 

Evenals voorheen is de Bank ook middelen op 

andere markten buiten Europa blijven opne-

men, zoals de markt van de Zuid-Afrikaanse 

rand of in Zuidoost-Azië (HKD en voor het 

eerst TWD), hoewel zij door de financiële crisis 

in de tweede helft van het jaar daar minder 

actief dan in het verleden heeft kunnen zijn. 
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Liquiditeitenbeheer 

operationele 
obligatieportefeuille 

(in extern beheer) 
2% 

operationele 
portefeuille ter indekking 

van het renterisico 
18% 

Liquiditeitenbeheer 

Per 31 december 1998 bedragen de liquiditei-
ten in totaal ongeveer 13 miljard ecu, ofwel 
netto 12 miljard na aftrek van de verplichtin-
gen op korte termijn. Zij zijn gespreid over 
28 valuta's, waaronder de ecu. De valuta's 
van de Europese Unie, inclusief de ecu, ma-
ken 84% van het totaal uit; valuta's die deel-
nemen in de EMU, vertegenwoordigen 55% 
van het totaal. De liquiditeiten kunnen als  
volgt worden onderverdeeld: 

Oe operationele geidmarktportefeuille van 
7,8 miljard (netto 6,8 miljard na aftrek van de  
verplichtingen op korte termijn) vertegen-
woordigt het grootste deel van de liquiditei
ten. 

De operationele geldmarktportefeuille be-
staat voornamelijk uit de opbrengst van op-
genomen leningen en het saldo van i nterne 
geldstromen. Hieruit worden de normale 

beleggingsobliga-
tieportefeuille 

19% 

liquiditeitsbehoeften van de Bank betaald.  
De portefeuille moet de toekomstige uitbeta-
lingen op door de Bank verstrekte kredieten 
kunnen dekken. 

Per definitie bestaat deze portefeuille uit li
quide instrumenten met korte looptijden. 
Eind 1998 was het merendeel belegd in eer-
steklas instrumenten en in gemakkelijk ver-
handelbaar kortiopend papier. 

De operationele portefeuille ter Indekking 
van het renterisico (2,3 miljard) is bedoeld 
om door aankoop van obligaties de op
brengst van bepaaide nieuwe obligatielenin-
gen met vaste ren te die de Bank heeft ge-
plaatst geheel of gedeeltelijk tegen 
renterisico's in te dekken. Zo kan de op
brengst van gunstig geplaatste emissies wor 
den aangehouden, onafhankelijk van de 
uitbetalingsbehoeften. 

De operationele obligatieportefeullle (In ex
tern beheer) heeft tot doel extra liquiditeiten 
aan te houden in de vorm van instrumenten 
die een hoger rendement kunnen bieden dan 
beleggingen op de geldmarkt. Deze porte
feuille beloopt 0,3 miljard. 

De beleggingsobligatieportefeuille vormt de 
tweede liquiditeitenbuffer (2,5 miljard). Deze 
omvat obligaties van lidstaten van de Euro
pese Unie en van vooraanstaande publiek-
rechtelijke instellingen. Meer dan 99% van de 
obligaties in deze portefeuille heeft de rating  
"AAV of is uitgegeven door lidstaten van de  
Europese Unie. 

operationele 
geldmarktportefeuille 
61% 
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Resultaten van het  
lìquiditeitenbeheer 
Over het algemeen is de obligatierente in de 

loop van het jaar 1998 gedaald. De rente op  

de geldmarkten van de belangrijkste uitleen-

valuta's van de Bank Is In het afgelopen jaar 

vrlj Stablei gebleven, behalve In het Vierde 

kwartaal, toen de rente daalde In het voor-

ultzlcht van de komst van de euro. 

Met het beheer van de llquiditelten (exciuslef 

de Indekkingsportefeullle) heeft de Bank In 

1998 een renteresultaat van 674 mlljoen 

bruto kunnen behalen, dat Is een globaal 

rendement van 5,69%. 

Op de kortlopende beleggingen van de ope-

rationele geldmarktportefeuMle Is een rente

resultaat geboekt van 470 mlljoen op een ge-

mlddeld kapitaal van 9,1 mlljard, dat Is een 

rendement van 5,12% In een context van een 

over het algemeen gelljkgebleven rente-

nlveau ten opzichte van 1997. 

De externe beheerders hebben In juni 1998  

hun werk voor de Bank aangevangen met  

een bedrag van 300 mlljoen ecu. Dp de be

leggingen van deze operatlonele obligatle-

portefeuille, die geheel In ecu luldt. Is een 

renteresultaat geboekt van bruto 7,9 mlljoen 

op een gemiddeld kapitaal van 173 mlljoen. 

De Inkomsten ult de beleggingsobllgatle-

portefeullle bedragen In totaal 196 mlljoen 

(met Inbegrip van een gereallseerde winst ult 

een overdracht van effecten ter waarde van 

16 mlljoen) op een gemiddeld kapitaal van 

2,5 mlljard. Het rendement In 1998 bedraagt 

7,90% (7,24% zonder genoemde gereall

seerde wInst) tegenover 7,66% In 1997. De 
lichte achterultgang van het rendement  

(wanneer de wInst ult de overdracht van ef

fecten niet wordt meegerekend) Is toe te  

schrijven aan de herbelegging van vervallen 

effecten op een kortere termljn en tegen een 

lagere nominale rente. De gemiddelde dura

tion van deze portefeuille Is 1,9 jaar op 31  

decomber 1998, tegenover 2,9 jaar op 31 de 

comber 1997. De marktwaarde bedraagt 

2 665 mlljoen op 31 decomber 1998, tegen

over een waarde bij opname In de porte 

feuille van 2 406 mlljoen. 

Situatie per 31.12.1998, in min ecu) 

1998 1997 

Bruto llquiditelten 

Totaal opbrengsten 674 
Gemiddeld kapitaal 11833 
Gemiddeld rendement 5,69% 

waarvan operationale 
geldmarktportefeuille 

Totaal opbrengsten 470 
Gemiddeld kapitaal 9 180 
Gemiddeld rendement 5,12% 
Duration 0,06 jaar 

waarvan 
beleggingsobllgatieportefeullle 

Totaal opbrengsten 196 
Gemiddeld kapitaal 2 479 
Gemiddeld rendement 7,90% 
Duration 1,9 jaar 

623 
10 927 
5,70% 

434 

8 464 
5,13% 

0,05 jaar 

189 
2 463 
7,66% 
2,9 jaar 
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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 steit de algemene richtsnoeren voor het kredietbeleid vast,  

keurt de balans, de winst- en veriiesrekening en het jaarversiag goed, besluit over  

kapitaaisverhogingen en benoemt de leden van de Raad van Rewind, de Directie en het 

Comité ter contrôle van de boekhouding. 

De heer Jouko SKINNARI, gouverneur voor jaarlijkse toerbeurtsysteem heeft de beer Erik 

Finland, heeft het voorzitterschap van de ÂSBRINK, gouverneur voor Zweden, de voor-

Raad van Gouverneurs bekieed tot en met de zittershamer van hem overgenomen. 

jaarvergadering in juni 1998. Volgens het 

Raad van Bewtnd 

De Raad van Rewind 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 die 

door de Raad van Gouverneurs zijn vastgesteld. Hij is als enige bevoegd besluiten te ne-

men over garanties en te verstrekken en op te nemen leningen. De leden worden voor 

een période van vijf jaar op voordracht van de lidstaten door de Raad van Gouverneurs 

benoemd en kunnen worden herbenoemd. Zij leggen uitsiuitend verantwoording af aan 

de Bank. De Raad van Rewind teit krachtens artikel 11, lid 2 in gewijzigde vorm van de 

Statuten, 25 bewindvoerders en 13 plaatsvervangende leden, van wie één lid en één 

plaatsvervangend lid door de Europese Commissie zijn aangewezen en de overigen door  

de lidstaten. 

Sedert de publicatie van het vorige jaarver

siag zijn de leden Petros P. PAPAGEORGIOU, 

Jan M.G. VANORMELINGEN en Federico FER

RER DELSO ve rvangen door respectievelijk de 

heren Constantinos MASSOURAS, Jean-Pierre 

ARNOLDI en Pedro Antonio MERINO GARCIA. 

De door de benoeming van beide laatstge-

noemde leden vacant geworden posten van 

plaatsvervangende leden zijn nu bezet door  

de heren Gino ALZETTA en Leon HERRERA 

SANTA MARIA. Voorts heeft mevrouw 

Kaarina RAUTALA de heer Herbert LUST als  
plaatsvervangend lid vervangen en de heer 

Philip RUTNAM de heer Adam SHARPLES. 

De Raad van Rewind dankt de college's die  

hun functie hebben neergelegd voor hun col 

legiale medewerking. 

hk. 55 BESLlirrvORMINGSORGANEN 
EN ORCÎANISATIE 



Raad van Gouverneurs 
President 
Bosse RINGHOLM, (Zweden) 
Erik ÂSBRINK, tot aprii 1999 (Zweden) 
Jouko SKINNARI, totjuni 1998 (Finland) 

België 

Denemarken 
Duitsland 

Griekenland 
Spanje 

Frankrijk 
lerland 

Italië  
Luxemburg 
Nederland 
Oostenrijk 

Portugal 
Finland 

Zweden 

Verenigd Koninkrijk 

Jean-Jacques VISEUR, minister van Financién 
Philippe MAYSTADT, minister van Financiën, totjuni 1998 

Mogens LYKKETOFT, minister van Financiën 
Hans EICHEL, minister van Financiën 
Theo WAIGEL, minister van Financiën, tot Oktober 1998 

Oskar LAFONTAINE, minister van Financiën, tot maart 1999 

Yannos PAPANTONIOÜ, minister van Economische Zaken en Financiën 
Rodrigo DE RATO Y FIGAREDO, Vice-president en minister 

van Economische Zaken en Financiën 
Dominique STRAUSS-KAHN, minister van Economische Zaken, Financiën en Industrie 
Charles McCREEVY, minister van Financiën 
Carlo Azeglio CIAMPI, minister van Thesaurie, Begroting en Economische programmering 
Jean-Claude JUNCKER, minister-president, minister van Staat en minister van Financiën 
Gerrit ZALM, minister van Financiën 
Rudolph EDLINGER, minister van Financiën 
Antonio SOUSA FRANCO, minister van Financiën 
Suvi-Anne SIIMES, minister op het Ministerie van Financiën 
Jouko SKINNARI, minister op het Ministerie van Financiën, tot aprii 1999 

Bosse RINGHOLM, minister van Financiën 
Erik ÂSBRINK, minister van Financiën, tot aprii 1999 

Gordon BROWN, minister van Financiën 

Comité ter contrôle van de boekhouding 
Voorzitter 
Emidio MARIA 
Subinspector-geral de Finanças, Inspecçâo-geral de Finanças, Lissabon 

Leden 
Yrjö TUOKKO 
Managing Director, Tuokko Deloitte & Touche Oy, Helsinki 
Michael J. SOMERS 
Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin 

Waarnemer 
Albert HANSEN 
Secrétaire du Grand-Duc, Luxemburg 

Situatie per 1 mei 1999 
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President 

Sir Brian UNWIN 

Vice-Presidenten 
Wolfgang ROTH 
Panaglotls-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 
Luis MARTi 
Ariane OBOLENSKY 
Rudolf de KORTE 
Claes de NEERGAARD 

Raad van Bewind 

Jean-Pierre ARNOLD! 
Fernando BECKER ZUAZUA 

Sinbad J.D. COLERIDGE 
Isabel CORREIA BARATA  

Wedige Hanns von DEWITZ 

Tony FAINT  
Vittorio GRILLI  

Inga-Maria GROHN 
Sven-Olof JOHANSSON 

Rainer MASERA 
Constantinos MASSOURAS 

Francis MAYER 

Paul McINTYRE 
Pedro Antonio MERINO GARCIA  

Noel Thomas O'GORMAN 
Vincenzo PONTOLILLO 
Antoine POUILLIEUTE 

Giovanni RAVASIO 
Gaston REINESCH 

Emmanuel RODOCANACHI 
Gerd SAUPE 

LarsTYBJERG 
Gert VOGT 

Jos de VRIES 
Thomas WIESER 

Leden: 
Directeur-generaal Thesaurie en Staatsschuld, Ministerie van Financiën, Brüssel 
Presidente del Institute de Crédito Oficial, Madrid 
Executive Director, Global Structured Finance ANZ Investment Bank, Lenden 
Directora-Geral, Assuntos Europeus e Relaçôes Internationais, Ministério das Finanças, Lissabon 
Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung Aussenwirtschafts- und Europapolitik, Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, Bonn 
Director, International Development Affairs Division, Department for International Development, Lenden  
Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome 
Finanssineuvos, Valtiovarainministerio, Helsinki 
Finansrâd, Internationella avdelningen, Finansdepartementet, Stockholm 
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Istituto Bancario San Paolo-IMI, Turijn 
Directeur des Affaires de l'Union européenne, Ministerie van Economische Zaken, Athene 
Chef du Service des Affaires européennes et internationales. Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, 
des Finances et de l'Industrie, Parijs 
Deputy Director, Head of European Union Group (Overseas Finance), HM Treasury, Londres  
Subdirector General del Tesoro y Politica Financiera, Ministério de Economia y Hacienda, Madrid  
Second Secretary, Finance Division, Department of Finance, Dublin  
Direttore Centrale, Banca d'Italia, Rome 
Directeur général. Groupe Agence Française de Développement, Parijs 
Directeur-generaal Economische en Financiële Zaken, Europese Commissie, Brüssel 
Directeur général. Ministère des Finances, Luxemburg 
Président-Directeur général, Natexis Banque, Parijs 
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
Directeur général. The Mortgage Bank of Denmark, Kopenhagen 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministerie van Financiën, Den Haag 
Gruppenleiter für Wirtschaftspolitik, EU-Angelegenheiten und Internationale Finanzinstitutionen, 
Bundesministerium für Finanzen, Wenen 

Gino ALZETTA 
Gerhard BOEHMER 

Nunzio GUGLIELMINO 
Leon HERRERA SANTA MARlA 

Eneko LANDÂBURU ILLARRAMENDI 
Giuseppe MARESCA 

Annette MOE 
Xavier MUSCA 

John Francis NUGÉE  
Kaarina RAUTALA 

Pierre RICHARD 
Philip RUTNAM 

Konrad SOMMER 

Plaatsvervangende Leden: 
Directeur, Thesaurie, Ministerie van Financiën, Brüssel 
Ministerialdirigent, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn  
Dirigente Generale, Capo della Direzione Vl°, Dipartimento del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome 
Subdirector General de Financiación Exterior, Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, Ministério  
de Economia y Hacienda, Madrid 
Directeur-generaal Regionaal en Cohesiebeleid, Europese Commissie, Brüssel  
Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome 
Deputy Manager, The Mortgage Bank of Denmark, Kopenhagen 
Sous-Directeur Europe et Affaires monétaires internationales. Direction du Trésor, Ministère de 
l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Parijs 
Chief Manager, Reserves Management, Bank of England, Londen 
Hallitusneuvos, Valtiovarainministerio, Helsinki 
Président-Directeur général du Crédit Local de France, Parijs 
Head of Enterprise Team, HM Treasury, Londen 
Ministerialrat, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 

Situatie per 1 aprii 1999 
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De Directie 

De Directie, bestaande uit acht leden, is het uitvoerend college van de Bank; zij zorgt 

voor het dagelijks beheer onder leiding van de president en onder toezicht van de Raad 

van Bewind. Aile belangrijke besluiten worden door het voltallige Directiecomité geno-

men. leder lid van de Directie heeft de hoofdverantwoordelijkheid voor bepaaide activi-

teiten (zie onderstaand overzicht). De Directie bereidt de besluiten van de Raad van Be

wind voor en voert deze vervolgens uit. Het voorzitterschap van de Raad van Bewind is  

in banden van de president, of bij diens afwezigheid een van de vice-presidenten. De 

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

den op voordracht van de Raad van Bewind voor een période van zes jaar door de Raad  

van Gouverneurs benoemd. 

De Directie van de Bank 
en de taken van haar  
leden 

Massimo PONZELLINI, 
Vice-president 

Sir Brian UNWIN 
President van de Bank en voorzitter 
van de Raad van Bewind 

Wolfgang ROTH, 
vice-president Panagiotis-Loukas GENNIMATAS, 

Vice-president 

- Informatie en 
communicatie 

- Vice-gouverneur 
EBRD 

- Kredietveriening in 
Duitsiand en in Midden- en 
Oost-Europa 

Organisatie en beheer 
Toezicht op, en evaiuatie 
van de transacties 
Gouverneur van de EBRD 
Voorzitter van de Raad van 
Toezicht van het EIE  
Kredietveriening in het 
Verenigd Koninkrijk 

Luis MARTI,  
Vice-president 

Regionale ontwikkeling 
Projectevaiuatie 
Kredietveriening in 
Denemarken, Griekeniand, 
ieriand, Albanië. op Cyprus 
en Maita, in Turkije en het 
voormaiige Joegoslavië 

Ariane OBOLENSKY,  
Vice-presidente 

Rudolf de KÜRTE,  
Vice-president 

- Begroting, interne en externe  
controie 

- Informatietechnologie 
- Contacten met de  

interamerican Deveiopment 
Bank 

- Kredietveriening in Spanje, 
Portugai en Latijns-Amerika 

Economisch en financieei 
onderzoek 
Kredietbeheer 
Europees Investeringsfonds 
MKB 
Kredietveriening in italië 

Claes de NEERGAARD, 
Vice-president 

- Middelenopname-
en liquiditeitenbeheer 

- Kapitaalmarkten 
- Kredietveriening in Frankrijk, 

de Maghreb-
en Machraklanden, Israël,  
GazaWestoever 
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Transeuropese netwerken 
Financiëie controie,  
boekhouding 
Contacten met de NIB en de  
African Deveiopment Bank 
Kredietveriening in Oostenrijk, 
Finland, Zweden, IJsland, 
Noorwegen en de ACS-landen 

- Milieubescherming 
- Juridische zaken 
- Contacten met de Asian 

Development Bank 
- Kredietveriening in Nederland, 

België, Luxemburg, 
Azië en Zuid-Afrika 



Comité ter contrôle van de boekhouding 

De drie leden van het Comité ter contrôle van de boekhouding worden door de Raad 

van Gouverneurs voor een période van drie jaar benoemd en kunnen worden herbe-

noemd. In 1996 heeft de Raad van Gouverneurs tevens een waarnemerspost in het Co

mité ingesteld, teikens voor een période van een jaar. Na afioop kan de waarnemer door  

de Raad van Gouverneurs worden benoemd tot lid van het Comité, wat de continuïteit 

en stabiliteit van het werk van het Comité en duurzame professionele relaties tussen zijn 

leden bevordert. 

Ais onafhankelijk orgaan dat rechtstreeks verantwoording afiegt aan de Raad van Gou

verneurs, controleert het Comité de regelmatigheid van de verrichtingen en de boeken 

van de Bank. De Gouverneurs nemen nota van het jaarversiag van het Comité en van 

diens conclusies alvorens het door de Raad van Rewind vastgestelde jaarversiag goed te 

keuren. 

Op 5 juni 1998 hebben de Gouverneurs de  

heer Michael SOMERS, Chief Executive, Natio 

nal Treasury Management Agency in Dublin,  

benoemd als opvolger van de heer Albert  

HANSEN, Wiens mandaat op die datum is 

geëindigd. Overeenkomstig het jaarlijkse 

toerbeurtsysteem heeft de heer Emidio MA

RIA het voorzitterschap van het Comité ter  

controie van de boekhouding overgenomen 

van de heer HANSEN, die dit tot 5 juni 1998 

had waargenomen. 

Tijdens zijn jaarvergadering heeft de Raad 

van Gouverneurs eveneens besloten, de heer 

Albert HANSEN voor de duur van een jaar te  

benoemen tot waarnemer in het Comité ter  

contrôle van de boekhouding. 

Het Comité komt maandelijks bijeen met de  
leidinggevenden van de verschillende dien- 

sten van de Bank, bespreekt de verslagen en  
coördineert het werk van de interne en ex

terne accountants van de Bank en benut de 

informatie van de afdelingen van de Bank 

die verantwoordelijk zijn voor toezicht en  

contrôle. Het Comité onderzoekt door de 

Bank gefinancierde projecten ter plaatse; in 

1998 zijn bijvoorbeeld projecten in Portugal 

bezocht. In het afgelopen jaar heeft het sa-

men met vertegenwoordigers van de Reken-

kamer van de Europese Unie ook een aantal 

projecten bezocht die subsidies uit com 

munautaire begrotingsmiddelen hebben ont-

vangen, waarbij het zieh vooral heeft gericht 

op de audit van de tijdelijke leningfaciliteit 

ter bevordering van de werkgelegenheid (de 

"Faciliteit van Kopenhagen voor het MKB"). 



Secretariaat-generaal 

Francis CARPENTER 
Secretaris-generaal 

Algemene zaken 
Rémy JACOB 
Directeur 
Secretariaat 
HugoWOESTMANN 
Begrotingsplanning en contrôle  
Theoharry GRAMMATIKOS 
Vertalingen 
Georg AIGNER  
Coördinatie  
Evelyne POURTEAU 

Vertegenwoordiging In Brüssel 
Andreas VERYKIOS 
Directeur 

Zelfstandige hoofdafdelingen 
Human resource 
Gerlando GENUARDI 
Directeur 
Personeelsadministratie 
Zacharias ZACHARIADIS 
Personeelsbeleid 
Margareta HÖLCKE  
Werving 
Jörg-Alexander UEBBING 

Informatletechnologle 
Dominique de CRAYENCOUR 
Directeur 
Programmatuur  
Alexander ANDO  
Diensten 
Andrew ALLEN 
Infrastructuur 
Ernest POUSSE 

Adminlstratle 
Adriaan ZILVOLD 
Directeur 
Administratieve assistentie 
Manfredo PAÜLUCCI DE CALBOLI 

Uitvoering controle-aanbevelingen 
Helmut KUHRT 
Interne contrôle  
Peter MAERTENS 

Directoraten 
Kredietverlening 
in de Europese Unie  
Directoraaten 1 en 2 
Michel DELEAU 
Directeur-generaal 

Italie (Rome) 
Thomas HACKETT 
Directeur  
Infrastructuur 
Antonio PUGLIESE  
Energie 
Michael O'HALLORAN 
Industrie en banken 
Jean-Christophe CHALINE 

België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland 
Alain BELLAVOINE 
Directeur 

Frankrijk - infrastructuur 
Jacques DIOT 
Frankrijk - bedrijfsieven 
Claudio CORTESE  
België, Luxemburg, Nederland 
Ferdinand SASSEN 

Duitsland, Oostenrijk 
Emanuel MARAVIC  
Directeur 

Duitsland (noordelijke deelstaten) 
Laurent DE MAUTORT 
Duitsland (zuidelijke deelstaten), Oostenrijk 
Joachim LINK 

Spanje, Portugal 
Armin ROSE 
Directeur 

Spanje, openbare sector  
Francisco DOMINGUEZ 
Spanje, particuiiere sector  
Jos VAN KAAM 
Kantoor in Madrid 
Fernando DE LA FUENTE 
Portugal 
Filipe CARTAXO 
Bureau in Lissabon 
Manuel ROCHA FONTES 

lerland, Ver.Koninkrijk, Noordzee 

Directeur 

VK, Noordzee: infrastructuur, industrie, 
banken 
Bruno LAGO 
VK, Noordzee: transport, energie 
Thomas BARRETT 
Bureau in Londen 
Guy BAIRD 
lerland 
Richard POWER 

GriekenL, Finland, Denemarken.Zweden 
Ernest LAMERS 
Directeur 

Griekenland, Finland  
Christopher KNOWLES 
Bureau in Athene 
Arghyro ELEFTHERIADOU 
Denemarken, Zweden 
Paul DONNERUP 

Coördinatie 
André DUNAND 
Directeur 

Ralph BAST 

Directoraat 
Kredietverlening 
buiten de 
Europese Unie 

Fridolin WEBER-KREBS 
Directeur-generaal 

Afrika, Caribisch geb., Oceanie 
Martin CURWEN 
Directeur 

West-Afrika en Sähe/ 
Tassilo HENDUS 
Midden- en Qost-Afrika 
Jacqueline NOËL 
Zuidelijk Afrika en Indische Oceaan 
Justin LOASBY 
Caribisch gebied en Oceanie 
Stephen MCCARTHY 

Middellandse-Zeegebied 
Jean-Louis BIANCARELLI 
Directeur 

Daniel OTTOLENGHI 
Philippe OSTENC 

Maghreb, Turkije 
Alain SÈVE 
Machrak, Midden-Oosten, Malta, Cyprus  
Patrick WALSH 

Midden- en Oost-Europa 
Walter CERNOIA 
Directeur 

Estland, Letland, Litouwen, Polen 
Grammatik! TSINGOU-PAPADOPETROU 
Hongarije, Slowakije, Slovénie, EURATOM 
Henk DELSING 
Albanie, Bulgarije, Roemenië, Bosnië-Herzegovina, 
Kroatië, FYROM, FRY 
Guido BRUCH 
Tsjechië 
Jean VRLA 

Latijns-Amerika en Azië 
Patrick THOMAS 
Directeur 

Azië 
Siward DE VRIES 
Latijns-Amerika 
Matthias ZÖLLNER 

Coördinatie en contrôle  
Manfred KNETSCH 
Directeur 

Coördinatie 
Marc BECKER 
Contrôle: Midd.-Zeegebied, 
Midden- en Oost-Europa, Latijns-Amerika 
en Azië 
Christian CAREAGA 
Contrôle: ACS-landen en financiële instellingen 
Guy BERMAN 
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Directoraat 
Financiën 

René KARSENTI 
Directeur-generaal 

Kapitaalmarkten 
Ulrich DAMM 
Adjunct-directeur-generaal 

Jean-Claude BRESSON, adjunct-directeur 

Euro - benchmarks 
Carlo SARTORELLI 
Euro - overige transacties 
Joseph VÖGTEN 
Europa (buiten de eurozone) 
Midden-Europa, Midd.-Zeegebied, Afrika 
Barbara STEUER 
Λ/.- en Z.-Amerika, Azië, Oceanie 
Carlos GUILLE 

Thesaurie 
Annell PESHKOEF 
Directeur 

Portefeuillebeheer 
James RANAIVOSON 
Liquiditeitenbeheer 
Francis ZEGHERS 
Beheer activa/passiva 
Jean-Dominique POTOCKI 

Prognoses en geldstromen l.v.m. leningen 
Eberhard UHLMANN  
Directeur 

Back-office uitleningen 
Francisco DE PAULA COELHO 
Back-office thesaurie 
Erling CRONQVIST 
Back-office inleningen 
Yves KIRPACH 

Financiële controle/boekhouding 
Patrick KLAEDTKE 
Directeur 

Algemene boekhouding 
Luis BOTELLA MORALES  
Contrôle fin.transacties en  
boekhouding 
Charles ANIZET 
Contrôle beheer en beheer financiële rìsico's 
Alain GODARD 

Coördinatle 
Henri-Pierre SAUNIER 

Directoraat 
Projecten 

Caroline REID 
Directeur-generaal 

Jacques GIRARD 
Energiebesparing 
(Coordinator méthodologie) 

Infrastructuur I 
Peter BOND  
Directeur 

Vervoer en diverse infrastructuren 
Jean-Pierre DAUBET 
(Coordinator aanbestedingen) 
Richard DEELEY 
Luis LOPEZ RODRÎGUEZ 
Lars NORDIN  
Mateu TURRÓ 

Infrastructuur II 
Luigi GENAZZINi 
Directeur 

Waterprojecten, verwerking riooiwater 
en vaste afvaistoffen, land- en bosbouw, 
visserij 
Peter CARTER 
(Miiieucoôrdina tor) 
José FRADE 
Peder PEDERSEN 
Barend STOFKOPER 

Energie 
Günter WESTERMANN 
Directeur 

Eiektriciteit, aardolie en gas  
Angelo BOiOLI 
Heiko GEBHARDT  
René VAN ZONNEVELD 

Industrie i 

Directeur 

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

Industrie II 
Horst FEUERSTEIN 
Directeur 

Luchtvaart, telecommunicatie, toerisme 
agroindustrie, financiële  
Instellingen 
Juan ALARIO GASULLA 
Patrick MULHERN 
Pedro OCHOA 

Coördinatle 
Patrice GÉRAUD  
Jenny QUILLIEN 

Directoraat Juridische 
zaken 

Alessandro MORBILLI 
Directeur-generaal 

Hans-Jürgen SEELIGER 

Financiële vraagstukken 
Marc DUFRESNE 
Codirecteur 

Operationeel beleid 
Roderick DUNNETT 
Institutioneel beleid 
Pauliine KOSKELO 

Transacties 
Konstantin ANDREOPOULOS 
Adjunct-directeur-generaal 

Duitsland, 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, Latijns-Amerika, Azië, Midd.-Zeegebied, 
LGO 
Marco PADOVAN 

Coördinatle 
Manfredi TONCI OTTIERI 

Directoraat 
Economische studies  
en communicatie 
Alfred STEINHERR 
Hoofdeconoom 

Economisch en financieei önderzoek 
Christopher HURST 
Documentatie en bibiiotheek 
Marie-Odile KLEIBER 

Communicatie 
Henry MARTY-GAUQUIÉ 
Directeur 

Betrekkingen met de media 
Adam McDONAUGH 
Communicatiebeleid 
Paul Gerd LÖSER 

Coördinatle 
Daphné VENTURAS 

Evaluatie-
eenheid 
Jean-Jacques SCHUL 
Bijzonder adviseur van de president 

Bernard BÉLIER  
Peter HELGER 

Kredietrisico's 
Terence BROWN  
Directeur 

Openbare sector 
Agostino FONTANA 
Projectfinancieringsrisico's 
Brian FEWKES 
Ondernemingsrisico's 
John Anthony HOLLOWAY 
Banken 
Georg HUBER 

Coördinatle en controie 
Pier Luigi GILIBERT, adjunct-directeur 
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Evaluatie van de activiteiten binnen de EIB 

In 1998 heeft de Evaluatie-eenheid van de Bank drie verslagen gepubliceerd over sectorale 

beoordelingsonderzoeken: transacties In de telecommunicatle in de lidstaten van de Europese Unie;  

industriële projecten die de EIB ui t hoofde van de doelstelling regionale ontwikkeling heeft gefinan-

cierd en de bijdrage van grote wegen- en spoorwegeninfrastructuren tot de regionale ontwikkeling. 

De drie onderzoeken streefden hetzelfde fundamentele doel na, namelijk informatie bieden over de 

bijdrage van de EIB tot de verwezenlijking van de regionale-ontwikkelingsdoelstellingen. In het open- 

bare débat, maar ook in politieke kringen wordt het verantwoordelijkheidsbeginsel steeds belang-

rijker en de EIB is zieh er goed van bewust dat zij hieraan moet en kan voldoen. De analyses dienden 

overigens als basis voor interne beleidsbesluiten. Voor een bespreking van de Strategie van de Bank 

en een operationele bedrijfsplanning zijn een uitgebreide documentatie over in het verleden be-

haalde resultaten en prestatiemetingen noodzakelijk om de toekomstige activiteiten van de EIB in de 

gewenste richting te sturen. De onderzoeken, met onder meer projectbezoeken en besprekingen met  

de projectopdrachtgevers, werden met de hulp van externe deskundigen verriebt om een onafhan-

kelijke beoordeling van zowel de projecten afzonderlijk als d e algemene conclusies te waarborgen. 

De rapporten zijn intern door de verschillende betrokken directoraten uitvoerig besproken alvorens 

zij de Baad van Bewind zijn voorgelegd; zij zijn inmiddels beschikbaar voor het publiek. In de rap

porten wordt onder meer geconcludeerd, dat de projectinvesteringen, vooral in de infrastructuur en  

de telecommunicatle, over het algemeen goed worden uitgevoerd, op een solide basis berusten en  

bevredigende resultaten bieden. De onderzoeken bevestigen dus dat de EIB alleen investerings-

projecten selecteert en financiert die van hoge kwaliteit zijn. 

Toch zijn er ook enkele zwakke punten aan het licht gekomen: het komt vaak voor dat er uit 

omvangrijke investeringen of grote programme's specifieke elementen worden gelicht en als "pro 

ject" worden gedefinieerd. Dan wordt het moeilijk het verband tussen de lening van de EIB en het 

project te zien, omdat de winstgevendheid en het algemene belang van het programma niet dui-

delijk kunnen worden bepaald. Alle drie verslagen concluderen dat de EIB nog niet over het juiste 

Instrument of over andere middelen beschikt om stelselmatig de impact van haar kredieten op de 

regionale ontwikkeling te meten. In feite geven de onderzoeken aan dat er siechts in de helft van 

de gevallen duidelijke aanwijzingen bestaan van positieve effecten op de regionale ontwikkeling, 

terwijl er bij ongeveer een Vierde van de gefinancierde projecten kennelijk geen sprake is van een 

beslissende invioed. Ook blijkt duidelijk dat de plaats van uitvoering van het project op zieh geen 

voldoende criterium is voor een positieve bijdrage tot de regionale ontwikkeling. In het licht van 

de constateringen en opmerkingen van de Bank wordt een aantal maatregelen aanbevolen voor 

toekomstige activiteiten. Genoemd worden bijvoorbeeld een herziening van de methode voor de 

projectdefinitie, teneinde beter rekening te kunnen houden met de investeringsprogramma's van 

de projectopdrachtgever, een verbetering van de méthodes om de impact op de regionale ont

wikkeling te meten met behulp van sectorspecifieke prestatie-indicatoren en een beter toezicht op 

en informatie over de investeringsportefeuille. Ten slotte concludeert de Evaluatie-eenheid dat het 

wenselijk zou zijn dat de Bank een cultuur van "zelf-evaluatie" stimuleert, waarbij de medewerkers 

zieh voortdurend op hun eigen werk bezinnen. Een dergelijke mentaliteit vindt men steeds vaker 

bij andere internationale financiële instellingen. 
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De organisatie van de EIB 

In de afgelopen jaren zijn diverse directora-

ten van de Bank geherstructureerd. In 1998  

hebben zieh nog enkele aanpassingen voor-

gedaan cm de EIB in Staat te stellen zieh voor 

te beneiden op de kernst van de eure. 

In het organigram (biz. 60 en 61) worden de 

strueturen van de direetoraten aangegeven. 

Alleen de wijzigingen in het personeelsbe-

stand op direetieniveau worden hierna ge-

noemd. 

Binnen het direetoraat Finaneiën is de hoofd- 

afdeling Kapitaalmarkten gereorganiseerd in  

verband met de invoering van de euro. Jean- 

Claude BRESSON, adjunct-directeur, is belast  

met de Strategie en de euro-transacties. Fran

çois ROUSSEL, directeur Financiële Contrôle 

en Boekhouding, is gepensioneerd en in zijn 

plaats is Patrick KLAEDTKE benoemd. Som-

mige operationele wijzigingen beogen een 

grotere autonomie, aismede een betere con

trôle en financiële versiaggeving van deze 

hoofdafdeling. 

De hoofdafdeling Informatietechnologie is  

van structuur veranderd om zieh beter te con-

centreren op de overgang naar de euro en de 

problematiek van het jaar 2000. Flier zijn 

eveneens coördinatie-, contrôle- en 

versiaggevingsstructuren ingevoerd om de 

werkzaamheden op beide terreinen op de 

voet te volgen. 

Na het vertrek van Pitt TREUMANN, 

directeur-generaal van direetoraat 1, Krediet-

verlening in de Europese Unie, die in Neder-
land een nieuwe functie heeft aanvaard, 

heeft Michel DELEAU, directeur-generaal van 

direetoraat 2, het beheer van beide direeto 

raten op zieh genomen. 

Binnen het direetoraat Projecten is directeur-

generaal FHerbert CFIR ISTIE gepensioneerd. Flij 

zai worden vervangen door Caroline REID. 

Flemming JOERGENSEN, directeur van de 

hoofdafdeling Industrie, is gedetacheerd bij 

het Fonds voor sociale ontwikkeling van de 

Raad van Europa. 

Personeel 

Eind december 1998 telde de Bank 998 mede-

werkers, een toename van 1,8% ten opzichte 

van het voorgaande jaar. De helft betreft ver-

vanging van personeel op vacant geworden 

posten. Van de nieuwe stafleden is 40% van 

het vrouwelijk geslacht. De Bank voert een dy

namisch aanwervingsbeleid en neemt bijvoor-

beeld deel aan wervingsfora in diverse landen. 

Daar kan zij zichzelf presenteren en de 

loopbaanmogelijkheden binnen haar instelling 

toelichten tegenover haar doelgroep: jonge, 

academisch geschoolde mensen met al enige 

specifieke werkervaring. Verjonging en ver-

nieuwing van het personeel is vereist voor de 

steeds grotere verscheidenheid aan activiteiten 

van de Bank. 

Beheer 

De herziening van het personeelsbeleid is in 

het afgelopen jaar samen met de personeels-

vertegenwoordigers voortgezet. Flet beheer 

van de human resource moet beter verankerd 

hlz. 63 

Aantal 
mede-

werkers 

Staf
leden 

üitvoerend 
personeel 

1995 897 498 399 
1996 948 535 413 
1997 980 564 416 
1998 998 581 417 
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zijn in de strategie van de Bank. Het gaat 

daarbij vooral om het mobiliseren en exploi-

teren van kennis en vaardigheden van alle in-

dividuele medewerkers. In eerste instantie is 

er een analyse gemaakt van de noodzakelijke 

veranderingen, waaraan diverse analyse- en 

praatgroepen die hiervoor speciaal zijn ge-

vormd, hebben deelgenomen. Daarna volg-

den besprekingen met de personeels-

vertegenwoordigers en ontmoetingen met 

het personeel. De discussies waren vri] com

plex, zeals gewoonlijk in dergelijke omstan-

digheden, maar hieruit konden de hoofdiijnen 

worden afgeleid en de prioriteiten worden  

gericht op voornamelijk kwalitatieve aspecten 

van het personeelsbeleid. Zo zullen er con

crete stappen worden ondernomen om de  

jaarlijkse beoordelingsgesprekken te verbete-

ren, kennis en vaardigheden beter in te zet-

ten, alsmede de loopbanen en mogelijkheden 

voor interne mobiliteit opnieuw te beoorde-

len ten behoeve van een soepeler aanpassing 

van de structuur en de ontwikkeling van de  

managementmethodes. Bovendien zullen de  

opieidingen beter worden gericht op taak-

inhoud en verantwoordelijkheden. Deze 

werkzaamheden zullen in 1999 worden voort-

gezet. 

Overgang naar de Europese munt 

Als communautaire en bancaire instelling die 

een van 's werelds grootste geidnemers op 

de obligatiemarkten is, heeft de Europese 

Investeringsbank actief gewerkt aan een suc-

cesvolle introductie van de euro. De ge-

slaagde invoering van de Europese munt is  

het resultaat van intensief teamwork, waarbij 

aile afdelingen van de Bank waren betrok-

ken, vooral in 1998, om haar roi op de toe-

komstige euromarkt voor te bereiden en om 

samen met de lidstaten en de Europese Com-

missie de juridische en technische aspecten in 

verband met de komst van de euro door te 

voeren, zoals kredietopening, afiossing van 

leningen, rentetarieven enzovoort. De salaris-

sen en pensioenen van het personeel van de 

Bank worden overigens vanaf januari 1999 in 

euro uitbetaaid. 

Naar het jaar 2000 

De overgang naar het jaar 2000 raakt de hele 

internationale financiële wereld, die zieh mo-

menteel zeer zorgvuldig voorbereidt. De Bank 

heeft een uitvoerige inventaris gemaakt van 

aile toepassingen, programma's en appara-

tuur die moeten worden gecontroleerd. De 

hoofdafdeling Informatietechnologie heeft 

een testprogramma ontwikkeld voor de eigen  

programma's en apparatuur, maar ook voor 

de externe verbindingen, zoals met het 

betaaisysteem SWIFT, om deze al halverwege 

1999 millenniumproof te maken. De Bank 

neemt eveneens deel aan diverse 

voorbereidingsfora (met name de groep "Glo

bal 2000" voor een wereldwijde coördinatie  

van financiële organen en nationale autoritei-

ten, en het interinstitutionele comité dat op 

initiatief van de Europese Commissie is inge-

steld). De overgang naar het jaar 2000 is  

vooral een informaticaprobleem, maar er  

moet ook rekening worden gehouden met de 

invioed ervan op andere terreinen. Binnen de 

Bank is een strategie vastgesteld, waarbij aile 

directoraten en hoofdafdelingen betrokken 

zijn, om ervoor te zorgen dat aile risico's wor 

den geanalyseerd zodat de juiste middelen 

kunnen worden aangewend wanneer dit 

noodzakelijk mocht zijn. 
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Sinds haar oprichting in 1958 bij het Verdrag van Rome is de Europese Investeringsbank (EIB) 

een van 's werelds grootste multilaterale financieringsinstellingen en niet-souvereine geldne-

mers geworden. Om haar specifieke aard als financiële instelling van de Europese Unie beter tot 

uiting te laten komen, heeft de EIB besloten haar visuele identiteit en haar logo te wijzigen met 

ingang van 1 maart 1999, het jaar van de succesvolle lancering van de economische en mone- 

taire unie en na veertig jaar activiteit in dienst van de Unie. 

Met dit nieuwe logo wil de EIB h et Idee weergeven dat zij in de toekomst van Europa inves-

teert, dat zi] meewerkt aan het bereiken van de doelstellingen van de Europese Unie. Ook wil 

zij het begrip partnerschap onderstrepen, een van de fundamentele elementen van haar werk-

wijze: de investeringen ten behoeve van de Europese integratie krijgen steun van de Bank en  

van andere instellingen van de Unie of van het Europese bankwezen. Het logo wil de betrouw-

baarheid en de stabiliteit van de instelling weergeven zonder agressief of commercieel over te  

komen. 

De invoering van het nieuwe logo is het gevolg van diepgaande veranderingen in de afgelopen 

tien jaar in de in- en uitleenvoorwaarden van de EIB en de toegenomen complexiteit van haar 

Verrichtingen. Deze ontwikkelingen concretiseren de nieuwe taken die de Europese Unie de 

Bank heeft toegekend (met name steun aan een geslaagde invoering van de euro, haar actie 

ten behoeve van de groei en de werkgelegenheid in Europa, steun aan de kandidaat-lidstaten, 

enzovoort) en die haar zichtbaarder hebben gemaakt bij de Europese bevolking. 

Het nieuwe logo van de EIB v ervangt het symbool dat dateert van 1963, dat was gebaseerd op 

een geografische weergave van Europa en dat min of meer is afgeleid van het symbool van de 

Verenigde Naties. Het logo van 1963 werd telkens bij een nieuwe uitbreiding van de Unie aan-

gepast (1974, 1980, 1981, 1986, 1990 en 1995), maar zei niets over de omvang en de verdieping 

van het project van de Europese integratie waarvoor de EIB zieh inzet. Bovendien waren in dat 

symbool niet de huldige waarden van de instelling opgenomen: langetermijnfinancieringen, be-

trouwbaarheid en partnerschap. 

Het logo bestaat uit drie verticale elementen die tezamen een Vierkant vormen. Het centrale 

element is "Europees blauw": het verbeeldt het "Europese integratieproject" en geeft het be-

langrijkste symbool van de Europese Unie. De zij-elementen zijn grijs, de kleur van het kantoor 

van de Bank: zij omgeven en beschermen het centrale deel. 

Het logo wordt samen met de naam van de Bank gebruikt; er zijn evenveel versies van het logo  

als officiële talen van de Unie. Het nieuwe logo van de Europese Investeringsbank is wettelijk 

gedeponeerd bij de WIPO (Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom). 

MI Europese 
Investeringsbank 
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Gelijke kansen 

Het paritaire comité voor de gelijke kansen 

van mannen en vrouwen (PCGK) bestaat uit 

vertegenwoordigers van de administratie en 

het personeel. Het heeft tot doel toe te zien 

op de uitvoering van het beleid van gelijke 

kansen op het niveau van loopbanen, oplei-

dingen en sociale infrastructuur. In 1998 heeft 

het comité zieh toegelegd op een programma  

voor professionele verdieping in samenwer-

king met de hoofdafdeling Human Resource. 

De eerste resultaten moeten in 1999 zichtbaar 

worden. Het PCGK onderhoudt contacten met 

andere instellingen, vooral met het netwerk 

Origin en met Intercopec. In dat verband  

heeft het comité deelgenomen aan een werk-

groep die aanbevelingen op het gebied van 

gelijke kansen moet formuleren met het oog 

op de modernisering van het statuut van de  

Europese ambtenaren. De vooruitgang die de  

Bank sinds de oprichting van het PCGK heeft 

geboekt, toont haar vastberadenheid om ver-

anderingen door te voeren. De Bank zai zieh  

daarvoor blijven inspannen. 

Opieiding 

In 1998 heeft de Bank een hoog opleidings-

niveau kunnen handhaven. Door grote veran-

deringen in de informatica, vooral door de  

invoering van nieuwe producten, zijn 

nieuwe, adequate opieidingen noodzakelijk 

geworden. De organisatie van taalcursussen, 

die van oudsher een centrale plaats in het 

cursusaanbod innemen, wordt van wezenlijk 

belang beschouwd voor de interne mobiliteit 

en loopbaanontwikkeling. Deze cursussen 

zijn aangepast om snellere vorderingen mo-

gelijk te maken, maar vergen ook een ver-

sneld leerproces. 

De invoering van de euro vereist tevens infor-

matie aan alle werknemers als burgers van 

Europa en scholing als bankmedewerkers. Er  

is van diverse communicatiekanalen gebruik 

gemaakt, zeals lezingen en studiedagen. 

De Baad van Bewind dankt het personeel van 

de Bank voor het belangrijke en kwalitatief 

uitstekende werk dat het met bekwaamheid 

en toewijding in het afgelopen jaar heeft 

verricht en moedigt het aan op deze weg  

door te gaan. 

Luxemburg, 23 maart 1999 

De Voorzitter van de Raad van Bewind 

Sir Brian Unwin 
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De Raad van Bewind (zie biz. 57) 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 die door de Raad van 
Gouverneurs zijn vastgesteld. Hij is als enige bevoegd besluiten te  
nemen over garanties en te verstrekken en op te nemen leningen. De  
leden worden door de Raad van Gouverneurs benoemd. 

Financieel hoofdstuk 

Ontwikkeling van de balans van de Bank 

Resultaten van he t boekjaar 

Financiële overzlchten 

Accountantsverklaring 

Comité ter contrôle van de boekhouding 

•'•..7,'.Ι·· ·οί· -iAjr;··# 
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Activa 
Uitstaande kredieten ult 
eigen middelen 
Beschikbare middeien 

Overige activa 

Passiva 
Uitstaande ieningen 

Kapitaal, reserves en voorzieningen 

Overige passiva 

Ontwikkeling van de balans van de Bank 
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Resultaten van het boekjaar 

Het resultaat van het boekjaar 1998 bedraagt 

1 195 miljoen tegenover 1 105 miljoen in 1997,  

een stijging van 8,12%. Vóór toevoeging aan 

de voorzieningen kernt het bedrijfsresultaat 

op 1 345 miljoen, tegenover 1 205 miljoen in 

1997, een toename van 11,60%. Dit hogere re

sultaat is voornamelijk te verklaren uit de toe

name van de balans van de Bank die de ge-

volgen van de rentedaling compenseert. 

De daling van de lange rente voor de belang-

rijkste Europese valuta's waarin de Bank ac-

tief is, heeft tot een lagere gemiddelde rente  

op de verstrekte kredieten geleid van 6,70%  

in 1998 (7,21% in 1997), wat in de lijn ligt 

van de convergerende tendens van de rente  

in Europa in de context van de komst van de 
euro. 

Het bedrag aan ontvangen rente en provisies 

op verstrekte kredieten in 1998 beloopt 

8 428 miljoen tegenover 8 112 miljoen in 

1997, terwijl de betaalde rente en provisies 

op opgenomen ieningen 7 492 miljoen be

draagt, tegenover 7 241 miljoen in 1997. 

In totaal heben de activiteiten van de the-

saurie in 1998 een resultaat opgeleverd van 

674 miljoen (623 miljoen in 1997), een toe

name van 51 miljoen en een gemiddeld ren 
dement van 5,69% (5,70% in 1997). 

De hogere rentebaten in 1998 uit de activi

teiten van de thesaurie is voornamelijk ver-

klaarbaar door de hogere inkomsten uit de 
operationele thesaurie (+35 miljoen ten op-

zichte van 1997) als gevolg van de toename 

met 8,46% van het uitstaande bedrag van de 

geldmarktportef eu i I le. 

Op bladzijde 53 van dit jaarverslag wordt een 

uitvoerige analyse van de thesaurie per seg 

ment gegeven. 

De algemene administratieve lasten en de af-

schrijvingen op materiële en immateriële ac

tiva bedragen voor het jaar 1998 in totaal 

165 miljoen, tegenover 159,8 miljoen in het 

voorgaande jaar, een stijging van 3,3%. De 

bijzondere onkosten in verband met de in-

voering van de euro en het "jaar 2000"- 

programma belopen 5 miljoen. 

De Raad van Gouverneurs heeft in zijn verga-

dering van 5 juni 1998 besloten het saldo van 

de winst- en verliesrekening over het boekjaar 

1997 en het nog te bestemmen resultaat van 

voorgaande boekjaren, in totaal 1 781 965 466  

(een miljard zevenhonderdeenentachtig mil

joen negenhonderdvijfenzestigduizend vier-

honderdzesenzestig) ecu na toevoeging van 

een bedrag van 100 000 000 (eenhonderd mil

joen) ecu aan het Fonds voor algemene bank-

risico's, als voigt te bestemmen: (i) storting op 

3 november 1998 van een bedrag van 

1 000 000 000 (een miljard) ecu aan de lidsta-

ten naar evenredigheid van hun huldige statu-

tair bepaaide bijdragen in het geplaatste ka-

pitaal van de Bank, (ii) toewijzing van een 

bedrag van 300 000 000 (driehonderd miljoen) 

ecu aan de voorziening voor het Amsterdam 

Special Action Programme (ASAF), en (iii) toe

voeging van het saldo, te weten 481 965 466  

(vierhonderdeenentachtig miljoen negenhon-

derdvijfenzestigduizend vierhonderdzesen-

zestig) ecu, aan de aanvullende reserve. 

De Raad van Bewind heeft op 23 februari 1999  

de Raad van Gouverneurs aanbevolen, van het 

resultaat van het boekjaar, te weten 

1 194 963 181 (een miljard eenhonderdvleren-

negentig miljoen negenhonderddrieënzestig-

duizend eenhonderdeenentachtig) euro, ver-

kregen na toevoeging van 150 000 000  

(eenhonderdvijftig miljoen) euro aan het Fonds 

voor algemene bankrisico's, 500 000 000 (vijf-

honderd miljoen) euro toe te wijzen aan de 

voorziening voor het Amsterdam Special Action 

Programme, en het saldo, 694 963 181  

(zeshonderdvierennegentig miljoen negenhon-

derddrieënzestigduizend eenhonderdeenen

tachtig) euro aan de aanvullende reserve. 

hk. 69 



BALANS PER 31 DECEMBER 1998 
In 1 00 0 X ecu 

ACTIVA 

1. Kas, tegoeden bij centrale banken en postcheque- en 
girodlensten 

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

3. Vorderingen op kredletinstelllngen 
a) onmiddellijk opelsbaar 
b) overige vorderlngen (noot C) , 
c) kre dieten (noot D) 

4. Vorderingen op cliënten 
Kredieten (noot D) 
Specifieke voorzieningen (noot A.4) ; 

5. Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 
(noot B) 
a) van publiekrechtelljke emittenten 
b) van andere emittenten , . 

6. Aandelen en andere niet-vastrentende waardep apieren 
(noot E) 

7. Deelnemingen (noot E) . 

8. Immateriële activa (noot F) . . .   

9. Materiële activa (noot F)  

10. Overige activa 
a) vorderingen op lidstaten wegens kapitaal-

verrekeningen (noot G)  
b) te vorderen uit hoofde van EMS-rentesubsidies 

(noot H)  
c) overige vorderingen (noot I)  
d) te ontvangen uit hoofde van valutaswaps  

11. Overlopende activa (noot J)  

31.12.1998 31.12.1997 

37 226 
6 158 155 
50 614 348 

82 451 072 
- 175 000 

2142 415 
860 922 

19 020 
1 094 165 
26 262 368 

27 170 

3 360 241 

56 809 729 

82 276 072 

3 003 337 

125 151 

160 000 

4 800 

82 604 

27 375 553 

3 144 771 

102 330 
6 574 422 
44 497 770 

74 775 046 
- 175 000 

1 821 606 
539 300 

4 125 

28 201 
632 006 

21 767 303 

36 408 

3 131 903 

51 174 522 

74 600 046 

2 360 906 

90 000 

160 000 

1 904 

81 557 

22 431 635 

3 052 665 
176 369 428 157 121 546 

Zie voor de noten de toelichting op de jaarrekening 
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PASSIVA 31.12.1998 31.12.1997 

1. Schulden aan kredletlnstellingen 
a) direct opeisbaar  
b) op termijn of met opzegging (noot K) . , 

2. Schuldbewijzen (noot L) 
a) lopende obligatleleningen 
b) overige  

3. Overige schulden 
a) schulden aan lidstaten (noot 6) .... 
b) vooruitontvangen rentesubsidies (noot H) . 
c) overige crediteuren (noot I)  
d) te betalen uit hoofde van valutaswaps , , 
e) diversen  

4. Overlopende passiva (noot J)  

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

6. Fonds voor algemene bankrisico's (noot N) 
7. Kapitaal 

geplaatst  
niet opgevraagd . 

8. Reserves 
a) reservefonds  
b) aanvullende reserve 

9. "Amsterdam Special Action Programme" . 
10. Te bestemmen resultaat 
11. Nettoresultaat  

0 
643 624 

0 
954 247 

122 942 325 
824 918 

4159 
324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

643 624 

123 767 243 

62 013 000 
- 57 361 015 

6 201 300 
6 008 605 

27 739 400 

4 555 545 

356 763 

750 000 

4 651 985 

12 209 905 

500 000 

0 

1 194 963 
176 369 428 

POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING 
31.12.1998 

Verplichtingen 
- Kapitaal EBRD (noot E) 
. niet opgevraagd 442 500 
.testorten 59062 

- Kapitaal EIF (noot E) 
. niet opgevraagd 640 000 

- Niet uitbetaalde kredieten (noot D) 
. kredietinstellingen . 6 325 144 
. dienten 15 942 646 

22 267 790 
Garanties (noot D) 
. met betrekking tot door derden verstrekte kredieten . . . 346 969 
. met betrekking tot participaties van derden in de kredietver-

lening door de Bank 0 
346 969 

Speciale depos ito's voor rentebetaling en aflossing opgen o-
men leningen (noot R) 4 765 957 

Effectenportefeuille (noot 5) 
. te leveren 263 945 
. te ontvangen 0 

Nominale waarde renteswap-overeenkomsten en DR5 
(nootV) 56 540 900 
Geplaatste, maar nog niet getekende leningen 1 200 000 

109 425 297 
968 801 

0 
321 613 
572 443 

21 743 928 
30 709 

62 013 000 
•57 361 015 

6 201 300 
5 526 640 

6 443 637 
16 646 743 

343 775 

42 721 

954 247 

110 394 098 

22 668 693 

3 823 410 

319 207 

600 000 

4 651 985 

11 727 940 

200 000 

676 796 

1 105 170 
157 121 546 

31.12.1997 

442 500 
67 500 

640 000 

23 090 380 

386 496 

8185 282 

10 668 
208 325 

43 613 000 

343 772 
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OVERZICHT VAN DE SPECIALE SECTIE PER 31 DECEMBER 1998 
In 1 000 X ecu 

ACTIVA 31.12.1998 31.12.1997 

Lidstaten 
Uit middelen van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Uitbetaald op verstrekte kredieten ® 27 743 118 406 
Uit middelen van de Europese Gemeenschap 
(nieuw communautair leninginstrument) 
Uitbetaald op verstrekte kredieten 208 999 355 159 

Turklje 
Uit middelen van de lidstaten 
Uitbetaald op verstrekte kredieten . . 98 267 115 103 

Middellandse-Zeelanden 
Uit middelen van de Europese Gemeenschap 
Uitbetaald op verstrekte kredieten 238 494 247 238 

Risicodragend kapitaal 
- nog uitte betalen 131 463 74656 
- uitbetaald 102 360 74314 

233 823 148 970 

Totaal ® 472 317 396 208 

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

Overeenkomsten van Yaoundé 
- uitbetaald , 50 475 52 874 
Bijdragen in risicodragend kapitaal 
- uitbetaald 419 416 

Totaal 50 894 53 290 

Overeenkomsten van Lomé 
Risicodragend kapitaal 
- nog uit te betalen 479 601 385 267 
-uitbetaald 1 022 599 910 664 

Totaal'" 1 502 200 1 295 931 

Totaal generaal 2 360 420 2 334 097 

Pro memorie: 

Door de Europese Commissle verstrekte leningen tegen bijzondere voorwaarden ten behoeve waarvan de Bank een EG-mandaat heeft aanvaard om aflossing van 
de hoofdsom en rentebetaling te vorderen: 
a) in bet kader van de overeenkomsten van Lomé I, li en iil: op 31 decomber 1998: 1 488 790, op 31 decomber 1997: 1 493 688 
b) in bet ka der van do protocollen afgesioten met de Middellandse-Zeeianden: op 31 decomber 1998: 174 900, op 31 decomber 1997: 178 369 

(1) De Speciale Sectie is op 27 mei 1963 ingesteld door de Raad van 20 december 1979 (80/29/Euratom), 15 maart 1982 (82/170/Euratom) 
Gouverneurs; sinds zijn besluit van 4 augustus 1977 is bet doel ervan en 5 december 1985 (85/537/Euratom) betreffende een bijdrage tot de  
bet vastleggen van transacties welke de Bank voor rekening en onder financiering van kerncentrales in de Gemeenschap tot een bedrag van 
mandaat van derden verriebt. in totaal 3 miljard: 2 773 167 
(2) O orspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder bij: koersaanpassingen + 181 690 
mandaat van de Europese Gemeenscbap voor Atoomenergie ver- af: aflossingen -2 927 114 
strekte kredieten in bet kader van de Besluiten van de Raad van de 27 743 
Europese Gemeenscbappen van 29 maart 1977 (77/271/Euratom), 
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PASSIVA 31.12.1998 31.12.1997 

In beheer ontvangen middelen 
Onder mandaat van de Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie  
Europese Gemeenschap: 
- Nieuw communautair leninginstrument  
- Financiële protocolien met de landen rond de MIddellandse Zee 
- Overeenkomsten van Yaoundé  
- Overeenkomsten van Lomé  

Onder mandaat van de lidstaten  

Totaal 

Nog te ontvangen middelen 
Leningen en risicodragend kapitaal aan Middellandse-Zeelanden . . . .   
Risicodragend kapitaal op grond van de Overeenkomsten van Lomé . . . . , 

Totaal 

Totaal generaal 

27 743 118 406 

208 999 355 159 
340 854 321 552 
50 894 53 290 

1 022 599 910 664 

1 651 089 1 759 071 
98 267 115 103 

1 749 356 1 874 174 

131 463 
479 601 

611 064 

2 360 420 

74 656 
385 267 

459 923 

2 334 097 

(3) Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de Europese Gemeens chap verstrekte kredi eten In het 
kader van de Besluiten van de Raad van de Europese Ge meenschap
pen van 16 Oktober 1978 (78/870/EEG; nieu w communautair lening
instrument), 15 maart 1982 (82/169/EEG), 19 aprii 1983 {83/200/EEG) en  
9 maart 1987 (87/182/EEG) ter bevordering van de investeringen in de 
Gemeenschap, alsmede het besluit van 20 januarl 1981 (81/19/EEG) ten  
behoeve van de wederopbouw van de op 23 november 1980 door een 
aardbeving getroffen Italiaanse ge bieden Campanie en Basilicata en  
het Besluit van 14december 1981 (81/1013/EEG) ten behoeve van de  
wederopbouw van de in februari en maart 1981 door aardbevingen  
getroffen gebieden in Griekenland: 6 399 145 

bij: koersaanpassingen 
af: annuleringen 

afiossingen 
201 991 

6 100 839 

+ 112 684 

- 6 302 830 
208 999 

(6) Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de Europese Geme enschap verstrekte middelen ter fi 
nanciering van projecten in de geassoc ieerde Afrikaanse staten, Ma 
dagaskar, Mauritius en de landen en gebieden overzee (LGO): 

- ieningen tegen bijzondere 
voorwaarden 

- bijdragen ter financiering  
van risicodragend kapitaal 

bij: 
- gekapitaiiseerde rente 
- koersaanpassingen 
af: 
- annuleringen 
- afiossingen 

139 483 

2 503 

1 178 
9 839 

1 574 
100 535 

141 986 

+ 11 017 

- 102 109 

50 894 

(4) Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de iidstaten verstrekte kredieten ter financiering van 
projecten in Turkije: 417 215 

bij: koersaanpassingen 
af: annuleringen 

afiossingen 
215 

328 671 

+ 9 938 

- 328 886 
98 267 

(5) Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de Europese Gemeens chap verstrekte k redieten ter fi 
nanciering van projecten in de Maghreb- en de Machrakianden, even-
als op Malta en Cyprus, in Turkije en in Griekenland (10 000 000 ver-
strekt aivorens iaatstgenoemd land op 1 januari 1981 toetrad tot de 
EEG): 551 789 

af: annuleringen 
afiossingen 
koersaanpassingen 

10 888 
68 529 

55 - 79 472 
472 317 

(7) Oorspronkelijk bedrag van de voor rekening en risico en onder 
mandaat van de Europese Gemee nschap verstrekte middelen ter fi 
nanciering van projecten in de landen in Afrika, het Caribisch gebied 
en de Stille Oceaan, aismede in de landen en gebieden over zee (ACS-
ianden en LGO): 

- voorwaardeiijke 
en achtergesteide ieningen 

- deelnemingen 
bij: 
- gekapitaiiseerde rente 
af: 
- annuleringen 
- afiossingen 
- koersaanpassingen 

2 095 620 
41 367 

262 560 
357 356 
16 534 

2 136 987 

+ 1 663 

- 636 450 

1 502 200 
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WINST-EN VERLIESREKENING 
van het boekjaar dat is geëindigd op 31 december 1998 

in 1 000 X ecu 

31.12.1998 31.12.1997 

1. Rente en soortgelijke baten (noot 0) ....... 

2. Rente en soortgelijke lasten   

3. Inkomsten ult deelnemingen .......... 

4. Ontvangen provlsle (noot P) .......... 

5. Betaalde provisie . , . . 

6. Resultaat ult financiële transactles 

7. Overige bedrljfsopbrengsten 

8. Algemene beheerskosten (noot Q): ....... . 

a) personeelskosten 

b) overige beheerskosten ........... 

9. Waardecorrecties inzake: 

a) immateriële activa  

b) materiële activa (noot F)  

10. Waardecorrecties op effecten die tot de vaste activa be-
horen, deeinemingen en aandeien in verbonden onder-
nemingen  

11. Toevoeging aan het Fonds voor aigemene bankrisico's 
(noot N)  

12. Resuitaat uit normale bedrijfsuitoefening  

126 359 

36 132 

855 

6 701 

9 295 561 

• 7 826 729 

1 eoo 

20 457 

-5 133 

12 440 

318 

- 162 491 

- 7 556 

16 496 

- 150 000 

118 389 

32 262 

494 

8 610 

8881 315 

- 7 527 336 

0 

15 625 

-5 152 

-2 721 

3 194 

- 150 651 

-9 104 

- 100 000 

1 194 963 1 105 170 
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EIGEN VERMÖGEN EN BESTEMMING VAN MET RESULTAAT 

De Raad van Gouverneurs he eft op Sjuni 1998 besloten he t netto-
resultaat over het boekjaar 1997, alsmede het nog te bestemmen 
nettoresultaat van h et voorgaande jaar, die tezamen na toevoeging 
van een b edrag van 100 000 000 ecu aan het Fonds voor algemene 
bankrisico's 1 781 965 466 ecu bedragen, op de volgende wijze te be
stemmen: 
• een bedrag van 1 000 000 000 (een miijard) ecu wordt op 3 novem-

ber 1998 aan de lidstaten betaald in evenredigheid van hun huidige 
statutaire bijdrage in het geplaatste kapitaal 
een bedrag van 300 000 000 (driehonderd miljoen) ecu wordt gere-
serveerd voor het Amsterdam Special Action Programme (ASAP) 
het saldo, groot 481 965 466 (vierhonderdeenentachtig miljoen 
negenhonderdvijfenzestigduizend vierhonderdzesenzestig) ecu,  
wordt toegevoegd aan de aanvullende reserve. 

Eigen vermögen op 31 december 1998 (in 1 000 χ ecu) 

Situatie op 
31.12.1997 

Bestemming 
resultaat 1997 

Overdracht in 
boekjaar 1998 

Situatie op 
31.12.1998 

Kapitaal 
- geplaatst 
- niet opgevraagd 

Reserves 
- reservefonds 
- aanvullende reserve 

Fonds voor algemene bankrisico's 

Amsterdam Special Action Programme 

Te bestemmen resultaat 

Resultaat boekjaar 

62 013 000 
-57 361 015 

4 651 985 

6 201 300 
5 526 640 

11 727 940 

600 000 

200 000 

1 781 965 
18 961 890 

+ 481 965 

+ 300 000 

- 1 781 965 

150 000 

- 1 000 000 150 000 

62 013 000 
-57 361 015 
4 651 985 

6 201 300 
6 008 605 
12 209 905 

750 000 

500 000 

0 
18 111 890 

1 194 963 

19 306 853 

Op voorstel van de Directie beveelt de Raad van Rewind de Raad van 
Gouverneurs aan h et nettoresultaat van het boekjaar, na toevoeging 
van 150 000 000 (eenhonderdvijftig miljoen) ecu aan het Fonds voor 
algemene bankrisico's groot 1 194 963 181 (een miijard eenhonderd-
vierennegentig miljoen negenhonderddrieënzestigduizend een-

honderdeenentachtig) ecu, ter waarde van 500 000 000 (vijfhonderd 
miljoen) ecu te reserveren voor het Amsterdam Spec ial Action Pro
gramme en het saldo, 694 963 181 (zeshonderdvierennegentig miljoen 
negenhonderddrieenzestigduizend eenhonderdeenentachtig) ecu toe  
te voegen aan de aanvullende reserve. 

(1) Ten behoeve van betaling aan de lidstaten. 

OVERZICHT VAN DE KAPITAALREKENING PER 31 DECEMBER 1998 
in 1 000 X ecu 

Geplaatst Niet opgevraagd Nog te störten 
Lidstaten kapitaal kapitaal ™ en gestört kapitaal 

Duitsland 11 017 450 10 189 971 827 479 
Frankrijk 11 017 450 10 189 971 827 479 
Italie 11 017 450 10 189 971 827 479 
Verenigci Konlnkrijk 11 017450 10 189 971 827 479 
Spanje 
België 

4 049 856 3 747 237 302 619 Spanje 
België 3 053 960 2 825 758 228 202 
Nederland 3 053 960 2 825 758 228 202 
Zweden 2 026 000 1 874 017 151 983 
Denemarken 1 546 308 1 430 763 115 545 
Oostenrijk 1 516 000 1 402 275 113 725 
Finland 871 000 805 661 65 339 
Griekenland 828 380 766 480 61 900 
Portugal 533 844 493 953 39 891 
lerland 386 576 357 690 28 886 
Luxemburg 77 316 71 539 5 777 

62 013 000 ™ 57 361 015 4 651 985 

(1) Bij de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden op 1 januari 1995, is het geplaatst kapitaal van de Bank verhoogd van 57 600 000 tot 62 013 000. 
De vier gelijke tranches van 53 830, die door de vijftlen lidstaten 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 besloten, in totaal 215 322, zijn ingevolge het besluit van de Raad van Gouverneurs van 9 juni 1997 volledig volgestort door onttrek-
king van dit bedrag aan het nettoresultaat over het boekjaar 1996. 

(2) Storting kan door de Raad van Bewind worden verlangd indien dit noodzakelijk is om aan de verplichtingen van de Bank ten opzichte van haar schuldeisers te voldoen. 
(3) De Raad v an Gouverneurs heeft op 5 juni 1998 besloten het geplaatste kapitaal met ingang van 1 januari 1999 te verbogen tot 100 miijard ecu. De verhoging is het gevolg van 

enerzijds de bestemming van een bedrag van 1,3 miijard ecu uit de aanvullende reserve als geplaatst en gestört kapitaal en van anderzljds de verhoging van de inschrijving van de 
lidstaten op het geplaatste kapitaal met 36,7 miijard ecu. 
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 1998 
In 1 000 X ecu 

31.12.1998 31.12.1997 

A. Kasstroom ult bedrijfsactlviteiten 

Nettoresultaat . 1 194 963 1 105 170 

Aanpasslngen: 
Toevoeging aan het Fonds voor aigemene bankrislco's 
Waardecorrectles 
Wisselkoersaanpassing, niet vallend onder artikel 7 
Netto-ontwikkeling van "te betaien rente en provisies" en "vooruitontvangen rente" . 
Ontwikkeling van "te ontvangen rente en provlsle" 
Disagio beieggingsportefeuiile 
Agio indekkingsportefeuiiie 

150 000 
7 556 

- 1 540 
732 135 
-92 106 
- 10 692 

12 676 

100 000 
9104 
1 930 

212 275 
- 63 111 
- 24 987 

782 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten: . 1 992 992 1 341 163 
Netto-uitbetaling verstrekte kredieten 
Afiossingen 
Nettosaido NCL-transacties (noot H) 

-27 934 115 
12 926 015 

56 415 

- 23 230 608 
11 774 548 
- 258 095 

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten - 12 958 693 - 10 372 992 

B. Kasstroom uit investerin gsactiviteiten 
Gestört kapitaai EIF (noot E) 
Verkoop effecten 
Aankoop effecten 
Investeringen in materiëie vaste activa (noot F)  
Investeringen in immateriële vaste activa  
Overige ontwikkeiingen activa  

-8 438 
517 528 

-508 515 
-7 748 
-3 751 

-331 705 

- 40 000 
305 625 

-321 761 
-4 766 
-2 397 

8717 

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten - 342 629 - 54 582 

C. Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Opgenomen leningen  
Afiossingen  
Ontwikkeling "te ontvangen uit hoofde van valutaswaps"  
Ontwikkeling "te betaien uit hoofde van valutaswaps"  
Netto-ontwikkeling kortlopende leningen  
Betaaid aan lidstaten  
Kapitaai, reserves en voorzieningen gestört door de lidstaten  
Netto-ontwikkeling schulden aan kredietinsteilingen  
Overige ontwikkeiingen passiva  
Verkoop indekkingsportefeuiiie  
Aankoop indekkingsportefeuiiie  

31 256 664 
- 14 714 053 
- 4 495 065 

4 961 325 
- 864 325 

- 1 000 000 
0 

-310 623 
146 938 

7 233 487 
-7 174 795 

22 923 783 
- 11 816 593 
- 5 714 299 

5 425 774 
240 912 

0 
215 377 
897 024 
130 173 

6 220 583 
-7 162 789 

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten 15 039 553 11 359 945 

Samenvatting van de kasstromen 

Saldo li quide middeien en hieraan geiijkgesteide middeien aan het begin van het 
boekjaar  7 402 585 6 360 413 

Nettokasstroom uit: 
(1) bedrijfsactiviteiten  
(2) investeringsactiviteiten  
(3) financieringsactiviteiten  

- 12 958 693 
- 342 629 

15 039 553 

- 10 372 992 
- 54 582 

11 359 945 

Gevolgen van de ontwikkeling van de wisseikoersen voor de liquide en hieraan geiijk
gesteide middeien  - 1 292 901 109 801 

Saldo liquide en hieraan geiijkgesteide middeien aan het einde van het boekjaar 7 847 915 7 402 585 

Specificatie van de liquide middeien (exciusief beieggings - en indekkingsportefeuilies) 
Kas, tegoeden bij centrale banken en postcheque- en girodiensten  
Waardepapieren, aflosbaar binnen drie maanden na uitgifte  
Vorderingen op kredietinsteilingen: 
- direct opeisbaar  
- termijndeposito's . . 

27 170 
1 625 364 

37 226 
6 158 155 

36 408 
689 425 

102 330 
6 574 422 

7 847 915 7 402 585 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 1998 
In 1 000 X ecu 

Noot A — Belangrijkste waarderlngsgrondslagen 
1. Waarderingsgrondslagen 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de algemene beginselen van de Richt-
lijn van 8 december 1986 van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake jaar-
rekeningen en geconsolldeerde jaarrekeningen van banken en andere financiële in-
stellingen ("de Richtlrjn") 
De toegepaste waarderingsgrondslagen zijn in alle opzichten in overeenstemming met 
de internationale standaard voor jaarrekeningen (IAS), met uitzondering van de elemen-
ten die in onderstaande noten over de waarderingsgrondslagen worden genoemd. 
2. Valuta-omrekening 
Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van haar Statuten gebruikt de Bank voor het voeren 
van de kapitaalrekening van de lidstaten en voor het opmaken van haar jaarrekening 
de ecu, die in gebruik is bij de Europese Gemeenschappen. 
De waarde van de ecu is gelijk aan de som van de volgende bedragen van de natio
nale valuta's van de lidstaten: 

DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 BEF 3,301 GRD 1,440 
FRF 1,332 LUF 0,13 ESP 6,885 
ITL 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 
De omrekeningskoersen tussen de nationale valuta's van de lidstaten en de ecu, die 
worden bepaald aan de hand van de marktkoersen, worden dagetijks gepubliceerd in 
het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. 
Deze omrekeningskoersen worden eveneens door de Bank toegepast bij de omreke-
ning van transacties in andere valuta's. 
De Bank voert transacties uit in de valuta's van de lidstaten en de ecu, alsmede in 
niet-communautaire valuta's. 
De middelen van de Bank zijn afkomstig van haar kapitaal, de opgenomen leningen  
en gecumuleerde nettowinsten In verschillende valuta's en worden door de Bank in  
deze zelfde valuta's in kas gehouden, belegd of gebruikt voor haar kredietverlening.  
Activa en passiva van de Bank worden in ecu omgerekend op basis van de omreke
ningskoersen op de balansdatum. Winsten en verliezen die daarbij ontstaan, worden  
ten gunste of ten laste geboekt van het nettoresultaat. Bij de omrekening blijven de  
activa buiten beschouwing die tegenover het gestorte kapitaal van de lidstaten in 
hun nationale valuta staan en die periodiek worden aangepast in overeenstemming 
met artikel 7 van de Statuten van de Bank. 

3. Overheidspapier en ander papier dat bij centrale banken ter herfinanciering kan 
worden aangeboden, en overige vastrentende waardepapieren. 

Teneinde meer duidelljkheid te scheppen in het beheer van haar liquiditeiten en haar 
solvabiliteit te versterken, heeft de Bank besloten de volgende portefeuilles te onder-
scheiden; 

3.1. Beleggingsportefeuilie 
Deze omvat waardepapieren die zijn aangeschaft met het doel deze aan te houden 
tot de aflossingsdatum ter waarborging van de solvabiliteit van de Bank. De effecten 
zijn uitgegeven of gegarandeerd door: 
- regeringen van lidstaten van de Europese Unie, van de G10 of door publiekrechte-

lijke Organen van bedoelde landen; 
- supranationale publlekrechtelijke instellingen, met inbegrip van multinationale 

ontwikkelingsbanken. 
De verwervingskosten van de effecten In bedoelde portefeuille zijn de aanschaffings-
kosten of in enkele uitzonderlijke gevallen de overdrachtskosten (met name in het 
geval van overdracht van effecten uit de handelsportefeulile). Het verschil tussen de 
verwervingswaarde en de aflossingswaarde wordt proportioneel verdeeld over de 
resterende looptijd van de aangehouden effecten. 

3.2. Risico-indekkingsportefeuille 
Deze portefeuille bestaat uit effecten met vaste vervaldata en maakt deel uit van het 
actieve renterisicobeheer van de Bank met betrekking tot haar in- en uitleen-
activiteiten. De bestanddelen van deze portefeuille worden in de balans opgenomen 
tegen de aanschafkosten en gecorrigeerd voor de afschrijving van de agio's of  
disagio's, indien de aankoopprijs van bedoelde waardepapieren verschilt van de  
aflossingswaarde. De afschrijving wordt berekend op linéaire basis gedurende de res 
terende looptijd van de waardepapieren. Bij verkoop worden de eventuele winsten  
of verliezen afgeschreven over de hele resterende looptijd. 

3.3 Handelsportefeuille 
Deze omvat beursgenoteerde waardepapieren die door financiële instellingen zijn 
uitgegeven of gegarandeerd. De elementen van deze portefeuille worden tegen hun 
marktwaarde in de balans opgenomen. 

3.4. Kortlopende waardepapieren 
Teneinde altijd over voldoende liquiditeiten te beschikken, koopt de Bank geldmarkt-
producten met een (resterende) looptijd van maximaal drie maanden, met name  
schatkistpapier en verhandelbare schuldvorderingen van kredietinstellingen. De 
waardepapieren worden tot de eindvervaldatum aangehouden en voor hun nomi
nale waarde In de boeken opgenomen. 
Schatkistpapier wordt aan de actiefzijde van de balans opgenomen onder rubriek 2:  
"overheidspapier en ander papier dat bij centrale banken ter herfinanciering kan 
worden aangeboden". 
Verhandelbare schuldvorderingen van kredietinstellingen staan eveneens aan de ac
tiefzijde van de balans, onder rubriek 5 b): "obligaties en andere vastrentende waar
depapieren van andere emittenten". 
4. Vorderingen op kredietinstellingen en cliénten 
4.1. De verstrekte kredieten zijn in de balans opgenomen voor het netto uitbetaaide 

bedrag. 
Er is een specifieke voorziening gevormd voor aan het einde van het boekjaar uit-
staande leningen of voorschotten waarvoor het risico bestaat dat een deel of het ge-
heel van het bedrag niet kan worden geïnd. De specifieke voorziening is In de winst
en verllesrekening geboekt onder de post "Waardecorrecties op vorderlngen". 

De waardecorrecties ten aanzien van de rente op deze kredieten worden per geval 
door de DIrectie van de Europese Investeringsbank vastgesteld. 

4.2. Rente op kredieten 
De rente op kredieten wordt over de looptijd van de leningen gespreid opgenomen. 
Voor leningen die uit hoofde van het Amsterdam Special Action Programme (ASAF)  
zijn toegekend, waarvan de ontvangst van rente of provìsie is gekoppeld aan de ren-
tabiliteit van het desbetreffende project, kunnen deze inkomsten worden geboekt op  
het moment van inning. In andere gevallen wordt de rente geboekt op het moment  
dat zij verschijnt. 

4.3. "Reverse repurchase agreements" C'repo's") 
Onder een "repo" wordt een transactie verstaan waarbij de Bank liquiditeiten leent 
aan een kredietinstelling die haar daarvoor effecten als onderpand levert. Beide par-
tljen verbinden zieh onherroepelijk ertoe op een bepaalde datum en tegen een bij 
voorbaat vastgestelde prijs deze transactie te beëindigen. 
De transactie vindt plaats volgens het beginsel van levering tegen betaling: de partij 
die de liquiditeiten leent, overhandigt in ruil hiervoor tegen de overeengekomen prijs 
de effecten aan de bewaarder van de Bank, wat voor de Bank een rendement gere-
lateerd aan de geldmarkt oplevert. 
De Bank beschouwt dit soort transacties als k redieten met een gegarandeerde rente  
en verantwoordt deze aan de actiefzijde van de balans onder rubriek 3 b): "vorderln 
gen op kredietinstellingen - overige vorderlngen". De als garantie ontvangen effec
ten zijn in de posten buiten de balanstelling opgenomen. 

5. Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren en deelnemingen 
Deze vormen een belegging op lange termijn. Zij worden tegen de aanschafkosten 
verantwoord. De boekwaarde wordt aan het einde van het jaar met de geschatte 
reële waarde vergeleken. Indien de geschatte reële waarde lager is dan de boek
waarde wordt er een waardevermindering opgenomen indien zij niet van tijdelijke 
aard is. 

6. Materiële activa 
Terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, onder af-
trek van een initiële afschrijving op het hoofdkantoor te Luxemburg-Kirchberg en de 
gecumuleerde afschrijvingen. De gebouwen in Luxemburg-Kirchberg en Lissabon 
worden over een période van dertig, respectievelijk vijfentwintig jaar lineair afge
schreven. Inventaris werd tot eind 1997 volledig afgeschreven in het jaar van aan-
schaf. Met ingang van 1998 worden vaste uitrustingen, sanitaire installaties, meubi-
lair, kantoorinrichtingen en voertuigen tegen de aanschafkosten, verminderd met de 
gecumuleerde afschrijvingen, geboekt. ledere aanschaf wordt lineair afgeschreven 
over de geraamde economische levensduur ervan, te weten: 
- vaste uitrustingen, sanitaire installaties 10 jaar 
- meubilair 5 jaar 
- kantoorinrichtingen en voertuigen 3 jaar 
Deze wijziging van boeking van de afschrijvingen is niet van significante invioed op 
het resultaat van het boekjaar. 

7. Immateriële activa 
Immateriële activa omvatten de ìnvesteringen in computerprogramma's van de Bank 
die over een période van drie jaar zullen worden afgeschreven zodra een project vol
ledig is ontwikkeld. 
Norm IAS 9 geeft onder meer de volgende criteria om een post als activum te kunnen 
aanmerken: 
1- het product of de procedure moet duidelijk zijn gedefinieerd en de kosten die hier-

aan worden toegerekend, kunnen op betrouwbare wijze worden geïdentificeerd  
en gemeten 

2- de technische uitvoerbaarheid van het product of de procedure kan worden aan-
getoond. 

8. Pensioenfonds en ziekenkas 

a) Pensioenfonds 
Het pensioenfonds van de Bank is een stelsel met vastomschreven uitkeringen, dat 
wordt gevoed door premiebetalingen en dat geldt voor alle medewerkers van de 
Bank. De door de Bank en haar personeel betaalde premies worden geheel belegd in 
de activa van de Bank. De jaarlijkse bijdragen worden gecumuleerd en opgenomen in 
een specifieke post voorzieningen aan de passiefzijde van de balans, evenals de jaar
lijkse rente. 
De ultbetalingsverplichtingen worden ten minste eenmaal in de drie jaar volgens de 
norm lAS 19 geëvalueerd met behulp van de referentiemethode "projected unit credit 
method" ter waarborging van een adequate voorziening. De actuariële overschotten 
of tekorten worden gespreid over de verwachte resterende diensttijd van de in func-
tie zijnde werknemers. 

b) Ziekenkas 
De Bank heeft voor haar personeel een eigen ziekenkas ingesteld, die wordt gevoed 
door premiebetalingen van de Bank en haar werknemers. De z iekenkas wordt mo-
menteel beheerd op basis van een evenwicht tussen uitkeringen en premie
betalingen. 

9. Fonds voor algemene bankrisico's 
Deze post omvat de bedragen die de Bank besluit te reserveren voor dekking van 
risico's bij de kredietverlening en andere financiële transacties, met het oog op speci
fieke risico's die hieraan verbonden zijn. 
De toevoeging aan deze voorziening is expliciet opgenomen in de winst- en verlles 
rekening onder de rubriek 'Toevoeging aan het Fonds voor algemene bankrisico's", in 
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overeenstemming met "de Rkhtlijn", terwiji een dergelijke voorziening volgens de in 
ternationale grondslagen voor waardering en resultatenbepaling dee! meet uitma-
ken van de bestemming van het resultaat. 

10. "Amsterdam Special Actiori Programme" 
Deze post betreft de bestemming van een dee! van het jaarresultaat van de Bank dat 
leder jaar door de Raad van Gouverneurs wordt vastgesteld om het verschaffen van 
riskokapitaal in het kader van de tenuitvoerlegging van de resolutie van de Europese 
Raad van 16 e n 17 juni 1997 over groei en werkgelegenheid te ondersteunen. 
Waardecorrecties met betrekking tot deze activiteiten zullen bij de bestemming van 
de resultaten van daaropvolgende jaren op deze post in mindering worden gebracht. 

11. Belastingen 
Krachtens het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese 
Gemeenschappen, gehecht aan het verdrag van 8 aprii 1965 tot insteliing van één  
Raad en één Commissie voor de Europese Gemeenschappen, zijn de bezittingen, in-
komsten en andere eigendommen van de Bank vrijgesteld van alle directe belastin-
gen. 

12. Rente- of valutaswapovereenkomsten 
De EIB siuit voornamelijk in het kader van haar middelenopname valutaswapovereen
komsten af teneinde de opbrengst van een ienlng in een bepaaide valuta om te zet-
ten in een andere valuta met tegelijkertijd een termijncontract om de terugbetaling 
van de lening in de oorspronkelijke valuta te kunnen uitvoeren. De bedragen van 
dergelijke transacties worden in de balans opgenomen onder de post "Overige activa"  
voor te ontvangen brutobedragen, en onder de post "Overige schulden" voor te be-
talen brutobedragen. 

De Bank sluit ten behoeve van Indekkingstransacties eveneens renteswapovereen-
komsten. De rente wordt pro rata temporis geboekt. De nominale bedragen van de  
renteswapovereenkomsten worden in de posten buiten de balanstelling opgenomen. 

13. Overlopende posten 

actiefzijde: lasten die tijdens 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 na de sluiting ervan opelsbaar zijn (voor
namelijk rente op door de Bank verstrekte kredieten); 

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

14. Rente en soortgelijke baten 

Naast de rente en provisies op verstrekte kredieten, deposito's en andere inkomsten 
uit in portefeuille gehouden effecten, worden onder deze rubriek ook de vergoedin-
gen geboekt, die de Bank ontvangt voor vervroegde aflossingen door haar geldne-
mers. Omdat de Bank de inkomsten uit verstrekte kredieten en de kosten voor opge
nomen leningen boekhoudkundig gelijk wil behandelen, spreidt zij dergelijke 
ontvangen vergoedingen over de resterende looptijd van de desbetreffende kredie
ten. 

15. Enkele cijfers zijn opnieuw geordend ten behoeve van de vergelijkbaarheid met 
de huldige verslagperiode. 

Moot Β — Effectenportefeuille 

Overheidspapier dat ter herfinanciering bij centraie ban-
ken kan worden aangeboden 

Obiigaties en andere vastrentende waardepapieren; 
a) beursgenoteerd 
b) overig  

2 990 661 
12 676 

31.12.1998 

3 360 241 

2 348 446 
12 460 

3 003 337 
6 363 578 

31.12.1997 

3 131 903 

2 360 906 
5 492 809 

Beieggingsportefeuiiie . . , 
Risico-indekkingsportefeuiiie , 
Handeisportefeuiiie . . . , 
Overig kortiopend papier . , 

Aanschaf-
waarde 

2 406 023 
2 269 985 

1 625 364 
6 301 372 

Gespreid 
geboekt 

disagio  
of agio 

68 224 
-6018 

Boek-
waarde 

62 206 

2 474 247 
2 263 967 

1 625 364 
6 363 578 

Te boeken 
disagio Waarde op 
of agio vervaidatum 

44 416 
-645 

2 518 663 
2 137 835 

1 625 364 

Markt-
waarde 

2 654 890 
2 391 538 

Moot C — Vorderingen op kredletinsteilingen (overige vorderlngen) 

Termljndeposlto's 

Reverse repurchase agreements (*) . 

31.12.1998 

4 574 487 

1 583 668 

6 158 155 

31.12.1997 

4 363 332 
2 211 090 
6 574 422 

(*) Deze activiteiten omvatten transacties met een bewaarder die zieh  
op basis van een kaderovereenkomst ertoe verbindt de inachtne-
ming van de contractueie voorwaarden te garanderen, met name 
ten aanzien van: 
- ievering tegen betaiing, 
- verificatie van het onderpand, 
- de door de geidschieter veriangde onderpandmarge, die aitljd in 

voidoende mate aanwezig moet zijn, door dageiijks de markt-
waarde van de effecten te verifiëren. 

- vervanging van het onderpand mits dit in overeenstemming is 
met aiie in het contract vastgeiegde eisen. 

Moot D — Overzicht van kredieten en garanties per 31 december 1998 

1. Totaai van de iopende kredietverpiichtingen (*) 

Som van de verstrekte kredieten sinds de  
Bank operationeei is, op gron d van de va-
iutakoersen geidend op de datum van on-
dertekening van de krediet-
overeenkomsten: 258 698 902 
Bij: koersaanpassingen +2 131937 
Af: beëindigingen en annuieringen 6 634 317 

afiossingen hoofdsom 98 863 312 

Totaai kredietverpiichtingen 

- 105 497 629 

155 333 210 
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Verstrekte kredieten 

Uitsplitsing van het totaal aan verstrekte kredieten: 

- ultbetaald . . . . 
- nog niet ultbetaald 

aan intermédiaire rechtstreeks 
kredietinstellingen aan eindbegunstigde Totaal 

50 614 348 82 451 072 133 065 420 
6 325 144 15 942 646 22 267 790 

56 939 492 98 393 718 155 333 210 Totaal aan verstrekte kr edieten 
(*) Kredletverpllchtingen omvatten zowel het ultbetaalde gedeelte van de verstrekte kredieten als het nog ult te betalen gedeelte. 

2. Statutair bepaalde llmiet aan kredlet- en garantleverstrekking 

Velgens artlkel 18, lld 5, van de Statuten, mag het totaal aan 
kredlet- en garantletoekenningen door de Bank maximaal 250%  
van het geplaatste kapitaal bedragen. 
Gezien het per 31 12 98 geplaatste kapitaal (62,013 mrd) Is de ll 
miet ISSmIljard, Op genoemde datum bedroeg het totaal ult-
staand bedrag aan ultbetaalde kredieten en garanties bij door der-
den toegekende leningen 133,412 mlljard en de verpllchtingen ten  
aanzlen van kredieten die vanaf 1 januarl 1999 worden ultbetaald. 

22,268 mlljard. Laatstgenoemde verpllchtingen konden worden  
aangegaan door het beslult dat de Baad van Gouverneurs op  
5junl 1998 unanlem heeft genomen om het geplaatste kapitaal  
met Ingang van 1 januarl 1999 te verbogen tot € 100 mlljard. Om-  
dat enkele parlementaire procedures op deze datum nog nIet offl-
cleel waren afgerond, bedraagt het geplaatste kapitaal van de  
Bank sind s 1 januarl 1999 In totaal € 95,549 mlljard en zai dit met 
terugwerkende kracht tot genoemde datum worden verhoogd tot 
€ 100 mlljard zodra aan alle vereiste formalltelten Is vo ldaan. De ll 
miet zaI dan € 25 0 mlljard bedragen. 

Noot E — Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapleren en 
deelnemingen 

Aandelen en andere nIet-vastrentende waardepapieren 
Deze post, omvat: 
• een bedrag van 98 437 500 (In 1997 90 00 0 000), namelljk het door 

de Bank gestorte kapitaal uit hoofde van haar Inschrljving van 
600 000 000 op het kapitaal van de Europese Ban k voor Wederop-
bouw en Ontwikkeling (EBRD). 

De Bank neemt voor 3,3% deel In het geplaatste kapitaal. 
• Een bedrag van 26 713 77 6 aan andere aandelen voor een markt-

waarde van 32 826 250, als garantie voor de Inning van vorderlngen. 

Deelnemingen 

Deze post ten bedrage van 160 0 00 000 betreft het door de Bank ge  
storte kapitaal ult hoofde van haar Inschrljving van 800 000 000 op 
het kapitaal van het In Luxemburg gevestlgde Europees Investerlngs-
fonds (EIE). 

De Bank bezlt 44,5% van het geplaatste kapit aal. 

Indien deze aandelen volgens de eigen vermogenswaardemethode 
zouden zl jn gewaardeerd, zou de Invloed ervan op het resultaat en 
het eigen vermögen van de Bank nIet van significant belang zljn ge-
weest. 

In min ecu Deelnemlngspercentage Totaal eigen vermögen Totaal nettoresultaat Balanstotaal 

EBRD (31.12.1997) 3,3 3 035 139 16 150 13 495 138 

EIF (31.12.1998) 44,5 413 880 27 774 436 432 

Noot F — Materiële en Immaterlële activa 
Gebouwen Gebouw Totaal Totaal 

Terrelnen KIrchberg Lissabon Inventaris materiële activa Immaterlële activa 

Netto boekwaarde aan het begin van het jaar . 3 358 78 018 181 — 81 557 1 904 
Investeringen — — — 7 748 7 748 3 751 
Afschrijvingen — 3 830 14 2857 6701 855 

Netto boekwaarde op 31.12.1998 3 358 74188 167 4891 82 604 4800 

Aile terrelnen en gebouwen worden door de Bank voor haar eigen activitelten gebruikt. 

Noot G — Vorderingen op lldstaten wegens kapitaaiverrekeningen 
Toepassing van de In noot X bedoelde omrekeningskoersen leldt over-  
eenkomstlg artlkel 7 van de Statuten tot aanpassing van de bedragen 
die de lldstaten in bun eigen valuta hebben gestört uit hoofde van 
hun deelneming in het kapitaal van de Bank. 

De door de Bank te betalen bedragen zljn als volgt: 

Te betalen aan: 
Dultsland . . 
Nederland . . 
Oostenrljk . . 

31.12.1998 

2 821 
735 
603 

4159 

Overeenkomstig het beslult van de Raad van Gouverneurs van 30 de-
cember 1977 geschieht de betaling van deze bedragen jaarlljks op 
31 Oktober, voorzover het verschil tussen de boekhoudkundlge omre-
kenlngskoers en de koers die geldt voor de aanpassing meer dan 1,5% 
bedraagt. Is dit verschil geringer dan 1,5% - In posltleve o f negatieve 
zin - dan blijven de aanpasslngsbedragen op niet-rentedragende 
aanpasslngsrekenlngen staan. 

Als gevolg van de Invoering van de euro (EUR) op 1 januarl 1999 zaI 
de betaling van de schulden aan deze drie lldstaten op 29 januarl 
1999 geschieden ter finale afrekenlng. 

hlz. 79 JAARVERSLAG- 1998 



Noot H — Vooruitontvangen rentesubsidies 

a) Van de in het kader van het EMS van de Europese Commissie ont-
vangen bedragen Is een gedeelte beschikbaar gesteld als voorschot op 
lange termljn en Is aan de actlefzljde onder post 10 b: "te vorderen ult 
hoofde van EMS-rentesubsldles" verantwoord. 

b) De "vooruitontvangen rentesubsidies" (post 3 b) aan de passlef-
zljde omvatten: 

- de rentesubsidies bij kredleten voor projecten bulten de Gemeen-
schap op gro nd van de overeenkomsten en protoc ollen met de ACS-
landen en de niet-lldstaten rond de MIddellandse Zee; 

- de rentesubsidies bIj kredleten voor eigen rekening die de Bank In 
de Gemeenschap heeft toegekend In het kader van het Europese Mo 
nétaire Stelsel overeenkomstig Verordening 79/17 36/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 3 au gustus 1979 en In het ka
der van h et financleel mechanlsme van de EVA-landen In overeen-
stemmlng met de EVA-Overeenkomst die op 2 mei 1992 Is getekend; 

- de bedragen die zljn ontvangen wegens rentesubsidies bIj kredleten 
die u lt de middelen van de EG zljn verstrekt krachtens de beslulten 
van de Raad van de Europese Gem eenschappen van 16 Oktober 1978 
(78/870/EEG, nieuw communautair lenlnglnstrument), 15maart1982 
(82/169/EEG) en 19aprll1983 (83/200/EEG), alsmede van 
Verordening 79/1736/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap
pen van 3 augustus 1979, gewljzlgd bIj Verordening 82/2790/EEG van 
18 Oktober 1982. 

Noot I — Overlge deblteuren en credlteuren 

Overlge debiteuren: 
- lenlngen voor hulsvesting en 

voorschotten aan personeel . 
- Saldo ultbetaalde bedragen 

ult hoofde van opgenomen 
lenlngen en ontvangen be
dragen In het kader van het 
NCL dat voor rekening van de  
EG wordt beheerd (Speciale  
Sectle) 

- te ontvangen opbrengsten 
ult opgenomen lenlngen . . 

- kasmiddelen In extern be-
heer 

- overlge 

31.12.1998 

73 821 

31.12.1997 

74 649 

201 680 

398 679 

307 946 
112 039 

1 094 165 

258 095 

198 403 

100 859 
632 006 

Overlge credlteuren: 
- de rekenlngen van de Europese Gemeenschap: 

. voor de verrlchtlngen In het 
kader van de Speciale Sectle 
en diverse hieraan gerela 
teerde bedragen 131932 

. deposltorekenlngen ... 43813 
- deposltorekenlngen In het ka 

der van het financlële mecha 
nisme van de EVA-landen 

- overige 

Noot J — Overlopende posten 

Actlefzljde 
Te ontvangen rente en provi-
sles 
Geactlveerde kosten op Inlenln-
gen 
Overig 

Passlefzljde 
Te betalen rente en provlsles . 
Gepasslveerde Inkomsten git 
ultlenlngen 
Overig 
Gepasslveerde opbrengsten van 
Inieningen  

347 501 
149 744 
672 990 

31.12.1998 

2 662 907 

480 563 
1 301 

3 144 771 

3 296 644 

419 923 
171 609 

667 369 
4 555 545 

115 698 
53 297 

281 003 
122 445 
572 443 

31.12.1997 

2 688 627 

362 809 
1 229 

3 052 665 

3 081 703 

257 132 
128 119 

356 456 
3 823 410 

Noot Κ — Schulden aan kredietlnstellingen (op termijn of met opzeg-
ging) 

- Kortlopende schulden . . . 

- Orderbrleven EBRD voor 
kapltaalstorting 

31.12.1998 

639 574 

4 050 

643 624 

31.12.1997 

954 247 

954 247 
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Moot L — Overzicht van de schuldbewijzen per 31 december 1998 

Leningen Valutaswaps Nettobedrag 
Bedragen te betalen (+) 

of te ontvangen (-) 

VI Uta 
Uitstaand 

op 31.12.97 

Gemiddeld 
renteper-
centage 

Uitstaand 
op 31.12.98 

Gemiddeld 
renteper-
centage Vervaldata 31.12.97 

Gemiddeld 
renteper-
centage 31.12.98 

Gemiddeld 
renteper-
centage 

Uitstaand 
op 31.12.97 

Uitstaand 
op 31.12.98 

ECU 8 277 219 7,24 11 017 135 6,49 1999/2008 650 224 _ 5,17 230 075 - 4,59 7 626 995 10 787 060 
DEM 15 324 729 6,14 15 332 485 5,98 1999/2028 3 813 435 + 5,79 5 626 474 + 5,17 19 138 164 20 958 959 
FRF 11 186 202 7,46 10 454 902 7,05 1999/2012 524 796 + 6,11 529 003 + 5,72 11 710998 10 983 905 
ITL 17 520 672 8,04 18 634 326 7,08 1999/2028 244 567 + 5,78 245 295 + 3,01 17 765 239 18 879 621 
BEF 619 297 8,07 153 942 7,01 1999/2004 118 090 + 8,25 119 342 + 8,25 737 387 273 284 
NLG 4 395 343 6,60 4 044 426 6,55 1999/2009 1 541 182 - 3,50 1 557 764 - 3,09 2 854 161 2 486 662 
IEP 321 130 7,99 314 768 7,99 1999/2015 322 524 + 6,15 316 135 + 4,76 643 654 630 903 
LÜF 846 262 6,91 867 627 7,04 1999/2007 257 558 - 6,46 309 867 - 6,91 588 704 557 760 
ESP 6 070 781 8,35 5 681 042 7,64 1999/2026 2 681 262 + 4,87 2 981 892 + 3,13 8 752 043 8 662 934 
PTE 1 893 557 6,61 1 589 282 5,55 1999/2028 1 352 837 + 4,84 1 662 591 + 3,57 3 246 394 3 251 873 
FIM 66 809 6,29 67 275 6,28 2001/2002 27 018 + 3,29 157 348 + 3,05 93 827 224 623 
IN-
VALUTA'S 

66 522 001 68 157 210 

GBP 13 883 784 8,10 19 802 230 7,39 1999/2028 2 194 402 + 7,48 2 183 789 + 7,08 16 078 186 21 986 019 
DKK 518 068 5,25 523 576 5,25 1999/2005 259 034 - 5,23 232 092 - 3,83 259 034 291 484 
GRD 432 638 13,17 667 296 10,20 1999/2004 64 095 + 13,83 60 663 + 11,37 496 733 727 959 
SEK 206 130 8,22 301 959 7,20 1999/2007 249 238 + 4,63 229 387 + 3,58 455 368 531 346 

USD 12 829 048 6,97 18 909 514 6,26 1999/2026 2 342 245 _ 4,80 4 357 269 - 4,29 10 486 803 14 552 245 
CHF 4 904 922 5,34 4 120 589 5,06 1999/2008 253 935 + 6,05 47 705 + 7,11 5 158 857 4 168 294 
JPY 6 796 123 4,46 7 081 830 4,62 1999/2022 2 805 380 - 4,25 3 065 339 - 4,25 3 990 743 4 016 491 
NOK — 56 361 5,38 2007/2007 — — — — 56 361 
CAD 2 607 168 8,05 1 963 314 7,96 1999/2008 2 417 602 - 9,00 1 907 947 - 9,00 189 566 55 367 
AUD 660 860 8,44 535 718 8,58 1999/2002 660 860 - 8,44 535 718 - 8,58 — — 

CZK 118 337 11,42 195 562 12,27 1999/2013 118 337 - 11,42 184 691 - 12,31 — 10 871 
HKD 406 761 7,16 549 411 8,01 2001/2004 406 761 - 7,16 549 411 - 8,01 — — 

NZD 211 155 8,37 181 084 8,38 1999/2002 211 155 - 8,37 181 084 - 14,05 — — 
ZAR 288 474 14,15 516 570 14,23 2000/2018 188 904 - 14,04 409 252 - 13,26 99 570 107 318 
HUF — — 27 735 17,26 2003/2003 — — — — — 27 735 
EEK — — 9 638 10,00 2001/2001 — — 9 638 - 10,00 — — 

TWD — — 159 479 6,54 2003/2003 — — 159 479 - 6,54 — — 

Totaal 110 385 459 
Premie 8 629 

123 759 076 
8 167 

Totaal 110 394 098 123 767 243 

De aflossing van bepaalde leningen Is gekoppeld aan beursindexen (historische waarde 2 043 min). Deze leningen worden volledig door swaptrans-
acties gedekt. 

Noot M — Voorzienlngen voor risico's en verplichtingen (pensioen-
fonds personeel) 
De kosten van de ouderdomspensioenen zijn op 30juni 1997 gewaar-
deerd volgens de "projected unit credit method", waarbij gebruik is 
gemaakt van de diensten van een erkend actuaris. Onderstaand vol-
gen de belangrijkste hypotheses die in de waardering zijn gebruikt: 

- een rekenrente van 6,5% voor de vaststelling van de actuariële  
netto contante waarde van de verworven rechten; 

- een gemiddeide pensioneringsleeftijd van 62 jaar; 

- een gecombineerd gemiddeld effect van de stijging van de kosten  
van levensonderhoud en van de loopbaanontwikkeling van naar 
schatting 4%. 

De voorz iening voor het pensioenfonds heeft zieh als voigt ontwik-
keld: 

jaarlijkse kosten 
koersaanpassing  

voorziening per 31 december 1998 

+ 44 788 
+ 3 384 

356 763 

voorziening per 31 december 1997  
betalingen in de loop van het jaar 

319 207 
-10616 

Noot Ν — Fonds voor algemene bankrisico's 

Het Fonds voor algemene bankrisi co's heeft zieh als voIgt ontwikkeld: 

31.12.1998 31.12.1997 
Voorziening aan het begin van 
het jaar 600 000 500 000 
Storting gedurende het jaar 150 000 100 000 
Voorziening aan het einde van 
het jaar 750 000 600 000 
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Noot Ο — Geografische verdeling van de rente en so ortgelijke baten 
(post 1 van de winst- en verliesrekening) 

31.12.1998 31.12.1997 

Duitsland  954 695 829 097 
Frankrijk  1 104 184 988 752 
Italië  1 591 026 1 779 921 
Verenigd Koninkrijk  1 243 191 1 124 487 
Spanje  1 099 465 1 217 881 
België  196 995 170 439 
Nederland  141 290 134 329 
Zweden  146 996 104 097 
Denemarken  269 673 250 106 
Oostenrijk  66 197 49 744 
Finland 58 547 33 889 
Griekenland  303 519 264 226 
Portugal  484 371 498 925 
lerland  173 531 206 216 
Luxemburg  12 453 5 600 

7 846 133 7 657 709 
Bülten de EU  582 035 454 086 

8 428 168 8 III 795 
Niet-geanalyseerde baten (1) 867 393 769 520 

9 295 561 8 881 315 
(1) Niet-geanalyseerde baten: 
Opbrengst beleggingsporte-
feuille  178 956 188 355 
Opbrengst indekkingsporte-
feuille  208 889 139 821 
Opbrengst kortlopende effecten. 42 663 24 205 
Opbrengst geldmarkt  436 885 417 139 

867 393 769 520 

Noot Ρ — Geografische verdeling van de ontvangen provisies (post 4 
van de winst- en verliesrekening) 

31.12.1998 31.12.1997 

Frankrijk  99 152 
Italië  45 181 
Verenigd Koninkrijk  96 171 
Spanje . 2 3 
Nederland  — 1 
Denemarken  47 88 
Griekenland  53 79 
Portugal  — 2 
lerland  52 76 

394 753 

Communautaire instellingen . . 20 063 14 872 

20 457 15 625 

Noot Q — Algemene beheerskosten 

31.12.1998 31.12.1997 

Salarissen en emolumenten . . 87 419 81 868 
Sociale lasten en overige sociale 
uitgaven  38 940 36 521 

Personeelskosten  126 359 118 389 
Overige beheerskosten .... 36 132 32 262 

162 491 (*) 150 651 

(*) waarvan 5 006 voor uitgaven in verband met de invoering van de  
euro en bet jaar 2000. 
Op 31 december 1998 had de Bank 998 medewerkers in dienst (980 op 
31 december 1997). 

Noot R — Speciale deposito's voor rentebetaling en aflossing van op-
genomen lenlngen 
Hieronder is opgenomen het bedrag van vervallen coupons en obliga-
ties dat de Bank naar de betaalkantoren heeft overgeboekt, maar die 
nog niet ter incasso zijn aangeboden door de bezitters van de door de  
Bank geëmitteerde obligatieleningen. 

Noot S — Overzicht van de termijntransacties met betrekking tot de  
effectenportefeuille 
De bedragen betreffen de transacties met betrekking tot de effecten
portefeuille, waarvan de valutadatum na de sluiting van het boekjaar valt. 

Noot Τ — Geschatte actuele waarde van de financiële Instrumenten 
De Euro pese Investeringsbank neemt de financiële Instrumenten, be-
halve de handelsportefeuille, in haar balans op tegen de historische 
kostprijs in deviezen, da t wil zeggen he t ontvangen bedrag in geval 
van een passiefpost of het betaalde bedrag ter verwerving van een 
actiefpost. De actuele waarde van de financiële Instrumenten (voorna-
melijk verstrekte kredieten, thesaurieposten, effecten en opgenomen 
leningen na rente- of valutaswaps op lange termijn) aan de actief- en  
de passiefzijde vergeleken met bun boekwaarde wordt in onder-
staande tabel weergegeven: 

(in min ecu)  
Per 31 december 1998 

Activa Passiva 
(in min ecu)  

Per 31 december 1998 Nettoboek-
waarde 

Actuele 
waarde 

Nettoboek-
waarde 

Actuele 
waarde 

- Verstrekte kredieten 
- Indekkingsportefeuille 
- Beieggingsportefeuilie 
- Liquiditeiten 
- opgenomen leningen 

na swaps 

132 890 
2 264 
2 474 
7 848 

145 249 
2 392 
2 655 
7 823 

124 210 135 173 

Totaal 145 476 158119 124 210 135 173 

Noot U — Risicobeheer 
De Europese Investeringsbank moet rekening houden met de vol-
gende significante risico's: 
* kredietrisico's 
* renterisico's 
* liquiditeitsrisico's 
* wisselkoersrisico's 

Kredietrisico 
Het kredietrisico betreff voornamelijk de kredietverlening van de 
Bank en in mindere mate de Instrumenten van de thesaurie, zoals 
vastrentende obligaties in de beleggings-, indekkings- of handels-
portefeuilles, depositocertificaten en interbancaire termijndeposito's. 
Zie voor kredietrisico's b ij afgeleide Instrumenten het hoofdstuk "De
rivaten" (noot V). 
Het kredietrisicobeheer is enerzijds gebaseerd op het kwantificeren 
van het risico dat men op tegenpartijen aanvaardt, en anderzijds op 
een analyse van hun solvabiliteit. 
Bij de kredietverstrekking, de activiteiten van de thesaurie en bij deri-
vaten, worden de kredietrisico's beheerd door een onafhankelijke 
hoofdafdeling Kredietrisico's die rechtstreeks verantwoording aan het 
directiecomité aflegt. De Bank heef t op deze wijze een operationeel 
onafhankelijke structuur ontwikkeld voor het vaststellen van, en het 
toezicht op kredietrisico's. 

Kredietverstrekking 
Teneinde het risico op haar kredietportefeuille te beperken, verstrekt de 
Bank uitsluitend leningen aan tegenpartije n die hun solvabiliteit gedu-
rende längere tijd hebben aangetoond en die voldoende solide garan  
ties bieden. 
Om het risico bij de kredietverstrekking efficiënt te kunnen meten en  
beheersen, heeft de Bank de verstrekte leningen overeenkomstig al-
gemeen 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 december 1998 kunnen 
als Voigt worden geanalyseerd (in miljoenen ecu): 
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- binnen de Europese Unie: 

Garantieverlener 

Lidstaten Overheids-
instelllngen 

Banken in 
"A"-zone Bedrijven Zonder formele 

garantie Totaal 

Geldnemer 

Lidstaten 13 643 13 643 

Geldnemer 

Ov.-instellingen 21 698 6 732 2 113 588 55 31 185 

Geldnemer Banken in "A"-zone 10 355 13 131 8 914 14 882 4 089 51 371 Geldnemer 

Bedrijven 2 858 635 11 963 23 845 2 331 41 633 

Geldnemer 

Totaal 34 911 20 498 22 990 39 315 20 118 137 832 

(1) Kredieten die door cessie van schuldvorderingen worden gegarandeerd, worden geklassee rd naar de aard van de eindbegunstigde. 
2) Kredieten 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 in 
dien zieh bepaalde gebeurtenissen voordoen. 

- buiten de Europese Unie: 

Gegarandeerd door:  
Lidstaten 
Communautaire begroting 
Pretoetredingssteunfaciliteit 

Totaal 

1 657 
14 474 (*) 
1 370 

17 501 

(*) waarvan 1 202 miljoen aan risicodelende leningen (zie onder-
staande toelichting). 

De kredieten die buiten de Europese Unie worden verstrekt (m.u.v. 
kredieten in het kader van de pre toetredingssteunfaciliteit) vallen in 
laatste instantie onder een garantie ten laste van de communautaire  
begroting of van de lidstaten (leningen in de ACS-landen en de LGO). 

In alle regio's (Zuid-Afrika, Middellandse-Zeegebied, Midden- en Oost-
Europa, Azië en Latijns-Amerika) met uitzondering van de ACS-landen 
en de LGO, zijn de risico's op kredieten met een overheidsgarantie in 
laatste instantie ten laste van de communautaire begroting gedekt. 

In de nieuwe akkoorden waartoe de Raad van de Euro pese Unie van 
14 aprii 1997 (97/256/EG) heeft besloten, is het concept van risicode-
ling ingevoerd: bepaalde, door de Bank verstrekte kredieten worden 
voor het commerciële risico gegarandeerd door zekerheden van derde 
partijen; de garantie ten laste van de begroting geldt enkel voor poli-
tieke risico's die hun oorsprong vinden in niet-overdracht van devie-
zen, onteigening, oorlog of burgeronrust. Tot op heden is onder dit  
akkoord voor 1 202 miljoen ecu aan risicodelende leningen getekend. 

De kredieten die in het kader van de pretoetredingssteunfaciliteit zijn 
toegekend (1 370 miljoen) vallen niet onder de garantie uit de begro
ting van de Gemeenschap noch van de lidstaten. 

KREDIETEN VOOR INVESTERINGEN BUITEN DE EUROPESE UNIE 
Verdeling van de kredieten naar belangrijkste zekerheden (in 1 000 χ ecu) 

1. Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan, Landen en  
Gebieden Overzee 
Kredieten aan of gegarandeerd door de landen die 
financiële samenwerkingsovereenkomsten met de 
EG hebben getekend: 
Eerste Overeenkomst van Lomé 420 
Tweede Overeenkomst van Lomé 47 352 
Derde Overeenkomst van Lomé 294 751 
Vierde Overeenkomst van Lomé - Iste protocol 677 402 
Vierde Overeenkomst van Lomé - 2de protocol 170 002 

Kredieten met andere zekerheden: 
Tweede Overeenkomst van Lomé  
Derde Overeenkomst van Lomé  
Vierde Overeenkomst van Lomé - Iste protocol  
Vierde Overeenkomst van Lomé - 2de protocol 

1 189 927 

2 255 
11 653 

379 029 
74 510 

467 447 

Totaal ACS/LGO 1 657 374 

2. Zuid-Afrika 
Kredieten aan of gegarandeerd door de Zuid-
Afrikaanse Republiek 410 886 

3. Derde landen in het Middellandse-Zeegebied o p 
grond van de financiële samenwerking met de EG 
Financiële protocollen en horizontale samenwer
king 
Kredieten aan of gegarandeerd door de deelne-
mende landen 4 135 965 

4 416 802 

1 474 220 
132 595 

Kredieten met andere garanties 280 837 

Subtotaal 

Euromediterraan partnerschap 
Kredieten aan of gegarandeerd door de begun-
stigde landen van dit partnerschap 
Kredieten met andere garanties 

Subtotaal 1 606 815 

Totaal Middellandse-Zeegebied 6 023 617 

4. Derde landen in Midden- en Oost-Europa 

Kredieten aan of gegarandeerd door de landen op 
grond van financiële-samenwerkingsakkoorden 6 327 173 
Kredieten met andere garanties 1 737 822 

Totaal MIdden- en Oost-Europa 8 064 995 

5. Landen In Latijns-Amerika en Azië 
Kredieten aan of gegarandeerd door de landen op 
grond van financiële-samenwerkingsakkoorden 628 231 
Kredieten met andere garanties 715 868 

Totaal Latijns-Amerika en Azië 1 344 099 

Totaal kredieten buiten de Europese Unie 17 500 971 
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Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de uitbetaalde leningen (in miljoenen ecu) op de balansdatum van onderhavig boekjaar, uitge-
splitst naar economische sector waarin de geldnemer actief is: 

Economische sector 
Looptljd 

Economische sector 
binnen één jaar 1 tot 5 jaar > 5 jaar Totaal 1998 1997 

Energie 2 208 11 229 8116 21 553 20 874 

Vervoer 1832 14 557 20 004 36 393 32 855 

Telecommunlcatle 1 607 10 610 2 160 14 377 12 244 
Waterprojecten 1 090 5 806 4 469 11 365 10 540 

DIv.lnfrastructuren 245 2 184 2188 4 617 4 135 
Land- en bosbouw, visserlj 72 247 168 487 17 
Industrie 1 419 9 010 1 268 11 697 11 254 
DIenstverlenIng 137 1 022 239 1 398 1 421 
Globale kredleten 2 203 19160 8 910 30 273 25 933 
Ondernljs, gezondheldszorg 14 168 723 905 — 

10 827 73 993 48 245 133 065 119 273 

Thesaurie 
Het kredietrlsico voortvlo eiend uit de thesaurle-actlviteiten (effecten-
portefeullle, commercial paper, termljndeposlto's enzovoort) wordt 
strikt beperkt door de keuze van vooraanstaande tegenpartljen en 
emittenten. 
De DIrectle heeft llmleten gesteld met betrekking tot de samenstel-
llng van de effectenportefeullle en de ultstaande bedragen aan 
thesaurle-lnstrumenten. Deze hangen vooral af van de beoordeling 
("rating") van de tegenpartljen. De llmleten worden regelmatig gere-
vlseerd door de hoofdafdeling rislcobeheer. 
Navolgende tabe! geeft een overzicht In percentages van de kredlet-
rlslco's Inzake de effectenportefeullle en thesaurle-lnstrumenten op 
basis van de beoordeling van de kredletwaardlgheld van tegenpar
tljen en emittenten: 

Percentage Effecten Thesaurle-
op 31.12.1998 portefeullle lnstrumenten 

In % In % 
rating van Moody's en dergelljke 
AAA 94,25 9,33 
AA1 - AA3 5,24 66,05 
Al — 16,29 
<A1 — 6,71 
zonder rating 0,51 1,62 
Totaal 100,00 100,00 

Renterlslco's 

De Bank heeft een organlsatlestructuur voor het activa/  
passlvabeheer Ingevoerd, onder toepassing van de beste praktljken 
In de financlële sector, met name door de oprlchting van een 
beheerscomité actlva/passiva (BCAP) onder rechtstreekse verant-
woordelljkheld van het DIrectIecomIté. ZI] voert een zodanlge stra 
tegie van actlva-/passlvabeheer, dat de duration van de eigen mld-
delen op ongeveer vljf à zes jaar wo rdt gehandhaafd, om de Bank 
te beschermen t egen grote verschlllen In haar Inkomsten op de  
lange termljn. 

Op basis van een denkbee ldlge portefeuille eigen middelen In over-
eenstemming met bovengenoemde doelstelling van een duration van 
5 tot 6 jaar, heeft een stijging van de rente met 0,01% voor alle  
valuta's een dalin g van de resterende waarde (posltleve minus nega-
tleve effecten) van ecu 456 000 tot gevolg. 

Onderstaande tabel illustreert de renterlslco's waaraan de Bank Is 
blootgesteld. Weergegeven zljn de nominale bedragen en de verval-
data waarop zieh rentewljzlglngen kunnen voordoen voor de belang-
rljkste, aan rentewljzlglngen onderworpen, balansposten: 

Eerstvolgende rentewljzlglngsdata (In miljoenen ecu) 

tot 
3 mnd 

3 tot 
6 mnd 

6 mnd tot 
1 jaar 

1 tot 
5 jaar > 5 jaar Totaal 1998 Totaal 1997 

Activa 
Verstrekte kredleten 
(brutowaarde) 37 667 3 872 5 654 42 964 42 908 133 065 119 273 
Netto llquldltelten 7 665 711 199 1 571 1 411 11 557 10 251 

45 332 4 583 5 853 44 535 44 319 144 622 129 524 
Passiva 
Opgenomen leningen 
en swaps 42 749 4 136 5 369 40 058 31 898 124210 109 520 

Renterlsico 2 583 447 484 4 477 12 421 

LIquldlteltsrIsico's 

In navolgende tabel worden de actief- en passlefposten gea nalyseerd 
naargelang de resterende période tussen de balansdatum en de con-
tractuele vervaldatum. 

De actief- en passlefposten die geen contrac tuele einddatum hebben, 
zljn opgenomen In de categorie "niet vastgelegd". 
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(in miljoenen ecu) 

Vervaldata tot 
3 mnd 

3 mnd tot 
1 jaar 

1 tot 
5 jaar > 5 jaar niet vast-

gelegd Totaal 

Activa 

Kas, tegoeden bij centrale banken en 
postcheque- en girodiensten 

27 27 

Overheidspapier en ander papier dat 
bij centrale banken ter her-
financiering kan worden aangebo-
den 

707 433 1 160 1 060 3 360 

Overige vorderingen: 

onmiddellijk opeisbaar 37 37 
overig 6 088 70 6 158 

6 125 70 6195 
Verstrekte kredieten: 

aan kredietinstellingen 1 094 3 451 22 964 23 105 50 614 
aan dienten 1 985 6 709 37 133 36 624 82 451 

3 079 10 160 60 097 59 729 133 065 
Obligaties en andere vastrentende 
waardepapieren 

1 789 208 883 123 3 003 

Te ontvangen uit hoofde van valuta-
swaps 

6 641 884 12 655 6 082 26 262 

Overige activa 4 457 4 457 

Totaal activa 18 368 11 755 74 795 66 994 4 457 176 369 

Passiva 

Schulden aan kredietinstellingen 640 1 3 644 
Schuldbewijzen: 

obligatieleningen 5 177 8 768 60 025 48 973 122 943 
overig 2 103 69 650 824 

5 179 8 871 60 094 49 623 123 767 
Kapitaal, reserves en resultaat 19 307 19 307 
Overige passiva 5 946 5 946 
Te betalen uit hoofde van valuta- 
swaps 

6 661 976 12 970 6 098 26 705 

Totaal passiva 12 480 9 848 73 067 55 721 25 253 176 369 

Teneinde de solvabiliteit van de Bank zeker te stellen en aan een on-
verwachte behoefte aan liquide middelen te kunnen voldoen, is een 
effectenportefeuille, "de beleggingsportefeuille" (zie noot Β), ge-
vormd. Deze portefeuille bestaat voornamelijk uit vastrentende waar-
depapieren van eersteklas tegenpartijen, merendeels obligaties die 
door de lidstaten zijn uitgegeven. De bedoeling is deze tot hun aflos-
singsdatum aan te houden. 

Wisselkoersrisico's 
Er worden wisselkoersrisico's gelopen bij de cumulatie van eigen mid-
delen in andere valuta's dan de ecu, in de marges op transacties en bij 
de algemene kosten in andere valuta's dan de ecu. Bij bet activa-/  
passivabeheer streeft men naar minimalisering van dit risico door 
nettoposities in de balans op te nemen in ecu of in de valuta's die deel 
uitmaken van de ecumand en wel naar hun respectievelijke gewicht.  
Dit wordt bereikt door regelmatige transacties op de wisselmarkt. 
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Valutaposities (in min ecu) 

Valuta's ECU "In"-
valuta's 

Pond 
sterling 

vs-
dollar 

Overige 
valuta's 

Totaal 
zonder ECU 

Totaal 
generaal 

Activa 

Kas, tegoeden b ij centrale banken en 
postcheque- en girodiensten 

11 16 27 27 

Overheidspapier en ander papier dat 
bij centrale banken ter herfinanciering 
kan worden aangeboden 

696 2 664 2 664 3 360 

Overige vorderingen: 
- onmiddellijk opeisbaar 6 21 1 3 6 31 37 

- overig 2 437 1 481 1 330 109 801 3 721 6 158 
2 443 1 502 1 331 112 807 3 752 6 195 

Vorderingen 
op kredietinstellingen 3 724 36 212 4 045 5 007 1 626 46 890 50 614 

op cliënten 9 359 41 276 15 356 8 970 7 490 73 092 82 451 
13 083 77 488 19 401 13 977 9 116 119 982 133 065 

Obligaties en andere vastrentende 566 893 487 145 913 2 438 3 004 
waardepapieren 

Te ontvangen uit hoofde van valuta - 2 961 3 494 2 775 10 276 6 756 23 301 26 262 
swaps 

Overige activa 941 2 ICD 986 243 186 3 515 4 456 

Totaal activa 20 690 88 152 24 996 24 753 17 778 155 679 176 369 

Passiva 

Schulden aan kredietinstellingen 162 394 87 1 482 644 

Schuldbewijzen: 

lopende obligatieleningen 11 012 56 607 19 590 18918 16 557 III 672 122 684 

overige 5 533 213 332 1 078 1083 
11 017 57 140 19 803 18918 16 889 112 750 123 767 

Kapitaal, reserves en resultaat 18 514 793 793 19 307 

Overige passiva 1327 3 261 555 438 365 4 619 5 946 

Te betalen uit hoofde van valutaswaps 1851 16 224 3 202 5 272 156 24 854 26 705 

Totaal passiva 32 871 77 812 23 560 24 715 17411 143 498 176 369 

Nettopositie op 31/12/1998 -12181 10 340 1436 38 367 

Nettopositie op 31/12/1997 -11 518 9 568 1 521 56 373 

Moot V — Derivaten 

1. Bij de finanderingsactiviteiten 
De Bank maakt voornamelijk gebruik van derivaten bij de inlening om 
de opgenomen middelen wat valuta's en rentesoort betreft te laten 
overeenstemmen met de valuta's en rentesoort van door haar ver-
strekte kredieten, alsmede om de inleningskosten te reduceren. 

De meest gebruikte derivaten zijn: 

* valutaswaps 

* renteswaps 

* deferred rate setting agreements (DBS) - contracten met uitgestelde 
rentebepaling. 

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

Renteswaps 

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

Deferred rate setting agreements (DRS) - contrac ten met uitgestelde 
rentebepaling. 

Dit afgeleide instrument behoort tot de categorie renteswaps 
(vaste/variabele rente of omgekeerd). Het wordt echter specifiek ge-
bruikt door organisaties die langlopende kredieten verstrekken, zoals 
de EIS, die omvangrijke bedragen op de kapitaalmarkt opneemt. 

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 dat zij beant-
woorden aan de vraag van de cliënten van de Bank. Er kan ook toe-
gang tot bepaalde kapitaalmarkten worden verkregen door met een 
tegenpartij te ruilen en aldus van diens gunstige toegangs-
voorwaarden gebruik te maken. Zo worden de kosten van de  
middelenopname verlaagd. 
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Alle rente- en valutaswaps In verband met de portefeuille opgenomen 
leningen hebben dezelfde looptijden als de leningen en zljn dus op  
lange termijn. 
Bovengenoemde derivaten worden onderhands afgesloten met voor-
aanstaande tegenpartijen. 
Evenals bi j de financiële Instrumenten op de balans staan derivaten 
bloot aan kredletrisico's. In tegenstelling tot eerstgenoemde Instru
menten, waarvan het kredietrisico over het algemeen wo rdt weerge-
geven door de hoofdsom of het nominale bedrag, bestaat het risico  
bij derivaten over het algemeen siechts u lt een klein deel van de 
hoofdsom. In het geval van de Bank, die uitsluitend onderhandse 

derivatencontracten afsluit, wordt het kredietrisico beoordeeld vol-
gens de methode van het "actuele risico", aanbevolen door de Bank 
van Internationale Betalingen (BIB). Het risico wordt uitgedrukt als 
positieve vervangingswaarde van de desbetreffende contracten, ver-
meerderd met de potentlële risico's afhankelijk van de looptijd en het 
soort transactie, en gewogen naar een bepaalde coëfficiënt naarge-
lang de soort tegenpartlj (gewogen risico BIB 2). 

Onderstaande tabellen geven de looptijden van de valutas waps, ren-
teswaps en DRS op basis van de hoofdsommen, evenals het kredie t
risico dat eraan wor dt toegekend. 

Valutaswaps (In mlljoenen ecu) 

< 
1 jaar 

1 tot 
5 jaar 

5 tot 
10 jaar > 10 jaar Totaal 31.12.1998 Totaal 1997 

Hoofdsommen 1 330 13 539 5 735 347 20 951 19 792 
geactuallseerde nettowaarde -167 -242 121 27 -261 604 
Kredietrisico (cf gewogen BIB 2) 14 249 144 130 537 593 

De te ontvangen en te betalen hoofdsommen in verband met valutaswaps worden aan de actief-, respectievelljk de pass iefzijde van de balans ge-
boekt onder de rubrieken "overige activa" c.q. "overige schulden" (zie punt 2 voor kortlopende swaps). 

Renteswaps en DRS (In mlljoenen ecu) 

< 
1 jaar 

1 tot 
5 jaar 

5 tot 
10 jaar > 10 jaar Totaal 31.12.1998 Totaal 1997 

Hoofdsommen 5 334 26 038 17 930 7 239 56 541 43 613 
geactuallseerde nettowaarde 77 1 785 854 1 202 3 918 1 858 
Kredietrisico (cf gewogen BIB 2) 20 482 315 322 1 139 570 

Over he t algemeen slult de Bank geen opt lecontracten in het kader 
van haar risico-afdekkingsbeleid. 
Met het oog op de invoering van de euro op 1 januari 1999 heeft de 
Bank echter een deel van haar valutap ositie in GBK, DKK en GRD met  
optiecontracten afgedekt. 
In haar strategie om op de financiële markten zo goedkoop mogelijk 
haar middelen aan te trekken, slult de Bank echter wel lening-
overeenkomsten met bijvoorbeeld rente- of beursindexoptles. Voor 
dergelijke leningen worden swapovereenkomsten gesloten om het 
overeenkomstige marktrisico af te dekken. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal en de bedra-
gen van de verschillende structuren van opgenomen leningen: 

Structuren 
met  

impliciete 
rendements-

beinvloe-
dende 

elementen 

Beurslndex-
gerelateerde 
structuren 

Coupons 
e.d. met  

bijzondere 
opties 

Aantal 

Hoofdsommen 
(in min ecu) 

Actuele nettowaarde 

70 45 29 Aantal 

Hoofdsommen 
(in min ecu) 

Actuele nettowaarde 

6 944 2 043 1 972 

Aantal 

Hoofdsommen 
(in min ecu) 

Actuele nettowaarde 458 977 694 

AI deze structuren maken deel uit van de desbetreffende onder
handse leningovereenkomsten. 

Over het algemeen w ordt met deze opties geen risico gelopen, be-
halve voor enkele beursindexoptles; hiervoor bestaat echter een ga  
rantie in de vorm van onderpand, dat regelmatig wordt gecontro-
leerd. 

2. Bij het iiquiditeitenbeheer 

De Bank s luit eveneens ko rtlopende valutaswapovereenkomsten af 
om valutaposities In haar operationele middelenbeheer te verevenen 
ten opzichte van haar ref erentievaluta, de ecu, maar ook om te vol-
doen aan de vraag naar valuta's voor uitbetalingen op verstrekte kre-
dleten. 

Per 31 december 1998 belopen de hoofdsommen van de kortlopend e 
valutaswaps 5 311 mlljoen ecu, tegenover 1 974 mlljoen ecu het jaar 
daarvoor. 

De te ontvangen en te betalen hoofdsommen in verband met kortlo
pende valutaswaps worden eveneens aan de actief- en passiefzijde 
van de balans geboekt onder de ru brieken "overige activa" c.q. "ove
rige schulden". 
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Moot W — Verdeling van de kredietverlening naar land van projectuitvoering 

Totaal waarvan 
uitstaand nog niet % % 

Land van uitvoering van de projecten Aantal bedrag uitbetaald uitbetaald van het totaal in 1997 

1. Kredieten voor investeringen binnen de Unie en daarmee gelijkgestelde kredieten 
Duitsiand  552 18 293 986 554 138 17 739 848 11,78 % 10,31 % 
Frankrijk  426 17 496 823 1 139 782 16 357 041 11,26 % 11,14% 
Italië  1 797 26 692 971 3 516 876 23 176 095 17,18 % 18,58 % 
Verenigd Koninkrijk  349 19 700 647 2 980 232 16720415 12,68 % 13,56 % 
Spanje  376 19 850 708 819 492 19 031 216 12,78 % 13,11 % 
België . , , . 102 3 989 994 378 906 3 611 088 2,57 % 2,54 % 
Nederland  55 2 987 909 655 917 2 331 992 1,92 % 1,94% 
Zweden  69 2 653 346 202 096 2 451 250 1,71 % 1,47 % 
Denemarken ........... 132 3 768 326 160 602 3 607 724 2,43 % 2,98 % 
Oostenrijk 50 1 618 939 46 1 618 893 1,04 % 0,96 % 
Finland 30 1 420 855 133 062 1 287 793 0,91 % 0,65 % 
Griekenland , , . . 190 4 780 713 725 410 4 055 303 3,08 % 3,03 % 
Portugal    195 9 968 555 1 916 773 8 051 782 6,42 % 6,27 % 
lerland  149 2 357 115 464 289 1 892 826 1,52 % 1,98 % 
Luxemburg , . . 21 271 649 17 353 254 296 0,17 % 0,12 % 
Gelijkgestelde kredieten (a)  26 1 979 703 0 1 979 703 1,27 % 1,20 % 

Totaal 4 519 137 832 239 13 664 974 124167 265 88,73 % 89,84 % 

2. Kredieten voor investeringen buiten de Unie 
2. r. ACS-ianden en LGO 
Kenia  10 127 896 32 000 95 896 
Jamaica 12 118 531 6 752 III 779 
Zimbabwe  14 116 999 9 534 107 465 
Namibie  7 108 681 68 940 39 741 
Trinidad en Tobago  6 100 892 28 064 72 828 
Ghana  5 94 128 40 920 53 208 
Ivoorkust  11 87 721 5 500 82 221 
Mauritius 12 84 893 37 962 46 931 
Nigeria  6 79 814 0 79 814 
Acs-Landen Gezamenlijk  2 70 454 10713 59 741 
Botswana  11 66 285 3 600 62 685 
Barbados 6 65 002 38 508 26 494 
Lesotho  3 58 800 54 000 4 800 
Mozambique  2 58 000 58 000 0 
Papoea-Nieuw-Guinea  6 56 128 8 568 47 560 
Bahama's 4 41 680 14 744 26 936 
Regionaal Afrika  2 37 673 10 000 27 673 
Kameroen  7 30 056 8 000 22 056 
Mali  1 27 594 0 27 594 
Mauritanië  2 26 868 15 000 11 868 
Regionaal West-Afrika  2 20 952 20 000 952 
Fiji 5 20 564 6417 14 147 
Regionaal Caribisch Gebied  1 19 680 16 000 3 680 
Guinee  2 14491 0 14 491 
Sint-Lucia  4 13219 250 12 969 
Gabon  2 11 828 10 500 1 328 
Uganda  1 11 142 0 11 142 
Dofninicaanse Republlek ....... 2 10 647 3 000 7 647 
Frans Polynesië  4 8 968 0 8 968 
Caymaneilanden  3 7 296 2 508 4 788 
Senegal  1 6911 0 6911 
Nederlandse Antillen  4 6 856 1 000 5 856 
Malawi  4 6 184 0 6 184 
Saint Vincent en de Grenadines  2 6 008 4 000 2 008 
Suriname  1 4 000 4 000 0 
Grenada  1 4 000 4 000 0 
Nieuw Caledonië  1 3 990 643 3 347 
Tonga  3 3 961 0 3 961 
Democratische Republiek Congo  1 3 779 0 3 779 
Britse Maagdeneilanden  2 2 835 0 2 835 
Belize  2 2 754 1 101 1 653 
Falklandeilanden . 1 2 244 0 2 244 
Congo , 2 1 495 0 1 495 
Swaziland  2 1 420 0 1 420 
Aruba  2 1 241 0 1 241 
Togo  1 1 226 0 1 226 
Seychellen , . , . 1 771 0 771 
Regionaal Centraal Afrika ....... 1 689 0 689 
Montserrat  1 127 0 127 

Subtotaal 188 1 657 373 524 224 1 133149 1,07 % 1,09 % 

(a) Kredieten, verstrekt op grond van artikei 18, )id 1, tweede alinea, van de Statuten van de Bank voor projecten die buiten het grondgebied van de lidstaten worden uitgevoerd, maar 
die voor de Europese Unie van belang zijn, worden gelijkgesteld aan binnen de Unie toegekende kredieten. 
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Moot W — Verdeling van de kredietverlening naar land van projectultvoerlng (vervolg) 

Totaal waarvan 
ultstaand nog niet % % 

Land van uitvoering van de projecten Aantal bedrag ultbetaald ultbetaald van het totaal in 1997 

2.2 Zuid'Afrika Subtotaal 12 410 886 259 673 151 213 0,26 % 0,21 % 

2.3 Middeflandse-Zeegebied 
Algerije 25 1 125 417 324 000 801 417 
Egypte ; . . 32 1 071 230 323 549 747 681 
Marokko .ita 27 973 718 433 744 539 974 
Tunesië  37 675 717 331 481 344 236 
Libanon . s s 13 479 364 295 433 183 931 
Turkije a . s . 11 461 825 152 394 309 431 
Voormalig Joegoslavlê (b)  36 346 972 0 346 972 
Jordanie ν . . s s 28 321 655 103 457 218 198 
Cyprus » a s 14 251 344 140 200 111 144 
GazaA/Vestoever  9 183 974 183 000 974 
Israël . 3 69 109 22 435 46 674 
Malta 4 31 819 15 000 16819 
Syrie  5 31 472 0 31 472 

Subtotaal 244 6 023 616 2 324 693 3 698 923 3,88 % 

2.4 Midden- en Oost Europa 
Polen  . , . 29 2 369 177 1 687 815 681 362 
Tsjechlë  ... 18 1 550 441 835 507 714934 
Hongarije , ... 21 1 170 634 513 258 657 376 
Roemeniê , ... 18 1 021 768 738 021 283 747 
Slowakije  ... 16 636 128 222 583 413 545 
Bulgarije . , , ... 12 537 293 361 000 176 293 
Slovénie , , . 9 333 581 143 765 189 816 
Litouwen  ... 10 146 673 73 662 73 011 
Letland  ... 6 88 972 56 655 32 317 
Estland ... 7 72 377 34 090 38 287 
Albanie  ... 5 67 951 67 110 841 
Fyrom  ... 1 70 000 55 000 15 000 

Subtotaal 152 8 064 995 4 788 466 3 276 529 5,19% 4,33 % 

2.5 Latijns-Amerika en Azië 
Argentiniê , , , 5 198 531 65 458 133 073 
Flltpijnen  6 189 711 157 824 31 887 
Brazilië , , . 4 172 137 55 000 117 137 
Indonesie  3 145 744 138 887 6 857 
Pakistan ............ 3 81 000 81 000 0 
Peru  2 77 713 0 77 713 
Thailand  2 58 890 0 58 890 
Vietnam  1 55 000 55 000 0 
India ï . 1 54 872 52 444 2 428 
China  1 54 348 27 605 26 743 
Chili  1 49 854 0 49 854 
Mexico  1 49 342 0 49 342 
Panama  1 47 825 0 47 825 
Costa Rica ,,.... 1 42 730 15 542 27 188 
Regionaal - Andespact ........ 1 40 000 40 000 0 
Paraguay  1 17 000 17 000 0 
Uruguay  1 9 404 0 9 404 

Subtotaal 35 1 344 101 705 760 638 341 0,87 % 0,73 % 

Totaal 631 17 500 971 8 602 816 8 898 155 11,27 % · 10,16 % 

Totaal Generaal 5150 155 333 210 22 267 790 133 065 420 100 % 100 % 

(b) Kredieten, verstrekt aan publiekrechtelijke Organen van de voormaiige Federale Republiek Joegoslavlê, blljven gerubrlceerd als kredleten In niet-lldstaten rond de MIddellandse 
Zee. 

* 10,4% buiten de pretoetredingssteunfaciliteit 
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Noot Χ — Wisselkoersen 
Voor het opmaken van de balans per 31 december 1998 en 31 decem-
ber 1997 zijn de volgende wisselkoersen toegepast: 

1 ecu = 

EURO-11: 
Duitse mark 
Franse frank 
Itallaanse lire 
Spaanse peseta 
Belgische frank 
Nederlandse gulden 
Oostenrijkse schilling 
Finse mark 
Portugese escudo  
lers pond 
Luxemburgse frank 

PRE-INS: 
Pond sterling 
Deense kroon 
Griekse drachme  
Zweedse kroon 

NIET-COMMUNAUTAIRE 
VALUTA'S: 
VS-dollar 
Zwitserse frank 
Libanees pond 
Japanse yen 
Canadese dollar 
Australische dollar 
CPA-frank 
Tsjechische kroon 
Hongkong dollar 
Nieuw-Zeelandse dollar 
Zuid-Afrikaanse rand 

31.12.1998 (*) 31.12.1997 

1,95583 
6,55957 

1936,27 
166,386 
40,3399 
2,20371 
13,7603 
5,94573 

200,482 
0,787564 

40,3399 

0,705455 
7,44878 

329,689 
9,48803 

1,16675 
1,60778 

1759,46 
132,800 

1,80613 
1,89932 

655,957 
35,1939 
9,10065 
2,20892 
6,84883 

(*) 
(*) 
{*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 

1,97632 
6,61214 

1942,03 
167,388 
40,7675 
2,22742 

13,9020 
5,98726 

202,137 
0,771961 

40,7675 

0,666755 

7,52797 
312,039 
8,73234 

1,10421 
1,60553 

1684,66 
143,680 

1,58256 
1,69098 

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

(*) Op 31.12.98 onherroepelijk vastgelegde koersen 

1998 - JAARVERSLAG biz. 90 



Accountantsverklaring 
Aan de voorzitter van het Comité ter contrôle van de boekhouding 

Europese investeringsbank 

Luxemburg 

In overeenstemming met de opdracht die de Bank ons op 20 juni 1996 heeft gegeven, 

hebben wij de hieronder genoemde jaarstukken van de Europese Investeringsbank over 

het boekjaar dat is geëindigd op 31 decomber 1998 gecontroleerd. Deze jaarstukken Val 

ien onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Europese Investeringsbank. 

Het behoort tot onze verantwoordelijkheid hierover op grond van de door ons verrichte  

contrôle een oordeel uit te spreken. 

De contrôle is door ons verricht in overeenstemming met de internationale normen in-

zake de contrôle van jaarrekeningen. Volgens die normen dienen wij de contrôle zoda-

nig op te zetten en uit te voeren, dat er met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld 

dat de jaarrekening geen wezenlijk onjuiste opgaven bevat. De contrôle omvat het on-

derzoeken, 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 gehanteerde grondslagen van administratieve ver-

antwoording en verslaglegging en van door het bestuur gemaakte belangrijke schattin-

gen, alsmede het beoordelen van de algehele opstelling van de jaarrekening. Wij zijn 

van mening dat onze contrôle een redelijke grondslag voor ons oordeel vormt. 

Wij zijn van oordeel dat hierna genoemde jaarstukken een getrouw en duidelijk beeld 

geven van de grootte van het vermögen en van de financiële situatie van de Europese 

Investeringsbank op 31 decomber 1998 en van het resultaat en de kasstromen over het 

boekjaar 1998, in overeenstemming met de grondslagen van de Richtlijn van de Raad 

van de Europese Gemeenschappen inzake jaarrekeningen en geconsolideerde jaarreke

ningen van banken en overige financieringsinstellingen, en met de terzake gangbare  

internationale normen. HIervan afwijkende grondslagen en normen zijn in de desbetref 

fende noten toegelicht. 

De door ons gecontroleerde jaarstukken omvatten: 

Balans 
Opgave van de speciale sectie 
Winst- en verliesrekening 
Eigen vermögen en bestemming van het resultaat 
Overzicht van de kapitaalrekening 
Overzicht van de kasstromen 
Bijiage bij de jaarrekening 

ERNST & YOUNG 
Société Anonyme 

Luxemburg, 23 februari 1999 Catherine ALEXANDER Kenneth A. HAY 
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COMITÉ TER CONTROLE 
VAN DE BOEKHOUDING 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding brengt versieg ult aan de Raad van Gouver

neurs, waarblj onderstaande verkiaring wordt afgelegd voordat de Gouverneurs het jaar-

verslag en de jaarrekening van het afgelopen boekjaar goedkeuren: 

Verkiaring van het Comité ter contrôle van de boekhouding 

Het Comité dat krachtens artikei 14 van de Statuten en artikei 25 van het règlement van 

orde van de Europese Investeringsbank de regeimatigheid van de verrichtingen en de 

boeken van de Bank controieert, 

na inzage van aile boeken en bescheiden waarvan het Comité het voor de uitoefening 

van zijn mandaat nodig oordeeide om kennis te nemen, 

na kennisneming van het rapport van Ernst & Young d.d. 23 februari 1999, 

gezien het jaarversiag over 1998, aismede de financiëie overzichten voor het op 31 de 

comber 1998 afgesioten boekjaar, zoals die door de Raad van Bewind in zijn vergaderin-

gen van 23 februari en 23 maart 1999 zijn vastgesteid, 

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

bevestigt bij deze: 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1998 hebben plaatsgevonden 

met inachtneming van de voorschriften van de Statuten en het règlement van orde, 

dat de financiëie overzichten, omvattende de balans, de winst- en verliesrekening, de 

rekeningen van de Speciale Sectio, de bijiage met de toelichting op, en aile overige infor-

matie in de financiëie overzichten, een getrouw en eeriijk beeld geven van de financiëie 

positie van de Bank met betrekking tot haar activa en passiva, aismede van de resultaten 

van haar verrichtingen en haar kasstromen in genoemd boekjaar. 

Luxemburg, 20 aprii 1999 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

E. M ARIA Y. TU OKKO M. SOMERS 
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Tijdens zijn jaarvergadering op 5 juni 1998 

heeft de Raad van Gouverneurs de  

Europese Investeringsbank toestemming 

verleend, met ingang van 01.01.1999 de  

euro als rekeneenheid te gebruiken. 

Vanaf die datum worden alle verrichtingen 

in euro geboekt. 
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BALANS PERI JANUARI 1999 
In 1 000 X euro 

ACTIVA 

1. Kas, tegoeden bij centrale banken en postcheque- en 
girodiensten 

2. Overheidspapler en ander papier dat bIj centrale banken 
ter herflnanciering kan worden aangeboden (noot B). . 

3. Vorderingen op kredietinstellingen 
a) onmiddellljk opelsbaar 
b) overige vorderingen (noot C) 
c) kredieten (noot D) , , . 

4. Vorderingen op cliënten 
Kredieten (noot D) 
Specifieke voorzieningen (noot A.4) 

5. Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 
(noot B) 
a) van publiekrechtelijke emittenten 
b) van andere emittenten 

6. Aandelen en andere niet-vastrentende waarde papieren 
(noot E) 

7. Deelnemingen (noot E) 

8. Immateriële activa (noot F)  

9. Materiële activa (noot F)  

10. Overige activa 
a) vorderingen op iidstaten wegens kapitaal-

verrekeningen (noot G)  
b) te vorderen uit hoofde van EMS-rentesubsidies 

(noot FI)  
c) overige vorderingen (noot I)  
d) te ontvangen uit hoofde van valutaswaps  

11. Overlopende activa (noot J)  

1.1.1999 31.12.1998 

37 226 
6 158155 
50 614 348 

82 451 072 
- 175 000 

2142 415 
860 922 

19 020 
1 094165 

26 262 368 

27 170 

3 360 241 

56 809 729 

82 276 072 

3 003 337 

125 151 

160 000 

4 800 

82 604 

27 375 553 

3 144 771 

37 226 
6 158155 
50 614 348 

82 451 072 
- 175 000 

2 142 415 
860 922 

0 

19 020 
1 094 165 
26 262 368 

27 170 

3 360 241 

56 809 729 

82 276 072 

3 003 337 

125151 

160 000 

4 800 

82 604 

27 375 553 

3 144 771 

176 369 428 176 369 428 

Zie voor de noten de toelichting op de jaarrekening 
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PASSIVA 1.1.1999 31.12.1998 

1. Schulden aan kredietinstellingen 
a) direct opeisbaar  
b) op termijn of met opzegging (noot K) . , 

2. Schuldbewijzen (noot L) 
a) lopende obiigatieienlngen ...... 
b) overige , . 

3. Overige schulden 
a) schulden aan lldstaten (noot G) .... 
b) voorultontvangen rentesubsidles (noot H) . 
c) overige crediteuren (noot I)  
d) te betalen uit hoofde van valutaswaps . . 
e) diversen  

4. Overlopende passiva (noot J)  

5. Voorzieningen voor risico's en verpllchtingen 
pensioenfonds personeel (noot M) .... 

6. Fonds voor algemene bankrisico's (noot N) 
7. Kapitaal 

geplaatst  
niet opgevraagd  

8. Reserves 
a) reservefonds  
b) aanvuilende reserve 

9. "Amsterdam Special Action Programme" . . 
10. Te bestemmen resultaat  

11. Nettoresultaat  

0 
643 624 

0 
643 624 

122 942 325 
824 918 

4159 
324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

643 624 

123 767 243 

95 549 597 
- 89 549 597 

10 000 000 
861 890 

27 739 400 

4 555 545 

356 763 

750 000 

6 000 000 

10 861 890 

500 000 

0 

1 194 963 
176 369 428 

POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING 
1.1.1999 

Verplichtingen 
- Kapitaal EBRD (noot E) 
. niet opgevraagd 442 500 
. te störten 59 062 

- Kapitaai EIE (noot E) 
. niet opgevraagd 640 000 

- Niet uitbetaaide kredieten (noot D) 
. kredietinstellingen 6 325 144 
.ciienten 15 942 646 

22 267 790 
Garanties (noot D) 
. met betrekking tot door derden verstrekte kredieten . . . 346 969 
. met betrekking tot participaties van derden in de kredietver-

iening door de Bank 0 
346 969 

Speciale dep osito's voor rentebetaling en aflossing opg eno-
men leningen (noot R) 4 765 957 

Effectenportefeullle (noot S) 
. te leveren 263 945 
. te ontvangen 0 

Nominale waarde renteswap-overeenkomsten en DRS 
(nootV) 56 540 900 

Geplaatste, maar nog niet getekende leningen 1 200 000 

122 942 325 
824 918 

4 159 
324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

62 013 000 
•57 361 015 

6 201 300 
6 008 605 

6 325 144 
15 942 646 

346 969 

0 

643 624 

123 767 243 

27 739 400 

4 555 545 

356 763 

750 000 

4 651 985 

12 209 905 

500 000 

0 

1 194 963 
176 369 428 

31.12.1998 

442 500 
59 062 

640 000 

22 267 790 

346 969 

4 765 957 

263 945 
0 

56 540 900 

1 200 000 
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OVERZICHT VAN DE KAPITAALREKENING PER 1 JANUARI 1999 
in euro 

Overdracht 
Geplaatst Niet opgevraagd Gestört uit de aanvullende Nog te Sterten 

Lidstaten kapltaai kapitaal op 31.12.1999 reserve en gestört kapitaal 

Duitsland 13 315 952 250 12 248 980 092 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Frankrijk 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Italië 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Verenigd Koninkrijk 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Spanje 6 530 656 000 6 140 003 092 302 618 690 88 034 218 390 652 908 
België 4 924 710 000 4 630 122 198 228 201 989 66 385 813 294 587 802 
Nederland 4 924 710 000 4 630 122 198 228 201 989 66 385 813 294 587 802 
Zweden 3 267 057 000 3 071 033 586 151 983 002 44 040 412 196 023 414 
Denemarken 2 493 522 000 2 344 363 695 115 545 254 33 613 051 149 158 305 
Oostenrijk 2 444 649 000 2 297 970 078 113 724 695 32 954 227 146 678 922 
Finland 1 404 544 000 1 320 271 348 65 339 188 18 933 464 84 272 652 
Griekenland 1 335 817 000 1 255 909 988 61 900 005 18 007 007 79 907 012 
Portugal 860 858 000 809 362 903 39 890 601 11 604 496 51 495 097 
lerland 623 380 000 586 090 514 28 886 245 8 403 241 37 289 486 
Luxennburg 124 677 000 117 219032 5 777 303 1 680 665 7 457 968 

95 549 597 250 89 549 597 250 4 651 985161 1 348 014 839 6 000 000 000 

De Baad van Gouverneurs heeft in zijn jaarvergadering op 5 jun i 1998 met eenparigheld van stemmen de volgende besluiten genomen: 

1) De Raad van Gouverneurs van de EIB heeft besloten het geplaatste kapitaal te verbogen van 62 013 miljoen tot 100 000 mlljoen euro. 

2) Met ingang van 1 januarl 1999 bedraagt het gestorte kapitaal 6 000 miljoen euro, dat is 6% v an het geplaatste kapitaal van 100 000 miljoen euro; de verhoging van het gestorte  
kapitaal geschiedt op 1 jan uari 1999 door overboeking van een bedrag van 1 348 014 839 euro uit de vrije aanvullende reserve van de Bank. 

3) Omdat enkele parlementaire procedures op 1 jan uari 1999 nog niet officieel konden worden afgerond, bedraagt het geplaatste kapitaal van de Bank op 1 januari 1999 €95,549 
miljard, maar dit zai met terugwerkende kracht tot genoemde datum op € 100 miljard worden gebracht zodra aan de vereiste formaliteiten is voldaan. 
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Gefinancierde projecten 

Kredietverlening in de Europese Unie 99 

Kredietverlening buiten de Europese Unie 112 

Kandidaat-lidstaten 
Landen van het euromediterrane partnerschap 
Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan en LGO 
Zuid-Afrika 
Latijns-Amerika en Azië  
Midden- en Oost-Europa 

112 
114 
115 

117 

117 
117 

Statistische bijiage 119 
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De kreeâetverieniry ßec&aagt in totaailS 116 mi^oen euro 

Bs? 
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Kredietverlening in 
de Europese Unie 
In totaal is in 1998 in de Europese Unie voor 25 116miljoen aan 

leningovereenkomsten getekend, tegenover 22 887 miijoen in 1997, een 

toename van 9,4% (zie onderstaande tabei voor de verdeiing per lidstaat). 

De verstrekte kredieten (25 101 miijoen) zijn uit eigen middeien gefinancierd -

hieronder wordt voornameiijk de opbrengst van de op de kapitaaimarkt 

gepiaatste emissies en het eigen kapitaai (gestört kapitaai en de reserves) 

verstaan; voorts is er voor 15 miijoen een garantie aan het Verenigd Koninkrijk 

verleend. Deze transacties valien onder de financiële verantwoordelijkheid van 

de Bank en verschijnen in haar balans. 

De EiB werkt nauw samen met een groot aantai financiële insteiiingen en 

handeisbanken. Zij steit hun globale ieningen ter beschikking voor de  

financiering van investeringen van bescheiden omvang in de sectoren industrie,  

dienstveriening, onderwijs, gezondheid en infrastructuur. Ook verstrekt zij 

afzonderlijke leningen via bemiddeiende insteiiingen en banken. 

Ondertekende leningovereenkomsten in de Euro
pese Unie (in min euro) 

1998 1994-1998 
Bedrag % Bedrag % 

Beigië (BE) 858 3,4 3 935 3,7 
Denemarken (DK) 745 3,0 3 845 3,7 
Duitsiand (DE) 5 168 20,6 16 831 16,0 
Griekeniand (GR) 736 2,9 3 246 3,1 
Spanje (ES) 3 152 12,6 14 252 13,5 
Frankrijk (FR) 2 837 11,3 12 750 12,1 
leriand (IE) 263 1,0 1 278 1,2 
Italie (IT) 4 387 17,5 18 559 17,6 
Luxemburg (LU) 109 0,4 289 0,3 
Nederiand (NL) 426 1,7 2 309 2,2 
Gostenrijk (AT) 358 1,4 1 645 1,6 
Portugal (PT) 1 505 6,0 6 490 6,2 
Finland (Fl) 551 2,2 1 434 1,4 
Zweden (SE) 664 2,6 2 709 2,6 
Ver.Koninkrijk (GB) 3 074 12,2 13 924 13,2 
Art.18(') 282 1,1 1 812 1,7 

Europese Unie 25 116 100 105 309 100 

(1) Beiangrljke Europese projecten die buiten het grondgebied van 
de iidstaten worden uitgevoerd. 

N.B.: 

in de navoigende iijst worden de com 

munautaire beieidsdoelsteiiingen in de  

marge van de afzonderiijke ieningen 

aangegeven. De Symbolen van de ver-
schlilende doeisteiiingen zljn als voigt: 

• regionale ontwikkeling 

* concurrentievermogen bedrijfsleven 
en Europese integratie 

+ milieubescherming en 
stadsvernieuwing 

• communautaire infrastructuur 

• energiedoeistellingen 

A onderwijs 

Indien niet specifiek aangegeven, zljn de  

globale kredieten van muitlsectoraie aard 

en kunnen zij meerdere doeisteiiingen 

tegelijk dienen. 

De in deze iijst voorkomende bedragen 

zijn in miijoenen euro uitgedrukt. 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

858 

1 140 

657 

665 

615 

Productie van vlakglas, 

Glaverbel S.A. 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

745 

737 

688 

825 

850 

Ondertek. leningovereenkomsten: 858 miljoen 
waarvan 
Afzonderljjke leningen; 711 miljoen 
Globale kredleten: 147 miljoen 

De afzonderlijke leningen betreffen de sectoren energie (51 miljoen), vervoer (475 miljoen), water-

beheer (73 miljoen) en Industrie (111 miljoen). 

Ondertekende leningovereenkomsten In 1998 

Afzonderlijke leningen 

Aanleg van een gasleiding voor het 
transport van Brits aardgas via België naar 
Duitsland en Nederland 
DistrigazS.A. 50,6 

Modernisering en uitbreiding van de  
hoofdriool- en 
rioolwaterzuiveringsinstailaties in het 
Vlaams gewest 
Aquafin N.V, 

Aanleg en technische modernisering van 
spoorlijnen voor de hogesnelheidstreinen 
tussen Brüssel en Antwerpen, en Brüssel en 
Luik (Iste dee! van de 2de fase van de  
HSL-België) 
NMB5 - Nationale Maatschapplj van 
Belgische 5poorwegen 

Voorzieningen ter beperking van 
milieuschade in een staalfabriek in Gent 
5IDI\/IARNV 

363,2 •· 

Bouw van een productie-eenheid voor 
industrieel gas in Feluy (Henegouwen) 
Società Ossigeno Liquido Spa   

Aanleg in Luik van een knooppunt van de  
autosnelwegen E25 
(Maastricht-Luik-Luxemburg) en E40 
(Aken-Luik-Brussel) 
Sofico - Société régionale wallonne de 
financement complémentaire des 
infrastructures  

Modernisering in verscheidene ateliers van de 
productie-instaiiaties voor viakglas 
Glaverbel S.A.   

73,2 

61,8 

12,6 

37,1 

78,5 •· Globale leningen 

Gedeelte Ghislenghien-Hacquenies van de 
autosnelweg AB Brussel-Rijssel 
Sofico  33,7 •· 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Bank BrusselLambert N.V.  147,0 

enemarken 
Ondertek. leningovereenkomsten:·. 745 miljoen 
waarvan 
Afzonderlijke leningen: 710 miljoen 
Gioele kredieten: 35 miljoen 

De afzonderlijke leningen betreffen de sectoren energie en afvalverwerking (60 miljoen), vervoer 

(512 miljoen), telecommunicatie (98 miljoen) en industrie (40 miljoen). 

Ondertekende leningovereenkomsten in 1998 
Afzonderlijke leningen 

Renovatie en ombouw van een 
afvalverbrandingsoven t.b.v. elektriciteits-
en warmteproductie, aismede 
stadsverwarmings- en rioolnetten 
Ârhus Kommune  

Uitbreiding en modernisering van 
luchthaven Rastrup bij Kopenhagen 
KobenhavnsLufthavneA/S  

Uitbreiding en modernisering van een 
verbrandingsoven voor huishoudafval in 
Hprsholm bij Kopenhagen 
Nordforbraending 1/5   

37,6 • + 

22,5 T + 

Aanleg van een vaste weg- en 
spoorwegverbinding over de Sont tussen 
Kopenhagen (Denemarken) en Maimö  
(Zweden) 
Oresundkonsortiet Kobenhavn  

40,0 

79,2 

Aanleg en modernisering van vijf gedeeiten 
van autosnelwegen in de regio Kopenhagen  
en in Midden-Jutland 
Koninkrijk Denemarken 30,8 

Aanleg van een vaste weg- en 
spoorwegverbinding tussen Sjaelland en Fyn 
over de Grote Belt 
A/SStorebaeltsforbindelsen 361,8 •· 
Modernisering en uitbreiding van de vaste 
en mobiele telecommunicatienetten 
Tele Danmark A/S 98,1 •· 
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Bouw van installaties voor de productie van 
katalysatoren en verbetering van de  
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit in 
Frederikssund  
(Sjaeiiand) 
HaldorTopsoe A/S 39,5 

Globale kredieten 

Financiering van openbare infrastructuren 
van bescheiden omvang 
Kommune Kredit  8,7 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Finansierlngsinstituttet for Industri eg 
Handvaerk (FIH) 

Mezzanineieningen aan het zieh  
ontwikkeiende MKB ter versterking van het 
eigen vermögen 
FIH 

20,1 

Productie van kataiysatoren, 

6,5 Haider Topspe AIS 

Duitslarad 
Ondertek. leningovereenkomsten; 5 168 miljoen 

waarvan 
Afzonderlijke leningen: 2 796 miljoen 

Globale kredieten: 2 372 miljoen 

De afzonderlijke leningen op het hele Duitse grondgebied zijn gegaan naar de sectoren energie  

(187 miljoen), vervoer (420 miljoen), telecommunicatie (623 miljoen), water- en afvalbeheer (331 mll-

joen) en stadsvernleuwing (608 mlljoen). De leningen voor Investeringen In de Industrie belogen In 

totaal 155 mlljoen - met Inbegrip van een Industrleterrein - en In de dienstensector 57 mlljoen. Naar 
de sectoren onderwijs en gezondheld Is 412 mlljoen gegaan. 

De afzonderlijke leningen voor projecten In de oostelljke deelstaten maakten 48 % van het totaalbe-

drag In 1998 ult. Bljzondere vermelding verdient de stadsrenovatle In Berlljn: modernlsering van het 

aardgasdistrlbutlenet, Inrlchting van de Potsdamer Platz en Adlershof, ultbrelding en Inrichting van de  

handeisbeurs en renovatle van ziekenhuisgebouwen. De financiering van vaste telefoon- en mobllo- 
foonnetten (623 mlljoen) Is zowel voor de oostelljke deelstaten als voor de rest van Dultsiand van  

belang. 

Ondertekende leningovereenkomsten in 1998 
Afzonderlijke leningen 

Aanieg van een gasieiding van 
Dornumersiel (Noordzeekust) tot Saizwedel 
voor de levering van Noors gas 
Netra GmbH Norddeutsche Erdgas 
Transversale 131,4 ·Τ 

Renovatle van 26 spoorwegstations 
Deutsche Bahn AG  229,3·· + 

Aanieg van een gedeelte van de 
autosnelweg rond Farchant 
(Oberbayern) 
Bondsrepubliek Dultsiand  

Modernisering van het middenspanningsnet 
in de regio Leipzig 
Westsächsische Energie AG (WESAG) 25,6 BT 

Bouw van een derde terminal, een station  
voor de hogesneiheidstrein en een 
parkeerterrein op de iuchthaven 
Keulen/Bonn (Noord-Rijniand-Westfaien) 
Flughafen Köln/Bonn GmbH  

Modernisering en uitbreiding van het 
aardgasdistributienet 
Gasag Berliner Gaswerke AG  

Uitbreiding en modernisering van het 
stadsverwarmingsnet van Leipzig 
Stadtwerke Leipzig GmbH  

22,7 BT 

7,6 BT 

Uitbreiding van de iuchthaven 
Hanno ver-Langenhagen 
(Nedersaksen) 
Flughafen Hannover-
Langenhagen GmbH  

73,6 

60,7 

15,2 

Vergroting van een haventerminal 41,3 B· 

ék. ΙΟΙ 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

5168 

3447 

3094 

2715 

2408 

ACTIVITEITEN IN DE EU 



Stadsvernieuwing 

in het centrum 

van Berlijn 

Aanleg van een nieuw gei'ntegreerd vast en 
mobiel telecommunlcatienet 
VIAG Interkom GmbH   

Hoofdriool- en afvalwaterverwerkings-
installaties in: 

- Mannheim 
Stadt Mannheim 

- Berlijn 
Berliner Wasserbetriebe 

- Hamburg 
Hamburger Stadtentwässerung 

- Noord-Rijniand-Westfalen 
Ruhrverband  
Wupperverband  

- Wansdorf (Brandenburg) 
Klärwerk Wansdorf GmbH _ 

- de Saar 
Entsorgungsverband Saar EVS 

- de omgeving van Senftenberg 
(Brandenburg) 
Wasserverband Lausitz  

- Keulen (Noord-Rijnland-Westfalen) 
Zweckverband Südlicher Randkanal _ 

- Herford (Noord-Rijnland-Westfalen) 
Herforder Abwasser GmbH  

Bouw van afvalverbrandingsbedrijven in 

- Kassel-Bettenhausen (Hessen) 
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH  

- Hamburg 
Müllverwertung Rugenberger Damm 
GmbH  

Verbetering van het stadsmilieu: 

- op de Potsdamer Platz, in het centrum van 
Berlijn 
Daimler-Benz AG  

- in Stuttgart 
Landeshauptstadt Stuttgart. 

- in de zone Adlershof in Zuidoost-Berlijn 
Berlin Adlershof Aufbaugesellschaft mbH _ 

Vergroting en modernisering van de 
handelsbeurs van Berlijn 
Land Berlin  

622,9 •· 

63,1 + 

51,0 • + 

51,0 + 

25,5 • + 
15,7 + 

30.2 • + 

18,9 • + 

10,1 • + 

10,1 + 

5,0 + 

25,3· • + 

25.3 • + 

354,0 • + 

10,1 + 

6,0 • + 

222,9 •· 
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Bouw van een industrieterrein in 
Saarlouis 
Saarland Bau und Boden Projekt GmbH 

Herste/ van een verlaten industrieel 
complex en verbouwing ervan tot een 
centrum voor mediakunst en -technologie 
Stadt Karlsruhe  

25,5 

15,3 

Bouw van een O&O-centrum in Sindelfingen 
bij Stuttgart, en modernisering van de 
spuitateliers in de automontagefabrieken in 
Sindelfingen en Bremen 
Mercedes-Benz AG 47,91 

Modernisering van de productie-installaties 
voor elektrotechnisch materiaal en van een 
smeiterij in drie fabrieken in Saksen en  
Saksen-Anhalt 
VEM Beteiligungen GmbH  

Bouw van een wafeifabriek voor de 
productie van microprocessoren en van een 
ontwerpcentrum in Dresden (Saksen) 
AMD Saxony Manufacturing GmbH   

Bouw van een centrum voor de productie 
en uitzending van radio- en  
teievisieprogramma's in 
- Dresden (Saksen) 
Mitteldeutscher Rundfunk MDR  

- Magdeburg (Saksen-Anhait) 
Mitteldeutscher Rundfunk MDR _ 

Modernisering en renovatie van 
ziekenhuizen 

- in het oosteiijk dee/ van Berlijn 
Land Berlin  

- in Mecklenburg-Vorpommern 
Land Mecklenburg-Vorpommern 

Uitbreiding van een technische hogeschool 
en bouw van universiteitsbibiiotheken 
Freistaat Thüringen  

51,0 

32,0 

30,6 

28,0 

349,3 

33,4 

28,9 ·Α 

Globale kredieten 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau  
- Commerzbank AG  
- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 
- Deutsche Bank AG  
- Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 
- Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg-Girozentrale  

- Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
- Bayerische Landesbank Girozentrale  
- 1KB Deutsche Industriebank  
- Investitionsbank des Landes Brandenburg 
- Landesbank Berlin Girozentrale  
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale _ 
- Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG  
- Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 
- Landesbank Sachsen Girozentrale  
- Landesbank Saar Girozentrale  
- Hamburgische Landesbank Girozentrale  

507.7 
394,9 
330,6 
245,6 
153,5 

108,3 
107,1 
100.8 
74.7 
50,6 
50.4 
50.2 
49.5 
25.3 
25,3 
15.8 
10,1 

Verrichtingen ander ASAP via het MKB-Ioket: 

- Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW 51,0 
- Innovationsfonds Hessen GmbH ^ 20,4 
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Griekenlan 
Ondertek. leningovereenkoinsten: 736 miljoen 

waarvan Q 
Afzonderlijke leningen: 377 miljoen 

Globale kredleten: 359 miljoen 

Er zijn afzonderlijke leningen verstrekt in de sectoren energie (165 miljoen), vervoer (30 miljoen), 
telecommunicatie (112 miljoen) en gezondheid (70 miljoen). 

Ondertekende leningovereenkomsten in 1998 
Afzonderiljke leningen 

Toevoeging van een gasgestookte eenheid 
voor de gecombineerde elektridteits- en 
warmteproductie bij de centrale van 
Lavrion (Attika) 
DEI - Dimosia Epihirisl llektrismou (openbare 
elektrlciteitsmaatschapplj) 

Tweede fase van de ontwikkeling van de  
mobilofoonnetten 
STET (Hellas) S.A. 112,2 •· 

32,0 

Bouw van een hogedrukgasnet tussen Kula 
(Bulgaars-Griekse grens) en Aghia Triada, bij 
Athene, voor de invoer van aardgas uit 
Rusland, en bouw van een terminal voor 
vioeibaar gas uit Algerije 
DEPA-Dimosia Epihirisl Aeriou 100,0 

Uitbreiding en versterking van bet 
stroomtransport- en -distributienet 
DEI 

Bouw van de internationale luchthaven 
Spata (Athene) 
Athens International Airport SA   

Modernisering en uitbreiding van 
infrastructuren en installaties op bet gebied 
van gezondbeid en sociale bescberming 
HelleenseDemocratischeRepubliek 70,0 

Globale kredieterì 

Financiering van kleine infrastructuren die 
opgenomen zijn in bet regionale boofdstuk 
van bet communautaire bestek 
Helleense Democratische Republiek 

32,5 Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
- Banque Nationale de Paris . 
- National Investment Bank for Industrial 

30,4 •· Development 

290,0 

45,0 

23,7 

Ondertek. leningovereenkomsten: 3 152 miljoen / 
waarvan J 

Afzonderlljke leningen: 2 096 miljoen ( 
Globale kredleten: 1 056 miljoen 

De afzonderlijke leningen betreffen de sectoren energie (59 miljoen), vervoer (916 miljoen) en telecom
municatie (696 miljoen), afvalwaterverwerking en stedelijke voorzieningen (268 miljoen), Industrie en 

dienstverlening (49 miijoen), onderwijs en gezondheid (108 miljoen). 

Ondertekende leningovereenkomsten In 1998 
Afzonderlijke leningen 

Verbetering en uitbreiding van bet 
stroomdistributienet in Midden-Spanje en 
Gaiicie 
Union Eléctrica Penosa SA   

Verbetering van bet nationale wegennet 
KoninkrijkSpanje  

59,3 BT 

Aanleg van drie gedeelten van bet  
boofdwegennet 
Territorio Histórico de Bizkaia   

Aanleg van een spoorlijn voor de 
voorsteden van FAadrid, voorzieningen voor 
de spoorlijnen rond Barcelona en Bilbao en  
voor de belangrijkste intercitylijnen 
KoninkrijkSpanje 157,8 B· 

Verbetering van bet regionale wegennet 

- PrincipadodeAsturias 
- Comunidad Autònoma de Castilla 

La Mancha  

Aanleg van een spoorlijn tussen Madrid en  
Arganda del Rey 
Transportes Ferroviarios de Madrid SA  

Uitbreiding van de baven van Valencia 
Autoridad Portuaria de Valencia  

57,6 
Uitbreiding van de baven van Bilbao 
Autoridad Portuaria de Bilbao  

237,2 B· 

60,0 B· 

35.8 B·  

33,6 Β 

31,4 Β· 

17.9 Β· 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

736 

730 

721 

525 

535 

Financiering van 

gezondbeidsinfrastructuren 

(ASAP) 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

3152 

2716 

2 553 

2820 

3012 

Spoorlijnen in Madrid, Barcelona 

en Bilbao en bun voorsteden 
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De Europese raket Ariane 5 

Bouw en uitbreiding van de metro van 
Madrid 
Comunidad de Madrid  137,6 

Renovatie en uitbreiding van schalen voor 
voortgezet en beroepsonderwijs 
Comunidad Autònoma de Galicia 59,6 Uà. 

Modernisering van de luchtvioot voor lange 
afstanden 
Iberia Lineas Aéreas de Espafia SA  

Uitbreiding van het mobilofoonnet 
Telefonica ServiciosMóviles SA  

Modernisering van het telefoonnet 
Telefonica SA  

146.8 

388,3 

239.9 

• · • · Bouw en inrichting van een nieuw 
districtsziekenhuis in Lugo en van drie 
lokale ziekenhuizen, uitbreiding of herstel 
van ziekenhuizen 
Comunidad Autònoma de Galicia  48,2 

Globale kredieten 
Aanschaf en het in geostationnaire baan 
brengen van een derde 
telecommunicatiesatelliet 
HispasatSA  68,0 

Financiering van openbare infrastructuren 
van bescheiden omvang 
Dexia Banco Local SA  59,7 

Hoofdriolen en 
afvaiwaterzuiveringsvoorzieningen 
JuntadeSaneamientodeCataluna -

Bouw en uitbreiding van het 
riooiwaterzuiveringsnet op de Balearen 
Instituto Balear de Saneamiento  

23,8 

13,5 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang: 
- Instituto de Crédito Oficial  
- Banco Bilbao Vizcaya SA 
- Banco Santander de Negocios SA . 

Stadsrenovatie in 
een aantal gemeenten op de 
Balearen  

- Banco Central Hispanoamericano SA 
- Banco Bilbao Vizcaya SA 

179,6 

- Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
- Institut Català de Finances  

404,5 
119.5 
118.6 
118,6 
118,6 
60,0 
17,9 

Reconstructie en vergroting 
van het Gran Teatro del Liceo van  
Barcelona 
Consorci del Gran Teatro del Liceu _ 

Verrichtingen onder ASAP via het MKB-loket: 
- Instituto de Crédito Oficial  

Flessen- en bokalenfabriek in Montblanc  
(Catalonië) 
Vidrieria de Montblanc SA  

51,1 

29,7 

(Fund manager: AXIS Participaciones 
Empresariales, S.A.) 

- Caja de Cataluna 

8,9 

- Caja de Ahorros de Terrassa 

Bouw en exploitatie van een themapark in 
Sevilla 
Partecsa-Parques Tecnoculturales SA  

- Caixa Economica Montepio Geral (P) 
- Caja de Ahorros de Salamanca y Soria 
- Caja de Asturias 

19,5 
(Fund manager: Baring Private Equity 
Partners Espafia, S.A.) 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

ankrijk 
Ondertek. leningovereenkomsten; 2 837 miljoen 
waarvan 
Afzonderlijke leningen: 796 miljoen 
Globale kredieten: 2 041 miljoen 

De afzonderlijke leningen zijn naar de sectoren vervoer (610 miljoen), afvalverwerking met warmte-

recuperatie (21 miljoen) en industrie (165 miljoen) gegaan. 

Ondertekende leningovereenkomsten in 1998 
Afzonderlijke leningen 

Autosnelwegverbindingen via de Caisse  
Nationale des Autoroutes (CNA) 

- A16, Tlsle-Adam-Amiens-Boulogne (Ile de 
France/Picardie 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et 
de l'Est de la France  

- ASI, Grenoble-Col du Fau (Rhône-Alpes) 
AREA - Société des Autoroutes 
Rhône-Alpes  22,7 •· 

120,7 

- A20, Brives-Cahors-Montauban op de  
verbinding Vierzon-Montauban 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de la 
France  

- A29, Neufchâtel-Amiens-
St Quentin (Picardie) 
SANEE - Société des Autoroutes 
du Nord et de l'Est de la France _ 22,6 •· 

95,0 •· 
- ASI, Sisteron-La Saulce 
ESCOTA - Société de l'Autoroute 
Esterel-Côte d'Azur  8,5 

- A39, Dôle-Lons-Le-Saunier 
(Franche-Comté) 
SAPRR - Société des Autoroutes Paris 
Rhin-Rhône  80,0 •· 

Verbetering van het wegennet op het 
eiland Réunion 
Région Réunion  60,5 

- A29, Le Havre-Yvetot-Saint Saens (Haute 
Normandie) 
SAPN - Société des Autoroutes 
Paris-Normandie  26,2 

Aanieg van de eerste tramiijn van Orleans  
(Centre) 
Syndicat intercommunal de 
l'agglomération d'Orléans  45,6 + 
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Aanleg van een tramlijn in Montpellier  
(Languedoc-Roussillon) 
District de l'aggiomération de 
Montpellier  

Uitbreiding van de luchthaven 
fioissy-Chartes de Gaulie 
Aéroports de Paris  

24,2 

75,1 

Globale kredleten 

Financiering van openbare infrastructuren 
van bescheiden omvang 
Crédit Local de France  

Uitbreiding van de luchthaven 
Saint-Denis-Gillot 
Chambre de Commerce et d'Industrie de la 
Réunion 7,6 •· 

Aanschaf van wagons voor het vervoer van 
auto's 
Société de transport de véhicules 
automobiles 21,3 · 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang in renovatie en 
stadsontwikkeiing 
Crédit Local de France  

1 187,1 

151,2 

Bouw van een verwerkings- en 
valorisatiecentrum van stedelijk afvai in 
Chartres (Centre) 
ORISANE  

Ontwikkeiing en vervaardiging van het 
motorenaggregaat van de Europese raket 
Ariane 5 in Vernon (Haute-Normandie) en 
Bordeaux (Aquitaine) 
Société européenne de propulsion  

21,2 T + 

37,8 

Financiering van kleinschalige investeringen 
in een verbetering van de waterkwaliteit in 
het waterbekken dat onder de bevoegdheid 
valt van het Agence de /'eau 
Seine-Normandie 
Caisse Nationale de Crédit Agricole  

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 

- Banque Nationale de Paris  
- Caisse Nationale de Crédit Agricole 
- Crédit Commercial de France  
- Société générale  

30,0 

302,2 
150,2 
105,6 

76,0 

Bouw van een fabriek voor geïntegreerde 
circuits in Rousset, bij Aix-en-Provence 
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
ATMEL Corporation  37,8 

Ontwerp en ontwikkeiing van een kleine  
stadswagen in Hambach (Lotharingen) 
Micro Compact Car AG 89,6 

Verrichtingen onder ASAP via het MKB-loket: 

- Caisse de Dépôts et Consignations 
- 5ofaris - Société française de garantie des 

financements PME  

22,8 

15,1 

lerlan 
Ondertek. leningovereenkomsten: 263 miljoen 

waarvan 
Afzonderlijke leningen: 112 miljoen 

Globale kredleten; 151 miljoen .i 

Er zljn afzonderlijke leningen gegaan naar de sectoren energie (96 miljoen) en industrie (16 miljoen). 

Ondertekende leningovereenkomsten in 1998 

Afzonderlijke leningen 

Bouw van een aardgasgestookte centraie in 
Poolbeg, bij Dubiin 
Electricity Supply Board   

Productie en distributie van industrieel gas  
in Cork (South-West) 
BOCLtd  

Globale kredleten 
Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
- Ulster Bank Ltd   
- Bank of Ireland PLC 

95,5 ·Τ 

16,5 

72,5 
63,7 

Verrichtingen onder ASAP via het MKB-loket: 
ACT 1999 Private Equity Limited 
Partnership 15,3 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

263 

207 

189 

327 

291 

Meer dan de helft van de financieringen 

van de EIB in ierland betreff het MKB 

ACTIVITEITEN IN DE EU 



1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

4387 

3517 

4121 

3435 

3100 

Uitbreiding van het 
telecommunicatienet 

Ondertek. leningovereenkomsten: 4 387 miljoen 
waarvan 
Afzonderlijke leningen: 3 359 miljoen 
Globale kredieten: 1 028 miljoen 

Er zijn afzonderlijke leningen toegekend in de sectoren energie (218 miljoen), vervoer (885 miljoen) en 

telecommunicatie (1 307 miljoen), stedelljke Infrastructuren en diverse voorzieningen (289 miljoen). In 

de Industrie is voor 574 miljoen, en in de dienstensector voor 87 miljoen ter beschikking gesteld. 

Ondertekende leningovereenkomsten In 1998 
Afzonderlijke leningen 

Bouw van een waterkrachtcentrale in de  
vallei van de Do/re Ripaire bij Turijn 
Azienda Energetica Metropolitana 
Torino   

Exploitatie van een aardolieveld in de Val  
d'Agri (Basilicata) 
ENI - Ente Nazionale Idrocarburi  

Bouw van een windmolenpark in 
Castelfranco in Miscano (Campanie) 
Filippo Sanseverino  

Gedeelte Rome-Napels van het spoornet 
voor de hogesnelheidstrein 
Treno Alta Velocita  

Verbreding van de autosnelweg 
Turijn-Savona 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade  

Verbreding van een dee/ van de 
autosnelweg Milaan-Napels, tussen de 
knooppunten Orte en Rome-Noord 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade  

Aanieg van een aansluiting 
op de autosnelweg tussen Pordenone 
(Friuli) en 
Conegliano (Veneto) 
Autovle Venete  

Modernisering van de luchthaven 
Aeroporto G. Marconi di Bologna _ 

Modernisering van het vaste 
telecommunicatienet 
- In het hele land  

98,0 ·Τ 

103,1 

16,5 

614,1 •· 

116,0 

77,3 

61,8 

15,4 

- Inde Mezzogiorno  
Telecom Italia 

Verbetering van het stadsmilieu van  
Florence (Toscane): expioitatie van het 
architecturaal erfgoed, verbetering van het 
vervoer, renovatiewerken 
Comune di Firenze  

_l 025,8 
_ 281,0 

• · • · 
Herste/ van infrastructuur, woningen, 
openbare gebouwen en monumenten die 
tijdens de aardbevingen in het najaar van 
1997 in de regie's Umbrië en de Marken zijn 
beschadigd 
Regione Marche   
Regione Umbria  
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali  

Modernisering van twee metaalfabrieken in 
Terni (Umbrië) en Turijn (Piemonte) 
Acciai Speciali Terni  
Società delle Fucine  
Tubificio di Terni  

51,3 

61,9 
118,6 

57,3 

15,3 
7,6 
2,8 
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Productontwikkeling en technische  
modernisering van ateliers voor de 
vervaardiging van materiaien en apparatuur 
voor de ijzer- en staalindustrie in Buttrio 
(Udine) 
Danieli & C Officine Meccaniche 25,8 

Vergroting en modernisering van vier  
fabrieken voor de productie van  
marmersteen (Veneto) 
Quarella  

Uitbreiding van drie fabrieken voor 
aardewerktegels in Emilia-Romagna 
Piemme  

Modernisering van de glasproductielijnen in 
een fabriek van San Salvo (Abruzzen) 
5IV-Società Italiana Vetro  

Bouw van een fabriek voor spaanpiaat en  
van een met houtafval gestookte generator  
in Mortara (Lombardije) 
SIT-Società Industria Truciolari  

5,1 

5,2 

18,0 

31,7 

Ontwikkeling en productie van een nieuw 
model auto in de fabrieken van Mirafiori 
(Piëmonte), Melfi (Basilicata) en Termini 
Imerese (Sicilië) 
Flat Auto   

Bouw van een centrale voor industrieei gas 
in Prioio Gargallo (Sicilië) 
Sviluppo Sud  

Bouw van een fabriek voor motoren voor 
huishoudelijke /toe/- en vriesapparatuur in 
Rovigo (Veneto) en modernisering van de 
compressorenfabriek in Mei 
ZanussI Elettromeccanica  

Modernisering van vijf fabrieken voor 
huishoudelijke apparatuur in Midden- en  
Noord-ltalië 
FlectroluxZanussI  

257,8 

35,1 

40,9 

103,1 

Uitbreiding van drie zijdepapierfabrieken in 
de Provincie Lucca (Toscane) 
Industrie Cartarie Tronchetti SpA 25,8 

Uitbreding en modernisering van een 
themapark aan de oevers van het 
Gardameer (Veneto) 
Gardaland  

Uitbreiding en modernisering van de 
groente- en fruitgroothandel van Fondi 
(Latium) 
Mercato all'Ingrosso di Fondi  

Vestiging van twee winkeicentra in Catania 
(Sicilië) en Taranto (Puglia) 
La Rinascente  

30,9 

15,4 

41,0 



Globale kredieten - Cassa di Risparmio di Firenze 36,1 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang: 

- Credito per le imprese e le opere pubbliche 
- Rolo Banca 1473   
- Mediocredito Centrale  
- Cassa di Risparmio in Bologna . 
- Banca Popolare di Verona  
- Mediocredito di Roma  

154,7 
127,7 
103,1 

72,0 
51,4 
51,0 

- Banco di Napoli. 
- Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino 
- Banca Commerciale Italiana  
- Mediocredito Lombardo  
- Efibanca  
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna  
- Credito Bergamasco  
- Banca Carige 
- Banca Popolare di Novara 

30.6 
25,8 
25,8 
25.7 
25,7 
25,7 
25,5 
25,5 
15,4 

Luxembu 
Ondertek. leningovereenkomsten: 109 miljoen 

waarvan 
Afzonderlijke ieningen: 92 miljoen 

Globale kredieten: 17 miljoen 

Ondertekende leningovereenkomsten in 1998 

Uitbreiding van het spoornet 

voor de hogesnelheidstrein 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

109 

79 

5 

Afzonderlijke Ieningen 

Aanschaf van vier vrachtviiegtuigen  
en een viuchtsimuiator in 
het kader van de uitbreiding en 
modernisering van de 
iuchtvioot 
Cargolux Airlines International SA — 92,1 

Globale kredieten 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Société Nationale de Crédit et d'Investissement _  

Verrichtingen onder ASAP via het MKB-loket; 
Société Nationale de Crédit et 
d'investissement  

8,6 

8,6 

Nederland 
Ondertek. leningovereenkomsten; 426 miljoen 

waarvan 
Afzonderlijke Ieningen; 381 miljoen 

Globale kredieten; 45 miljoen 

Aile afzonderlijke Ieningen betreffen infrastructuren; in de sectoren vervoer (22 miljoen), waterbeheer 

(136 miljoen) en stedelijke voorzieningen (223 miljoen). 

Ondertekende leningovereenkomsten in 1998 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

426 

398 

766 

319 

399 

Afzonderlijke Ieningen 

Verbetering van efficiency en veiligheid en 
capaciteitsverhoging van de 
luchtverkeersdiensten in Nederland 
Luchtverkeersbeveiligings-Organisatie  

Eerste ontwikkelingsfase van de nieuwe 
wijk IJburg op 6 eilandjes in het IJmeer, 
dichtbij het centrum van Amsterdam 
Gemeente Amsterdam  223,3 

Aanieg en verbetering van de 
wa tervoorziening 
Provinciaal Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland NV  

22,4 

135,6 

Globale kredieten 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
SNS Bank Nederland NV  44,8 
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Grotere veiligheid van het 

iuchtverkeer 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

358 

555 

490 

242 

90 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1505 

1350 

1293 

1232 
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Oqstenrijk 
\ O^ertek. leningovereenkomsten: 358 miljoen 

Waarvan 
\^^^^_^fzonderlijke leningen; 290 miljoen 

Globale kredleten: 68 miljoen 

De afzonderlijke leningen betreffen de sectoren energie (40 miljoen), vervoer (51 miljoen), water-
beheer (58 miljoen), industrie en dienstverlening (142 miljoen). 

Ondertekende leningovereenkomsten in 1998 

Afzonderlijke leningen 

Bouw van een waterkrachtcentrale aan de  
Donau en aanpassing van deze rivier 
stroomafwaarts van Wenen 
Österreichische Donaukraftwerke AG   

Ontwerp en productie van een kleine  
Personenwagen en van onderdelen in een 
autofabriek in Graz 
5teyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik AG 

Bouw van een afvalverbrandingsbedrijf met 
stoomproductie voor industrieel gebruik in 
Lenzing (Oberösterreich) 
RVL Reststoffverwertung Lenzing Invest 
GmbH & Co KG 

Modernisering en uitbreiding van de  
luchtvloot 
Tiroler Luftfahrt AG   

40,0 

28,7T+* 

Modernisering van een staaibedrijf in 
Donawitz (Südösterreich) 
Vœst-Alpine Stahl Donawitz GmbH   

21,7 

70,0 

Onderzoek en ontwikkeling o.g. v. innovatie 
in de sectoren metallurgie, energie en  
milieu in Linz (Oberösterreich) 
VA Technologie AG   49,8¥ + * 

Uitbreiding en modernisering van het 
rioolstelsel van de stad Graz 
Stadt Graz  

Aanleg van een rioolstelsel in Bruck, bij 
Wenen 
Abwasserverband Großraum Bruck  

50,5 

15,2 

14,5 

Globale kredieten 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
- Bank für Arbeit und Wirtschaft AG 
- Österreichische Investitionskredit AG 
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 

15,2 
36,0 
16,8 

Portugal 
Ondertek. leningovereenkomsten: 1 505 miljoen 
waarvan 
Afzonderlijke leningen: 1 439 miljoen 
Globale kredieten: 66 miljoen 

De afzonderlijke leningen zijn gegaan naar de sectoren energie (106 miljoen), vervoer (1 087 miljoen), 

telecommunlcatie (44 miljoen), water- en afvalbeheer (51 miljoen). In de dienstensector is 25 miljoen 
toegekend en in het onderwijs 126 miljoen. 

Ondertekende leningovereenkomsten in 1998 

Afzonderlijke leningen 

Bouw van een gasgestookte gecombineerde 
elektriciteitscentrale biJ Porto 
Turbogâs Produtora Energética SA 62,9 • Τ 

Bouw van een verbrandingsoven voor 
gemeentelijk afval met 
elektriciteitsproductie in de aggiomeratie 
van Lissabon 
ValorsulSA 42,0· • + 

Aanieg van aardgasdistributienetten 
- in de regio Setùbai 
Setgàs - Sociedade de Produçâo e 
Distribuiçâo de Gas Naturai SA 28,3 
- in Centrumwest-Portugai 
Lusitaniagàs-CompanhiadeGàsdoCentroSA 14,9 ·Τ 

Aanieg van een spooriijn op de brug "25  
aprii" in Lissabon 
Rede Ferroviària Nacional, EP 99,4 
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Modernisering en verlenging van twee 
spoorlijnen in het noorden 
Rede Ferroviària Nacional, EP 74,5 

Uitbreiding van de metro van Lissabon 
Metropolitano de Lisboa, EP   

73,1 •· 
Verbetering en modernisering van de 
spoorlijn Lissabon - Porto 
CP Caminhos de Ferro Portugueses, EP _ 

Aanleg van twee gedeelten van het 
autosnelwegnet Caldas da Rainha-Leira en  
Caldas da Rainha-Santarem, ten noorden en  
noordoosten van Lissabon 
Auto-Estradas do Atlàntico 149,1 •· 

Aanleg van twee gedeelten van het 
autosnelwegnet Evora-Estremoz en  
Montijo-Setùbal, op de zuidoever van de 
Taag 
ßrisa-Auto-Estradas de Portugal SA 109,0 •· 

Aanleg van de sneltram in Porto 
Metro do Porto SA  

168,9 

99,4 

Modernisering en uitbreiding van het 
telecommunicatienet 
Portugal Telecom SA  44,2 •· 

Wegenwerken en rioolstelsels in Almada, bij 
Lissabon 
Câmara Municipal de Almada   

Vernieuwing van de iuchtvioot voor 
middellange afstanden 
TAP Air Portugal SA  

22,4 

157,6 •· 

Technische modernisering van de 
luchthaveninstallaties op Madeira 
ANAM - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea de 
Madeira SA 74,1 •· 

Technische modernisering van de installaties 
op drie luchthavens en modernisering van 
de luchtverkeerscontrolevoorzieningen 
ANA-Aeroportos e Navegaçâo Aèrea, EP 68,8 •· 

Bouw van een winkeicentrum in Lissabon 
Vasco da Gama - Promoçâo de Centros 
ComerciaisSA 24,7 • 

Nieuwe gebouwen en modernisering van 
bestaande installaties in acht universitaire  
instellingen 
Portugese Republiek 125,8 ·Α 

Globale kredieten 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
- Banco Português de Investimento SA 
- Banco Espirito Santo e Comercial de 

Lisboa SA  

49,2 

9,9 

Verrichtirìgen onder A5AP via het MKB-loket: 
-BPI-SGPSSA 4,9 
- ES Capital-Sociedade de Capital de 

RiscoSA  2,5 

Fìnla 
Ondertek. leningovereenkomsten; 551 miljoen 

waarvan 
Afzonderlijke leningen: 501 miljoen 

Globale kredieten: 50 miljoen 

De afzonderlijke leningen betreffen de sectoren energie (78 miljoen), vervoer (349 miljoen) en industrie 
(75 miljoen). 

Ondertekende leningovereenkomsten in 1998 
Afzonderlijke leningen 

Uitbreiding en modernisering van het 
hoogspanningsnet in Midden- en  
Zuid-Finland 
Suomen Kantaverkko Oy 
(Finse Elektriciteitsmaatschappij)  

Modernisering van zes gedeelten van het 
spoorwegnet 
Suomen Tasavalta (Finse Republiek)  

77,6 

58,1 •· 

Herinrichting van de 
E4 tussen Tornio et Kemi tot 
autosnelweg 
Suomen Tasavalta (Finse Republiek) . 

Uitbreiding van de luchthaven van  
Helsinki-Vantaa 
llmailulaltos 
(Burgerluchtvaartorganisatie)  

25,1 

107,8 

Technische modernisering van de spoorlijn  
Helsinki-Tampere-Seinäjoki 
Suomen Tasavalta (Finse Republiek)  49,9 

Verbetering van gedeelten van de 
hoofdweg oost-west E18 en voltooiing van  
de autosnelweg Hämeenlinna-Tampere 
Suomen Tasavalta (Finse Republiek) 58,0 

Modernisering van een papierpulpfabriek In 
Joutseno (Zuidoost-Finlandj 
Metsä-Serla Oy 74,6 

Globale kredieten 

Financiering van openbare infrastructuren  
van bescheiden omvang  
Municipality Finance Ltd 33,4 

Aanleg van het gedeelte Paimio-Muuria op 
de autosnelweg E18 
Suomen Tasavalta (Finse Republiek)  50,2 

Verrichtingen onder ASAP via het MKB-loket: 

CapMan Capital Management Oy 16,7 

Afvalverbrandingsoven 

met eiektriciteitsproductie 

in Lissabon 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

551 

401 

302 

179 

60 

Papierpulpfabriek in Joutseno 
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eden 
Ondertek.leningovereenkomsten; 664 mtljoen 
waarvan 
Afzonderlijke leningen: 608 miljoen 
Globale kredieten: 56 miljoen 

De afzonderlijke leningen zijn verdeeld over de sectoren energie (182 miljoen), vervoer (293 miljoen), 

waterbeheer en stedelijke Infrastructuur (37 miljoen) en de Industrie (95 miljoen). 

Ondertekende leningovereenkomsten in 1998 

Afvalverwerking in Umeà met 

warmterecuperatie en 

elektrkiteitsproductie 

1998 

1997 

1995 

1995 

1994 

664 

925 

847 

273 

15 

Afzonderlijke leningen 

Renovatie en modernisering van het 
stroomdistributienet 
VattenfallAB 

Uitbreiding en modernisering van de  
stadsverwarmings-, collectieve 
klimatiserings- en elektriciteitsnetten in 
Göteborg 
Göteborg Energi AB  

Bouw van een afvalverbrandingsoven met 
warmterecuperatie en 
elektriciteitsproductie in Umeà 
UmeâEnerglAB  

154,4 ·Τ 

27,9 Τ + 

10,9 • + 

Verbetering van de infrastructuur voor 
drink- en riooiwater, ivegvervoer en het 
stratennet van Maimo 
Malmö Gatu-och Traflknämnd  
(gemeente Malmö)   

Bouw van een centrum voor 
veiiigheidsproeven in een autofabriek in 
Torsianda (Göteborg) 
Volvo Personvagnar AB   

Modernisering en uitbreiding van een 
fabriek voor chemische producten in 
Stenungsund, ten noorden van Göteborg 
Borealis AB  

20,6 · + 

40,8 +* 

54,2Τ+* 
Bouw van een vaste weg- en  
spoorwegverbinding over de Sont tussen  
Kopenhagen (Denemarken) en Maimö 
(Zweden) 
Öresundskonsortlet  

Aanieg van het zuideiiike dee/ van de  
rondweg rond Stockholm 
Vägverket  

Vernieuwing van de iuchtvioot voor körte  
en middeiiange afstanden 
Scandinavian Airline System-SA5 

Uitbreiding en modernisering van een 
afvaiwaterzuiveringsstation in de  
aggiomeratie Stockholm 
Käppalaförbundet  

79,2 

163,1 

51,2 

5,8 

Globale kredieten 

Financiering van infrastructuren van 
bescheiden omvang 
- Dexia Kommunbank AB   
- Kommuninvest I Sverlge AB   

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
AB Svensk Exportkredit  

21,7 
12,0 

10,8 

Verrichtingen onder ASAP via het MKB-loket: 
LItorina Kapital KB 11,4 

uit hoofde van artikel 18 van de Statuten 

Gefinancierde Projecten 
Er Is In totaal voor 282 miljoen aan projecten die voor de Europese Unie van rechtstreeks belang zljn 

maar die bulten het grondgebled van de lldstaten worden ultgevoerd, geflnanclerd ult hoofde van 

artlkel 18, lid 1, tweede alinea, van de Statuten van de EIB. 

Het betreff projecten In de sectoren energie (32 miljoen) en telecommunicate (250 miljoen). 

Ondertekende leningovereenkomsten in 1998 
Afzonderlijke leningen 

Bouw van een geothermische 
centrale in Nesjaveiiir, ten oosten van 
Reykjavik 
Reykjavikurborg (stad Reykjavik) 31,9 

Aanschaf, iancering en 
het in geostationaire baan beengen van 
vier sateliieten 
Organisation européenne de  
télécommunications par satellite 
(EUTEL5AT) 250,0 
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Verenigd Koninkri 
Ondertek. leningovereenkomsten: 3 074 miljoen 

waarvan 
Afzonderlijke leningen: 2 299 miljoen 

Globale kredleten: 775 miljoen 

De afzonderlijke leningen hebben betrekking op de sectoren energie (490 miljoen), vervoer (813 mil
joen) en telecommunicatie (304 miljoen), waterbeheer en stedelljke Infrastructuur (350 miljoen), In
dustrie (275 miljoen) en onderwijs (57 miljoen). 

Ondertekende leningovereenkomsten In 1998 
Afzonderlijke leningen 

Expioitatie van de gas- en 
condensaatbronnen Elgin en Franklin in de  
Britse sector van de Noordzee 
Texaco North Sea UK Co 85,3 

Renovatie en modernisering van 
elektriciteitstransport- en -distributienetten 
in Schotland 
Scottish Power pic 217,4 

Modernisering en renovatie van de  
eiektriciteitstransport- en -distributienetten 
van de metro van Landen 
Seeboard Powerlink 187,2 • + 

Aanleg en expioitatie van een 
hogesnelheidslijn voor reizigers- en 
goederenvervoer tussen Landen en de  
Kanaaltunnel 
Railtrack Group pic 

Bouw en renovatie van sociale woningen en 
beroepsopieidingsgebouwen in stedeiijke 
renovatiegebieden 
The Housing Finance Corporation Ltd 63,8 • 

Bouw van vijf eenheden voor de productie 
van industrieel gas 
Air Products and Chemicals Ine 128,0 •• + * 

Productie en distributie van industrieel gas 
in Margam (Walesj 
BOCLtd 

Bouw van een nieuw voertuig (West 
Midlands): verbetering van de spuitateliers 
en uitbreiding van een research- en 
engineeringcen f rum 
Rover Group Ltd 

289,9 

Aanschaf van rollend materieei voor de  
grate spoorlijnen en voor het streekvervoer 
in het centrum en het zuiden van het land 
Porterbrook Leasing Company Ltd 172,1 

· + 

Werkzaamheden aan wegen en Straten in 
de agglomeratie van Birmingham 
Birmingham City Council 

28,5 

75,0· + * 

Ontwerp en vervaardiging van de romp en 
de gondels van een regionaai 
transportvliegtuig in Belfast (Noord-lerland) 
Short Brothers pic 43,5 • + 

Herbouw van vijf schalen voor voortgezet 
en speciaal onderwijs in de regio Falkirk 
(Schotland) 
Falkirk Council 56,3 ·Α 

Globale kredieten 

118,1 

Aanieg van een vierbaanshoofdweg tussen 
Holyhead en Llanfair PG (Wales) längs de  
corridor A5/ASS 
UK Highways A55 Ltd 81,2 

Modernisering en vergroting van de  
voorzieningen voor de reizigers op de  
luchthavens van Edinburgh, Heathrow en 
Gatwick 
BAA pic 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
- Barclays Bank pic 
- Midland Bank pic 
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd 
- Lloyds Bank pic 

442,4 
144,9 
78.2 
74.3 • · 

Verrichtingen ander ASAP via het MKB-loket: 

- ABN AMRO Causeway Mezzanine 
Partnership LP 

123,2 

Bouw van een nieuw expeditiecentrum op 
de luchthavens Heathrow bij Landen 
British Airways pic 29,0 

- Midland Enterprise Fund (MEF) for East 
Anglia and Home Counties 

- MEF for Greater London 
- MEF for the North East 
- Quantum Technology Partnership Fund 

24,6 

2,9 
2,2 
2,2 
3,1 

Uitbreiding van het mobilofoonnet 
Mercury Personal Communications -
One 2 One 

Verbetering van de drinkwatervoorziening 
en de afvalwaterzuiveringsinstallaties 

- in Landen en de vallei van de Theems 
Thames Water Utilities Ltd 

- in het noordoosten 
Northumbrian Water Ltd 

304,4 •· 

187,5 

108,7 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

3074 

3 765 

2386 

2244 

2455 

Het in 1997 gefinancierde project 

Thameslink 2000 betreft ander  

meer de bouw van een nieuw station 
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Kredietverlening buiten de  
Europese Unie 
Kredietverlening in 1998 (in min euro) 

Totaai Eigen Risicodragend 
middeien kapitaai* 

Kandidaat-lidstaten 2 375 2 375 

Midden- en Oost-Europa 2 295 2 295 
(waa rva η pretoetred i ngssteu nfaci 1 itelt) (1 320) (1 320) 
Cyprus 80 80 
(waarvan pretoetredingssteunfaciiiteit) (50) (50) 

Landen van het euromediterrane partnerschap 886 800 86 
(m.u.v. Cyprus) 
ACS/LGO 560 288 272 
Zuid-Afrika 135 135 
Latijns-Amerika en Azië 362 362 
MOE (Albanie, FYROM) 92 92 

Totaal 4410 4 052 358 

' Uit begrotingsmiddelen van de Unie of van de lidstaten 

N.B.: 

In navolgende lljst worden de kredleten uit eigen middelen aangegeven met een en 
de financieringen uit begrotingsmiddeien met een • , 

De bedragen in deze iijst zijn uitgedrukt in miljoenen euro. 

Het bedrag van de kredieten die uit hoofde van de pretoetredingssteunfaciiiteit zijn toegekend, 
is in cursief weergegeven. 

Kandidaat-lidstaten 

Polen 

Aanleg van de  
rondweg rond Poznan,  
op de autosnelweg A2 
Republiek Poien 

Aanleg van een gedeeite van 25 km 
van de autosnelweg A4 ten zuiden van 
Katowice 
Repubiiek Rolen 

Aanleg van een snelweg in de regio  
Katowice 
Republiek Polen   

Aanleg van een tramlijn in Krakow 
Gemeente Krakow 

Installatie van een 
mobiiofoonnet 
Centertel Sp. z.o.o. 

Bouw van een 
dieselmotorenfabriek voor auto's 
en gebruikswagens bij Katowice 
Isuzu Motors Poiska 5p, z.o.o, 

715,0 

130,0 • 

150,0 ·> 

110,0 • 

Bouw van een fabriek voor het scheiden en 
vioeibaar maken van lucht in Katowice 
BOC Ltd (UK) voor BOC 
GazySp. z.o.o. 50,0 
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Roemenië 435,0 

Modernisering van de spoorlijn Boekarest-
Brasov 
Roemenië 200,0 

Herste/ en modernisering van het wegennet 
Roemenië 225,0 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Globaal krediet aan ABN AMRO Bank, S.A.  
(Roemenië) 10,0 

Hongarije 375,0 

Herste/ en modernisering van het 
spoorwegennet 
Republiek Hongarije 60,0 • 

Verbetering van het stadsvervoer, 
de hoofdriolen en verwerking 
van riooiwater en vaste afvaistoffen, 
aismede coilectieve voorzieningen in 
Boedapest 
Gemeente Boedapest  

Aanieg van 
een Vierde metroiijn tussen 
Boeda-Zuid en Pest 
Budapesti Kôzlekedési Rt. (BKV), 
Boedapest  

110,0 

50,0 ·:· 

installatie van 
een verkooksingseenheid bij de raffinaderij 
van Duna en modernisering van het 
benzinestationsnet 
Magyar Olaj-és Gâzipari Rt. (MOL), 
Boedapest 125,0 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Giobaai krediet aan Kereskedelmi és 
Hitelbank Rt. (K+H Bank), Boedapest . 

Tsjechië 

Versterking van het autosneiwegennet 
Konsolidacni Banka Praha s.p.u.  

_ 30,0 

270,0 

_ 230,0 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Globaal krediet aan: 

Commerzbank AG 
Vereinsbank (CZ) a.s.   
Bank Austria Creditanstalt 
Czeck Republik a.s.  
Deutsche Bank AG 

10,0 
10,0 

10,0 
10,0 

Bulgarije 225,0 

Investeringen in hoofdwegen van een 
grensoverschrijdend TEN 
Republiek Bulgarije 40,0 • 

Herste!, modernisering en voltooiing van 
ongeveer 600 km beiangrijke 
doorgangswegen 
Republiek Bulgarije  

Bescherming van de kust 
van de Zwarte Zee en versterking van de 
oevers van de Donau 
Republiek Bulgarije  

Modernisering en vergroting van de 
belangrijkste Bulgaarse koperfabriek in 
Pirdop, ten oosten van Sofia 
Union minière Pirdop Copper 

60,0 ·:· 

25,0 • 

100,0 • 

Slovenië 

Raffinaderij in Hongarije 

140,0 

Aanieg van een gedeelte van een 
autosnelweg tussen Sentjakob en Blagovica, 
ten noordoosten van de rondweg rond 
Ljubljana 
Druzba za avtoceste ν 
Republik! Sloveniji PARS 130,0 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Globaal krediet aan Bank Austria d.d.,  
Ljubljana   

Slowakije 

Bouw van een aardgasgestookte centrate 
voor de gecombineerde elektriciteits- en  
warmteproductie in Bratislava 
Paraplynovycyklus Bratislava a.s.  

Letland 

Modernisering van de oost-westverbinding 
van het spoorwegnet 
Spa Latvijas Dzelzcels  

10,0 ·:· 

51,0 

51,0 • 

44,0 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Giobaai krediet aanMereinsbank Riga A/S  

34,0 ·> 

10,0 • 

Litouwen 

Herste/ van het wegennet 
Republiek Litouwen voor de Litouwse regie 
der wegen  

Cyprus 

Uitbreiding en technische modernisering 
van het elektriciteitstransportnet 
Electricity Authority of Cyprus 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Globaal krediet aan 
Cyprus Development Bank 

40,0 

40,0 • 

80,0 

30,0 • 

50,0 • 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

886 

1067 

627 

1028 

578 

Herste! van de 
drinkwaternetten 
in Gaza en op de Westoever 

1998 - JAARVERSLAG 

Landen van het euromediterrane partnerschap 
(m.u.v. Cyprus) 

Machraklanden 

Egypte 

Aanleg van twee gasleidingen voor de 
gasvoorziening van de regie's Sinai 
en Suez 
Egyptian Company for Natural Gas 
(GASCO)  

Aanieg van twee gedeeiten 
van een autosneiweg en bouw van een 
brug over een arm van de Niji 
Arabische Repubiiek Egypte   

250,0 

50,0 

5,0 ·:· 

Herste! van pompstations voor de irrigatie 
en de afwatering aan de iinkeroever van de 
Niji 
Arabische Repubiiek Egypte 20,0 

Bouw van een nieuwe stuwdam in de Niji 
ter vervanging van een bestaande dam in 
Boven-Egypte 
Arabische Repubiiek Egypte   

Bouw van een geintegreerde staaifabriek 
(miniwaisstoei) in de regio Aiexandrië 
Alexandria National Iron and 
Steel Company 

Financiering van investeringen in de  
modernisering en herstructurering van 
Egyptische bedrijven 
Voorwaardeiijk giobaai krediet aan 
de financiëie sector 

Jordanie 

Herstructurering en berste! van het 
waterdistributienet van de aggiomeratie 
van Amman 
Hasjemitisch Koninkrijk Jordanie voor de  
Water Authority of Jordan 

Versterking van de huidige 
productiecapaciteit van kaii en bouw van 
een fabriek voor de productie van 
magnesium 
Arab Potash Company Ltd 

Financiering van deeinemingen in 
beieggingsfondsen 
Jordan investment Trust 

Libanon 

Renovatie van hoteis buiten Beiroet 
Giobaai krediet aan de 
Repubiiek Libanon   

84,4 

40,0 

43,0 

1,4 

30,0 

Versterking en herstei 
van het hoog-
en middenspanningstransportnet 
Office National de l'Electricité   75,0 

Mz. 114 

Financiering van particuiiere bedrijven die 
zieh moderniseren en herstructureren met 
het oog op de totstandkoming van een 
vrijhandeiszone met de Europese Unie  
Voorwaardeiijke iening aan de banksector _ 

Financiering van kieine en middeigrote 
infrastructuren van iokaie overheden 
Fonds d'Equipement Communal 

Herstei en uitbreiding van het riooisteisel 
van de stad Settat 
Régie autonome intercommunale de 
distribution d'eau et d'électricité 
de la Chaoula  

45,0 

33,7 

9,0 

Tunesië 174,7 

75,0 ·> 

75,0 ·> 

25,0 • 

30,0 • 

Versterking van het eiektriciteitstransport-
en -distributienet 
Société tunisienne de l'électric ité et du gaz _ 45,0 <' 

Versterking van hoofdrioien en bouw van 
zuiveringsstations in 19 middeigrote Steden 
Repubiiek Tunesië  

Bouw van aarden dämmen op het heie 
grondgebied 
Repubiiek Tunesië  

40,0 • 

30,0 • 

Versterking van het kapitaai van 
geprivatiseerde ondernemingen 
Voorwaardeiijke iening aan de banksector — 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Giobaai krediet aan de banksector  

Financiering van deeinemingen in 
beieggingsfondsen 
Voorwaardeiijke iening aan 
Tunivest Finance Group  

Algerije 

5,7 

50,0 

4,0 

30,0 

Maghrebianden 

Marokko 182,7 

Bouw van productie-instaiiaties voor 
windenergie in de provincia Tetouan 
Compagnie éoiienne du détroit 20,0 • 

Bouw van een stuwdam in Taksebt voor de 
drinkwatervoorziening in Aigiers en in Wiiaya 
de Tizi Ouzou 
Banque Algérienne de Développement 30,0 

Overig 

Gaza-Westoever 102,0 

Herstei en uitbreiding van de 
stroomdistributienetten in de regie's in het 
centrum en het zuiden van de Westoever 
van de Jordaan 
Paiestijnse Autoriteit 
via het Ministerie van 
Financiën voor Jerusalem District 
Electricity Corporation Ltd   35,0 

Herstei van de watervoorzieningsnetten 
Paiestijnse Waterautoriteit  30,0 

Herstei van iokaie en regionaie wegen en 
van verbindingswegen op de Westoever 
Paiestijnse Autoriteit via het Ministerie van 
Financiën 20,0 

Bouw van een hotei in Bethiehem 
Palestine Tourism Investment Co. Ltd 12,0 



Bijdrage aan het investeringsgarantiefonds 
in Gaza en op de Westoever dat door het 
MICA (groep van de Wereldbank) wordt 
beheerd 
Voorwaardelijke lening aan de 
Palestijnse Autoriteit 5,0 

Turkije 
Uitbreiding en berste!  
van het rioolstelsel van 
Diyarbakir 
Republiek Turkije 

Afrika, Caribisch Cebied, Stifle Oceaan (ACS) en LGO 

Alle ACS-landen gezamenlijk 20,0 

Gedeelteiljke financiering van 
deelnemingen door instellingen van de  
Europese Unie in het MKB in de ACS-landen 
en de LGO 20,0 

Afrika 
Zuidelijk Afrika  

Namibië 

473,1 
277,3 

67,0 

Aanieg van een tweede hoogspanningslijn 
om de netten van Nampower in Namibië en 
van Eskom in Zuid-Afrika op elkaar aan te  
sluiten 
Namibian Power Corporation Ltd 

Modernisering en uitbreiding van het 
telecommunicatienet in het zuiden van het 
land 
Telecom Namibia Ltd 

55,0 • 

10,0 • 

Uitvoerbaarheidsonderzoek naar de 
technische, financiële en economische 
haaibaarheid van een commerciële exploitatie 
van de zinkmijn Skorpion in het zuiden van 
het land 
Voorwaardelijke lening aan Reunion Mining 
PLC   

Mozambique 

Bouw en exploitatie van een primaire 
aluminiumsmelterij bij Maputo 
MOZAL Sàrl  

Voorwaardelijke lening aan de Republiek 
Mozambique voor de financiering van een 
deelname in het kapitaal van MOZAL Sàrl _ 

2,0 

57,0 

38,0 

Lesotho 

19,0 

54,0 

Transport van het water van het 
stroomgebied van de rivier de 
Senqu/Orange in de Highlands (Lesotho) 
naar de regio Gauteng (Zuid-Afrika) 
Lesotho Highlands Development Authority _ 54,0 <r 

Zambia 

Herste! van de productie-installaties van de 
waterkrachtcentrale bij de 
Victoriawatervallen aan de Zambiaanse 
oever van de Zambèze. Voorwaardelijke 
lening aan de Republiek Zambia   

47,0 

16,0 

Herste! van de waterkrachtcentrale van 
Kariba North Bank aan de Zambèze 
Voorwaardelijke lening aan de 
Republiek Zambia   

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Voorwaardelijke lening aan Barclays Bank of 
Zambia Ltd, Stanbic Bank Zambia Ltd, 
Standard Chartered Bank Zambia Ltd 

16,0 

15,0 

Madagaskar 29,0 

Herste! van elektriciteitscentrales en 
uitbreiding van de elektriciteitstransport- en 
•distributienetten van Antananarivo en 
Antsirabé 
Voorwaardelijke lening aan de Republiek 
Madagaskar voor Jiro Sy Rano Malagasy 
(JIRAMA) 

Herste!, modernisering en uitbreiding van 
de drinkwaterproductie- en 
-distributiesystemen van Antananarivo en 
Antsirabé 
Voorwaardelijke iening aan de Republiek 
Madagaskar voor JIRAMA 

Malawi 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Voorwaardelijk globaal piramidaal krediet 
aan de Republiek Malawi 

Financiering van deelnemingen in 
geprivatiseerde vennootschappen 
Voorwaardelijke lening aan de Republiek 
Malawi die optreedt als intermediair voor 
de Privatiseringscommissie 

Inschrijving van de Bank namens de FU op 
het aandeienkapitaal van de Indebank 

Mauritius 

Bouw van een elektriciteitscentrale die met 
kolen en ampas wordt gestookt 
Compagnie Thermique de Belle-Vue Ltd   

Zimbabwe 

Modernisering en vergroting van een 
ferrochroomsmelterij bij Kadoma 
- Voorwaardelijke lening aan Maranatha 

Ferrochrome Company Limited (MFC) 
- Indirecte deelneming via 

Maranatha Holdings Company Limited 
dans MFC 

Oost-Afrika 

Kenia 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
- Globaal krediet aan de Republiek Kenia 
- Voorwaardelijk giobaal krediet aan de 

Republiek Kenia   

Ethiopie 

Bouw van een waterkrachtcentrale aan de  
rivier de Gilbel Gibe 
Voorwaardelijke iening aan de Federale  
Republiek Ethiopië voor de Ethiopian 
Electric Power Corporation (EEPCO) 

32,0 

32,0 • 

25,0 

4,0 

10,0 

8,5 

1,4 

0,1 

10,0 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

560 

60 

396 

430 

462 

Lesotho: 
drinkwa tervoorziening 
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Uganda 
Bijdrage aan het kapitaal van de Uganda 
Leasing Company 

- Voorwaardelijke lening aan de 
Development Finance Company of Uganda 
Ltd - DFCU voor Uganda Leasing Company 
Ltd   

- Voorwaardelijke lening aan de Uganda 
Leasing Company Ltd - ULC  

17,0 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Voorwaardeiijk giobaai krediet aan de 
Republiek Uganda  

Uitvoerbaarheidsonderzoek naar de 
inrichting van een industrieterrein 
Voorwaardelijke lening aan de Republiek 
Uganda 

Tanzania 

Vernieuwing van de navigatie- en 
communicatievoorzieningen op de 
iuchthavens van Dar es-Saiaam en 
Kilimandjaro 
Voorwaardelijke lening aan de Verenigde 
Republiek Tanzania 

0,6 

1,2 

15,0 

0,2 

14,8 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Voorwaardelijke iening aan FEDHA Ltd  

West-Afrika 

Regionaal West-Afrika 

Bouw van een waterkrachtcentrale aan de 
voet van de stuwdam van Manantali (Mail) 
die eiektriciteit zai ieveren aan Mail, 
Mauritanie en Senegal 
Voorwaardelijke lening aan de Société de 
Gestion de l'Energie de Manantali 
(SOGEM)  

Financiering van kleine particulière  
investeringen en van nationale of regionale 
infrastructuren in de iidstaten van de 
West-Afrikaanse economische en monétaire  
unie 
Giobaai krediet aan de Banque  
ouest-africalne de développement   

Mauritanie 

Aanschaf van materiaai voor de aanleg en  
het herstel van wegen, dijken en start- en  
landingsbanen 
Participerende iening aan de Société 
d'Assainissement, de travaux, de transport et  
de maintenance   

Expioitatie van een ijzermijn in Zouerate, in 
het noorden van het land 
Société Nationale Industrielle et Minlere  

Visconservenfabriek 
Participerende lening aan MIR FRIGO  
(Mauritanienne des Industries de Pêche - 
FRIGO) Sari   

Ivoorkust 

Modernisering en uitbreiding van de 
luchthaven 
Internationale luchthaven van Abidjan  
(AERIA)  

Ghana 

Financiering van leasingactiviteiten 
Voorwaardelijke globale lening aan 
Leasafric 
Ghana Limited  

12,8 

2,0 

81,0 
50,0 

30,0 

20,0 

21,0 

5,0 

1,0 

5,5 

5,5 

3,0 

3,0 

Burkina Faso 

Oprichting van een katoenspinnerij in 
Bobo-Dioulasso 
FILSAH S.A. Bobo-Dioulasso  

Guinee 

Renovatie van het Grand Hôtel de 
l'Indépendance in Conakry 
Société Gulnéenne d'Hôtellerie et 
d'Investissement (SGHI) S.A.   

Caribîsch gebied 
Barbados 
Uitbreiding van de productiecapaciteit van 
de dieseicentraies 
Barbados Light and Power Company Ltd 

Dominicaanse Republiek 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
- Giobaai krediet aan de Banco de Desarollo 

ADEMI, S.A. , 
- Voorwaardeiijk globaal krediet aan de  

Banco de Desarrollo ADEMI, S.A. 
- Deeineming in de Banco de Desarrollo 

ADEMI, SA   

Trinidad en Tobago 
Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
- Giobaai krediet aan Development Finance  

Limited  
- Voorwaardelijke lening aan de 
Development Finance Limited voor de 
financiering van deelnemingen  

Saint Vincent en de Grenadines 

Aankoop van een dieseigenerator 
Staat Saint Vincent en de Grenadines _ 

Suriname 

1,0 

1,0 

0,5 

0,5 

61,0 
30,0 

- 30,0 

10,0 

3,0 

6,0 

1,0 

10,0 

8,0 

2,0 

4,0 

4,0 

4,0 
Verhoging van de aardoiieproductie in 
Tambaredjo en bouw van een olieleiding tot 
aan Suraico 
Staatsolle Maatschapplj, Suriname N.V. 4,0 

Dominica 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Voorwaardeiijk giobaai krediet aan de 
Dominica Agricultural, Industrial and 
Development Bank   

15,0 • Stille Oceaan 
Fiji 
Modernisering van een hotel in Korotogo, 
Coral Coast 
Voorwaardelijke iening aan Hillview Ltd  

Uitvoerbaarheidsonderzoek naar de 
gevoigen voor het milieu van een hotelzone 
aan de zuidkust van het eiiand Viti Levu 
Voorwaardelijke lening aan de Republiek 
Fiji 

Samoa 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Voorwaardeiijk giobaai krediet aan de 
Development Bank of Samoa 

3.0 

3,0 

4,3 
2,3 

2,0 

0,3 

2,0 

2,0 
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LGO 
Mayotte 

Modernisering van de productiemiddelen 
van de centrale van Badamiers en van de  
transport- en aanvoerinstallaties 
Voorwaardelijke lening aan Electricité de  
Mayotte 

Zuid-Afrika 
Transport van het water van het 
stroomgebied van de rlvier de  
Senqu/Orange in de Highlands (Lesotho) 
naar de regio Gauteng 
Trans-Caledon Tunnel Authority 

2.0 
2,0 

2,0 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang in gemeenteiijke 
infrastructuren 
Giobaai krediet aan Infrastructure Finance 
Corporation Ltd 

Latijns-Amerika en Azië 
Brazilië 

Aanieg en expioitatie 
van een gasieiding tussen Bolivia 
en het zuiden en zuidoosten van Brazilië 
Transportadora Brasileira Gasoduto 
Bolivia - Brasil SA   

125,0 

Bouw van een 
autofabriek 
Mercedes-Benz do Brasil S.A. 

Vietnam 

Aanieg van een gasieiding tussen de  
offshore-gasbronnen en Ho Chi Minhstad 
Compagnie vietnamienne du pétrole et du 
gaz  

Fillpijnen 

Uitbreiding en verbetering van de 
drinkwater- en riooinetten en van de 
verwerking van het afvaiwater in het 
westeiijk deei van Manilla  
Mayniland Water Services, Ine  

70,0 • 

55,0 

55,0 • 

50,0 

50,0 ·» 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Giobaai krediet aan FINDEVCO  50,0 • 

45,0 • 

40,0 

Panama 

Modernisering en uitbreiding van het 
teiecommunicatienet 
Cable and Wireless Panama S.A  

55,0 • Argentlnlë 

Modernisering en uitbreiding van de 
waternetten in de stad Cordoba 
Aguas Cordobesas S.A  

indonesië 
Technische modernisering, verbetering en  
uitbreiding van het watertransport- en  
-distributienet in het oosteiijk deei van 
Jakarta 
PT Kekar Thames Pam Jaya   

50,0 

50,0 • 

36,8 

36,8 • 

45,0 

45,0 • 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

135 

199 

56 

45 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

362 

378 

45 

288 

220 

Midden- en Oost-Europa (FYROM, Aibanië) 
Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië (FYROM) 70,0 

Aanieg van twee gedeeiten van het 
wegennet tussen Skopje en Tetovo, en 
tussen Stobi en Demir Kapija 
Voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië 70,0 

Aibanië 

Aanieg van een gedeeite 
van een vierdeiige weg tussen Dürres 
en Tirana 
Republiek Albaniê voor de Regie  
der wegen   

22,0 

22,0 ·» 
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Tabel A: Afzonderlijke leningen binnen de Europese Unie in 1998 
Verdeling per land en doelstelling 

(in min èuro) 

Europese Concurrentie-
Reglonale verbindings- Natuurlljk en Energie- kracht van 

ontwikkeling infrastructuren stedelijk milieu doelstellingen het bedrijfsleven 

België 576 475 135 51 37 
Denemarken 460 610 60 60 40 
Dultsland 2 451 1 043 994 238 303 
Griekenland 377 143 — 165 — 
Spanje 1 635 1 323 523 59 — 
Frankrijk 450 479 91 21 165 
lerland 112 - — 96 -
Italie 2 936 2 191 159 218 293 
Luxemburg — 92 — — — 
Nederland — 22 359 — — 
Oostenrijk 84 50 178 119 100 
Portugal 1 439 676 507 148 — 
Finland 285 349 — 78 — 
Zweden 154 151 323 247 95 
Verenigd Konlnkrijk 1 225 1 000 1 040 618 247 
Elders (Art. 18)® - 250 — 32 -

Totaal 12 186 8855 4^69 2JI48 1 280 

(1) Omdat bepaalde kredieten onder meerdere doelstellingen vallen, kunnen de totalen van de verschillende rubrieken niet bij elkaar worden geteld. 
(2) Financieringen die aan verrichtingen binnen de Europese Unie gelijk worden gesteld op grond van artikel 18, lid 1, tweede alinea, van de Statuten van de  
Bank. 

Tabel B: Afzonderlijke leningen binnen de Europese Unie van 1994 tot en met 1998 
Verdeling per land en doelstelling 

(in min euro) 

Europese Concurrentie-
Regionale verbindings- Natuurlljk en Energie- kracht van 

ontwikkeling infrastructuren stedelijk milieu doelstellingen het bedrijfsleven 

België  1 405 1 827 483 234 37 
Denemarken 1 890 2 877 721 522 106 
Duitsland 7 561 2 611 3 769 2 447 1 063 
Griekenland 2 543 1 619 119 735 — 
Spanje 10 181 5 635 3 836 1 631 9 
Frankrijk 4 071 3 573 1 554 110 1 007 
lerland 571 140 153 158 
Itallë  9 920 5 537 5 091 2 968 1 349 
Luxemburg 79 188 79 79 
Nederland — 616 919 491 160 
Oostenrijk 503 391 317 357 497 
Portugal , . 6319 2 665 2 038 1 116 11 
Finland 604 1 012 315 172 
Zweden 975 1 647 606 585 154 
Verenigd Koninkrijk , , . . 7 023 5 022 4 207 2615 750 
Elders (Art. 18) ...... 877 75 895 

Totaal . . , , 53 644 36 236 24 282 15 117 5 145 
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Tabel C: Financieringen binnen de Europese Unie in 1998 
Verdeling per land en sector 

(in min euro) 

Infrastructuur 
Industrie Toew. uit 

Afzonderlijke Waterbeheer Diensten Onderwijs globale 
Totaal leningen Verbindingen en diversen Energie Landbouw Gezondheid kredleten 

België  858 711 475 73 51 111 — 147 
Denemarken 745 710 610 23 38 40 — 35 
Dultsland 5 168 2 796 1 043 965 187 190 412 2 372 
Griekenland 736 377 143 — 165 — 70 359 
Spanje 3 152 2 096 1 612 268 59 49 108 1 056 
Frankrijk 2 837 796 610 21 — 165 — 2 040 
lerland 263 112 — — 96 17 — 151 
Italie  4 387 3 360 2 191 289 218 661 — 1028 
Luxemburg 109 92 92 — — — — 17 
Nederland 426 381 22 359 — — — 45 
Oostenrijk 358 290 51 58 40 142 — 68 
Portugal ...... 1 505 1 439 1 131 51 106 25 126 67 
Finland . 551 501 349 — 78 75 — 50 
Zweden 664 608 294 37 182 95 — 56 
Verenigd Koninkrijk . . 3 074 2 299 1 118 360 490 275 56 775 
Elders 282 282 250 32 — — — 

Totaal 25 116 16 850 9 991 2 505 1 740 1 844 772 8266 

Tabei D: Financieringen in de Europese Unie van 1994 tot en met 1998 
Verdeling per land en sector 

(in min euro) 

Infrastructuur 
Industrie Tbew. uit 

Totaal 
Afzonderlijke 

leningen Verbindingen 
Waterbeheer 

en diversen Energie 
Diensten 

Landbouw 
Onderwijs 

Gezondheid 
globale  

kredleten 

België  3 935 2 604 1 827 371 234 172 — 1 332 
Denemarken 3 845 3 599 2 951 99 263 286 — 246 
Duitsland 16 831 9 261 2 312 2 154 2219 2 009 567 7 570 
Griekenland 3 246 2 543 1 724 14 735 — 70 703 
Spanje 14 252 11242 7 039 1 519 1 297 1 004 383 3011 
Frankrijk 12 750 6 052 4 267 206 — 1 556 23 6 699 
lerland 1 278 571 210 116 158 54 35 706 
Italië  18 559 13 313 4912 2146 3 838 2 417 — 5 246 
Luxemburg 289 267 188 79 — 22 
Nederland 2 309 1 747 616 781 191 160 — 562 
Oostenrijk 1 645 1332 391 125 278 539 — 313 
Portugal 6 490 6319 4 567 437 1 071 118 126 171 
Finland 1 434 1 272 1 012 — 121 140 — 161 
Zweden 2 709 2 562 1 767 180 461 154 — 146 
Verenigd Koninkrijk . . 13 924 11 797 5 367 2 320 2 827 1 227 56 2 127 
Elders 1 812 1 797 877 24 895 15 

Totaal 105 309 76278 40 024 10 490 14 589 9 915 1 260 29 031 
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Tabel E; Financieringen in de Europese Unie in 1998 
Uitvoerige analyse per sector 

(in min euro) 

bed rag 

%  
atz. 

leningen 
% 

van het totaal 

Energie en infrastructuren 14 235 84,5 56,7 

Energie  10,3 6,9 
Productle . 603 3,6 2,4 
Elektriciteit , . 377 2,2 1,5 
Aardolie en -gas 188 1.1 0,8 
Wärmte . , . ... . 38 0,2 0,1 
Transport en distributie . . , . 1137 6,8 4,5 
Elektridteit ..... 754 4,5 3,0 
Aardolie en -gas 348 2,1 1.4 
Wärmte , 0,2 0,1 

Vervoer  6 556 38,9 26,1 
Spoorwegen 13,1 8,8 
Wegen en autosneiwegen . , , ,    10,4 7,0 
Luchtvaart , , 1 168 6,9 4,7 
Stadsvervoer 814 4,8 3,2 
Uitzonderiijk grote werken  520 3,1 2,1 
Zeevaart  0,5 0,4 

Teiecommunicatle  3 435 20,4 13,7 
Netten, centrales en internationale kabels  1 689 10,0 6,7 
Mobilofonie  8,5 5,7 
Satellieten en grondstations  318 1,9 1,3 

Water, rioleringen en vaste afvalstoffen  1 043 6,2 4,2 
Verwerking van vast en vloeibaar afval  550 3,3 2,2 
Drinkwatervoorziening en waterzuivering ......... 493 2,9 2,0 

Stedelijke infrastructuur  8,7 5,8 
Stadsvernieuwing . . . 7,1 4,8 
Diverse stedelijke voorzieningen  263 1,6 1,0 

Industrie, diensten, onderwijs, gezondheld, landbouw .... 2 615 15,5 10,4 

Industrie  1 604 9,5 6,4 
Productie van transportmaterleel , , . . 614 3,6 2,4 
Chemie , . . . 314 1,9 1,3 
Machinebouw  1,0 0,7 
Metallurgie en metaalindustrie  158 0,9 0,6 
Elektrotechniek, elektronica . . , , . 121 0,7 0,5 
Papier- en kartonindustrie; uitgeverijen en drukkerljen  100 0,6 0,4 
Overige non-ferrometalen  95 0,6 0,4 
Houtindustrie . . . . 32 0,2 0,1 

Diensten  240 1,4 1,0 
Collectieve, sociale en persoonlljke dienstverlening . 109 0,6 0,4 
Handel , . . , 81 0,5 0,3 
Onderzoek en ontwikkeling , . . , 0,3 0,2 

Onderwijs en gezondheld  , . 772 4,6 3,1 
Gezondheld  501 3,0 2,0 
Onderwijs, opleidingen  271 1,6 1,1 

Totaal afzonderlljke diensten  16 850 100,0 67,1 

Totaal globale kredleten  8 266 32,9 

Totaal generaal  25 116 100,0 
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Tabel F: Financieringen in de Europese Unie 1994 - 1998 
Uitvoerige analyse per sector 

(in min euro) 

%  
afz. 

leningen 
% 

totaai 

Energie en infrastructuren 65103 85,3 61,8 

Energie  14 589 19,1 13,9 
Productie 7 701 10,1 7,3 
Elektridteit . 5 758 6,8 4,9 
Aardolie en -gas . 7 693 2,2 1,6 
Wärmte  850 1,1 0,8 
Transport en distrlbutie , . 9,0 6,5 
Aardolie en -gas . 5,5 4,0 
Elektridteit , , , 2 457 3,2 2,3 
Wärmte  0,3 0,2 

Vervoer    30 030 39,4 28,5 
Wegen en autosnelwegen  11 069 14,5 10,5 
Spoorwegen  7 897 10,4 7,5 
Stadsvervoer  4 101 5,4 3,9 
Luchtvaart  3 578 4,7 3,4 
Ultzonderlijk grote werken . . 3,7 2,7 
Zeevaart  555 0,7 0,5 
Overslagcentra en overige  

Telecommunicatie  9 994 13,1 9,5 
Netten, centrales en internationale kabels . . , . 5 943 7,8 5,6 
Mobilofonle  3 366 4,4 3,2 
Satellieten, stations  684 0,9 0,6 

Water, rioleringen, vaste afvalstoffen  8,6 6,2 
Verwerking van vast en vloelbaar afval  3 412 4,5 3,2 
Drinkwatervoorzlening en waterzuivering  3 112 4,1 3,0 

Stedelijke Infrastructuur  5,2 3,8 
Stadsvernieuwing . . . . . , . 3,0 2,2 
Diverse stedelijke voorzleningen  1 649 2,2 1,6 

Industrie, diensten, onderwijs, gezondheid, landbouw  11 175 14,7 10,6 

Industrie  8 453 11,1 8,0 
Productie van transportmaterleel  3 658 4,8 3,5 
Chemie  1 198 1,6 1,1 
Raffinage  842 1,1 0,8 
Papier-en kartonindustrie; ultgeverijen en drukkerijen ........ 700 0,9 0,7 
Eiektrotechniek, eiektronica  662 0,9 0,6 
Metallurgie en metaaiindustrie  487 0,6 0,5 
Machinebouw  357 0,5 0,3 
Agro- en ievensmiddeienindustrie  186 0,2 0,2 
Overige non-ferrometaien  178 0,2 0,2 
Rubber- en kunststofverwerkende industrie . .   100 0,1 0,1 
Houtindustrie  56 0,1 0,1 
Textiei en kieding  30 

Diensten  1,8 1,3 
Toerisme, vrijetijdsbesteding  7 0,0 0,0 
Zakeiijke dienstveriening  830 1,1 0,8 
Coiiectieve, sociale en persooniijke dienstveriening  0,2 0,2 
Onderzoek en ontwikkeiing  0,2 0,1 
Handel  0,3 0,2 

Onderwijs, gezondheid  1 260 1,7 1,2 
Gezondheid  701 0,9 0,7 
Onderwijs, opieidingen  559 0,7 0,5 

Landbouw, visserij, bosbouw  126 0,2 0,1 

Totaal afzonderlijke leningen  76 278 100,0 72,4 

Totaal globale kredieten  29 031 — 27,6 

Totaal generaal  . . 105 309 — 100,0 
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label G: Overzicht van de kredietverlening per regio in 1998 en van 1994 tot en met 1998 

Deze tabel geeft een verdeling van de financieringen per regio (doelstelling 1 of 2 naargelang het land). Voorzover mogelijk zljn de afzon-
derlijke kredleten ten behoeve van verscheldene regie's tegelijk uitgesplitst. Ramingen EUROSTAT 1995 van het BBP per hoofd van de be-
volking, uitgedrukt in standaardkoopkracht (EU15 = 100). Werkloosheid 1997 (EÜR15 = 10,7). Bevoiking 1995 in duizendtallen. 

(in min euro) 

BBPI % Bevolking 
Inw. werkloosheid (x 1000) 1998 1994-1998 

België  114 8.9 10 137 858 3 935 

Brüssel  , . . 172 13,5 952 90 356 
Vlaams Gewest . . , 117 6,3 5 870 291 701 
Wallonie  12,5 3315 330 593 
Multiregionaal . . — — 953 
Globale kredieten — — 147 1 332 

Denernarken , . . 113 5,7 5228 745 3 845 

Regio rond de hoofdstad , — — — 181 954 
Ten oosten van de Grote Belt ...... — — — 1 230 
Ten Westen van de Grote Belt ...... — — 399 886 
Multiregionaal  — 129 528 
Globale kredieten , — — 35 246 

Dultsland  . . . 110 9,8 81662 5 168 16 831 

Hamburg  8,8 1 707 83 199 
Bremen  . . . 153 12,3 680 110 369 
Hessen  . . . 150 7,4 5 994 44 330 
Baden-Württemberg . , , 6,2 10 295 133 465 
Beieren . . . . . 126 5,9 11 957 99 522 
Noord-Rijnland-Westfalen  . . . 113 9,0 17 846 156 614 
Saarland  . . . 108 10,1 1 084 44 125 
SIeeswijk-Holstein  106 7,6 2 717 16 81 
Nedersaksen  105 9,4 7 746 118 331 
Berlijn  105 13,4 3 471 1 036 1 581 
Rijnland-Palts  98 7,2 3 963 23 51 
Brandenburg  17,2 2 539 45 1 123 
Saksen  , , 63 17,2 4 575 128 1 126 
Saksen-Anhalt . . . , . . 61 20.6 2 750 60 510 
Mecklenburg-Vorpommern ...... 61 18,8 1 828 47 255 
Thüringen  60 17,6 2 511 31 312 
Multiregionaal  . . . — 623 1 267 
Globale kredieten  . . . — 2 372 7 570 

Griekenland  . . . 66 9,6 10 454 736 3 246 

Attica 74 11,6 3 465 62 937 
Eilanden  68 4,7 1 007 — 11 
Noord-Griekenland  63 9,1 3 373 — 400 
Midden-Griekenland ........ 57 8,8 2 609 — 95 
Multiregionaal  . . . — — — 315 1 100 
Globale kredieten  — 359 703 

Spanje  . . . 77 21,1 39 210 3 152 14 252 

Balearen  100 12,2 726 193 392 
Madrid  96 18,4 5 009 257 1 055 
Catalonië  96 17,4 6 067 161 1 491 
Navarra  94 10,0 525 5 83 
Baskenland  18,8 2 076 105 642 
Rioja  90 11,8 261 — 10 
Aragon  88 14,4 1 182 5 224 
Valencia  21,4 3 903 44 1 113 
Canarische eilenden  75 20,9 1 549 47 248 
Cantabrië  75 21,1 527 7 156 
Asturië  72 21,2 1077 71 123 
Kastilië-Leon  70 19,9 2 516 26 341 
Murcia  68 18,3 1078 8 101 
Kastilië La Mancha  64 19,1 1 687 56 291 
Galicië , 19,2 2 727 137 1 040 
Andalusië  57 32,0 7 097 104 1 292 
Estremadura  54 29,5 1 072 26 183 
Multiregionaal . . . . — — — 843 2 456 
Globale kredieten  . . . — — — 1 056 3011 
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Tabel G: Overzicht van de kredietverlening per regio in 1998 en van 1994 tot en met 1998 (vervolg) 

(in min euro) 

BBP! % Bevolking 
Inw. werkioosheid (x 1000) 1998 1994-1998 

Frankrijk . . . . 107 12,0 58138 2 837 12 750 

lle-de-France . . . . 165 10,7 11 009 75 499 
Elzas . . . . . 110 7,8 1 696 — 65 
Haute-Normandie  . . . . 109 13,6 1 773 45 233 
Rhône-Alpes  . . . . 103 10,5 5 568 23 1 215 
Champagne-Ardennen . . . . 96 13,3 1 353 - — 
Centrum .... 94 10,9 2 422 67 67 
Provence-Côte d'Azur  .... 94 16,5 4 429 46 456 
Lolregebied .... 94 11,0 3 149 — 107 
Franche-Comté , .... 93 9,1 1 123 80 248 
Basse-Normandie . . 13,2 1418 — — 
Aquitanië  .... 93 11,9 2 878 19 50 
Bourgogne . i 11,0 1 624 — — 
Lotharingen  .... 90 11,3 2 311 90 517 
Midi-Pyrénées  .... 89 11,2 2 500 90 364 
Noord - Pas-de-Calais  .... 89 16,6 3 998 60 991 
Picardié  . . . . 86 14,2 1 867 83 337 
Bretagne  9,9 2 885 — 162 
Poitou-Charentes  .... 86 11,4 1 615 — 38 
Auvergne  .... 85 11,0 1 331 — — 
Limousin  .... 84 9,2 712 5 18 
Languedoc-Roussillon ....... . . . . 81 17,8 2 218 24 298 
Corsica . . . . 81 15,2 260 — — 
LGO  . . . . 47 — 1 587 68 134 
Multiregionaal , — 21 254 
Globale kredieten  — 2 040 6 699 

lerland  .... 93 10.1 3 582 263 1 278 

Italië  . . . . 103 12,3 58350 4 387 18 559 

Lombardije  . . . . 133 6,2 9 081 46 978 
Emilia-Romagna  . . . . 132 6,7 3 995 37 347 
Aostavallei  131 4,1 121 — — 
Friuli-Venezia Giulia  . . . . 127 4,8 1 212 62 126 
Trentino-Alto Adige . . . . 126 3,8 928 — 370 
Veneto  . . . . 124 4,8 4 509 162 505 
Ligurié  . . . . 120 10,2 1 692 — 143 
Piemonte  . . . . 118 8,7 4 372 335 794 
Latium , , . . . . 114 13,3 5 293 308 1 348 
Toscane  . . . . 111 8,5 3 589 89 252 
Marken  . , . . 105 7,1 1469 157 698 
Umbrië  .... 99 8,2 839 81 116 
Abruzzen  .... 90 8,8 1 292 18 794 
Molise  .... 77 17,2 338 8 160 
Sardinië  , . 75 20,5 1 691 22 567 
Apulië  . . . . 71 18,3 4 154 57 709 
Basilicata  .... 69 20,6 621 272 702 
Sicilië  24,0 5 182 189 923 
Campanië  .... 66 26,1 5 860 463 880 
Calabrië  .... 60 24,9 2 114 25 164 
Multiregionaal  — 1 026 2 740 
Globale kredieten  — 1 028 5 246 

Luxemburg  .... 168 2,5 410 109 289 

Nederland  .... 107 5,2 15460 426 2 309 

West-Nederland  . . . . 116 5,1 7 229 381 1 182 
Noord-Nederland  .... 105 6,8 1 625 — — 
Zuid-Nederland  .... 103 4,8 3415 — 51 
Oost-Nederland  .... 95 4,8 3 191 — 278 
Multiregionaal  .... — — — — 236 
Globale kredieten  .... — — — 45 562 
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Tabel G: Overzicht van de kredietverlening per regio In 1998 en van 1994 tot en met 1998 (vervolg) 

(in min euro) 

BBPI % Bevolking 
Inw. werkloosheid fx 1000) 1998 1994-1998 

Oostenrljk Ill 4A 8 047 358 1 645 

Oost-Oostenrijk . . . 125 4,6 3 385 54 343 
West-Oostenrijk . , . . . 108 3,8 2 894 79 253 
Zuid-Oostenrijk ... 89 5,1 1 767 107 346 
Multiregionaal - — 50 391 
Globale kredieten — 68 313 

Portugal 6,7 9 916 1 505 6 490 

Lissabon/ valle! van de Taag  ... 89 7,9 3 310 586 2 490 
Algarve  8,2 345 12 70 
Noord  ... 62 6,9 3 525 310 838 
Centrum  ... 59 3,4 1 713 194 262 
Alentejo  . . . 57 10,4 526 54 54 
Madeira  ... 52 5,4 257 74 166 
Azoren  ... 50 5,4 241 6 6 
Multiregionaal  ... — — — 202 2 432 
Globale kredieten  — 67 171 

Finland ... 97 14,8 5 108 551 1434 

Newiand  . . . 123 11,4 1 318 167 251 
Âlandsellanden  . . . 120 4,6 25 — 
Zuld-Flnland  ... 92 15,1 1 795 233 417 
Noord-Flnland  88 18,6 557 43 156 
MIdden-FInland  14,9 707 39 115 
Oost-Flnland  ... 75 18,7 706 19 19 
Multiregionaal  . . . — — — — 314 
Globale kredieten  50 161 

Zweden  . . . 101 10,4 8827 664 2 709 

Stockholm . 123 7,9 1 717 177 487 
MIdden-Norrland  10,2 395 54 54 
Smâland en de ellanden  8,6 795 8 77 
Centrum-Noord-Zweden  99 12,3 864 — — 
Opper-Norrland  98 13,3 527 57 103 
West-Zweden  97 10,4 1 766 131 369 
Zuld-Zweden  11,9 1 262 100 760 
Oost- en MIdden-Zweden  92 10,2 1 501 31 79 
Multiregionaal  . . . — — — 51 632 
Globale kredieten  — 56 146 

Verenigd Konlnkrijk  ... 96 7,1 58 606 3 074 13 924 

South East 113 6,6 17989 807 3 132 
Schotland  8,0 5 137 183 845 
EastAnglla  5,5 2 123 — 712 
South West  93 5,7 4 827 — 186 
East Midlands 91 6,0 4 124 — 258 
West Midlands 89 7,0 5306 202 862 
Yorkshire en Humberslde 87 7,9 5 030 — 904 
Northwest ... 86 7,7 6410 66 1 064 
North 9,3 3 095 111 511 
Wales 80 7,5 2 917 197 990 
Noord-lerland 10,3 1 649 44 44 
Multiregionaal — — — 690 2 290 
Globale kredieten — 775 2 127 

Elders . . . — — 282 1 812 

TOTAAL 373 135 25 116 105 309 
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Tabel H: per 1 aprii 1999 geldende of in een onderhandelingsfase zijnde overeenkomsten, financiële protocollen en besluiten 

(in min euro) 

Uit 
begrotingsmiddelen 

Rechtsgrondslag 
Geldigheids-

duur 

Leningen 
uit eigen  
middelen 

van de EIB 

Verrichtingen  
met risico-
kapitaal 

Niet-
terugvorderbare 

steun Totaal 

Landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) 
Landen en gebieden overzee (LGO) 
ACS ™ 2de financiële protocol 

4de overeenkomst van Lomé 
2000 1 658 1 000 11 967™ 14 625 

LGO ® Besluit van de Raad 2000 35 30 135™ 200 

Zuid-Afrika Besluit van de Raad 2000 375 — — 375 

Middeiiandse-Zeegebied Euromediterraan partnerschap 2000 2310 200 3 425 5 735 

Turkije Speciale actie uit hoofde van de  
financiële samenwerking, nog 
niet van kracht 

2000 750 750 

Midden- en Oost-Europa "" Besiuit van de Raad 2000 3 520 — 4 952 8 472 

Voormalige Joegoslavische Re
pubiiek Macedonie (FYROM) 

Financieei protocol 2000 150 — 20 170 

Bosnië-Herzegovina Besluit van de Raad 2000 100 — 19""' 119 

Latijns-Amerika en Azië Besluit van de Raad 2000 900 — — 900 

Pretoetredingssteun-
faciliteit 

ElB-facilltelt 2000 3 500 — = 3 500 

1 Kredieten met rentesubsidles uit de middelen van het Europees Ontwikkelingsfonds voor projecten in de ACS-ianden en de LGO en uit de algemene begro-
ting van de Gemeenschappen voor miileuprojecten in de landen in het Middeiiandse-Zeegebied. De rentesubsidies worden in mindering gebracht op de niet-
terugvorderbare steun. 

2 Toe te kennen door de EiB. 

3 Toe te kennen door de Europese Commissie. 

4 Afrika: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kameroen, Centraai-Afrikaanse Repubiiek, Comoren, Congo, Djibouti, Equatoriaai-Guinea, Eritrea, 
Ethiopie, Gabon, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, ivoorkust, Kaapverdië, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauritanie, Mo 
zambique, Namibie, Niger, Nigeria, Democratische Repubiiek Congo, Rwanda, Sao Tomé en Principe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Somalie, Sudan, Swazi 
land, Tanzania, Tsjaad, Togo, Uganda, Zambia en Zimbabwe. Caribisch gebied: Antigua en Barbuda, Bahama's, Barbados, Belize, Dominica, Dominicaanse Repu
biiek, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Lucia, Saint Kitts en Nevis, Saint Vincent en de Grenadines, Suriname, Trinidad en Tobago. Stille Oceaan: Fiji,  
Kiribati, Papoea-Nieuw-Guinea, Saiomonseilanden, Samoa, Tonga, Tuvalu en Vanuatu. 

5 Met inbegrip van de bedragen voor rentesubsidies bij leningen van de EIB. 

6 Groenland, Mayotte, Saint-Pierre en Miquelon, Nieuw-Caledonië, Frans Polynesië, zuidelijke en antarctische Franse territoria, Wallis en Futuna, Aruba, Neder-
landse Antillen, Anguilla, Brits Antarctica, Britse territoria in de Indische Oceaan, Britse Maagdeneilanden, Caymaneilanden, Falklandeilanden, Zuid-Georgia en  
de Sandwichellanden, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena, Turks- en Caicosellanden. 

7 Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Malta, Marokko, Syrië, Tunesië, Turkije, Gaza en Westoever 

8 De saldi van de vorige financiële protocollen kunnen ook nog worden aangewend, of het nu gaat om het totaal voorziene bedrag of om het restant. 

9 Indicatief bedrag dat in mindering wordt gebracht op de niet-terugvorderbare steun die in de volgende kolom Is opgenomen. 

10 Met Inbegrip van de bedragen voor verrlchtingen met risicodragend vermögen en voor rentesubsidies ten behoeve van leningen van de EIB voor mi lieu-
programma's. 

11 Hongarije, Polen, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië, Estland, Letland, Lltouwen, Albanie, Slovenië 

12 Indicatief programma voor de période 1996-1999, beheerd door de Commissie. 

13 Gereserveerd voor rentesubsidies bij EIB-Ieningen ter ondersteuning van infrastructuren die voor zowel de Gemeenschap als voor de voormallge Joegosla-
vische Repubiiek Macedonie (FYROM) van belang zijn. Steun uit het indicatieve programma is ook voor de FYROM toegankelijk (zie voetnoot 12). 

14 Raming. Gereserveerd voor rentesubsidies bij kredieten die door de EIB worden toegekend. 

15 Azië: Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Filipijnen, India, Indonesie, Macao, Maleisië, Mongolie, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailand en Vietnam. 
Latijns-Amerika: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chill, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, G uatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Peru, Uruguay en Venezuela. 

16 Bestemd voor de kandidaatlanden voor toetreding tot de Europese Unie, namelijk Hongarije, Polen, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië, Estland, Let 
land, Litouwen, Slovenië en Cyprus. 
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Tabellen I en J: Financieringen buiten de Europese Unie in 1998 

(in min euro) 

Sector 

Water-
(waarvan pretoetre- beheer en Industrie, Globale 

Totaal dingssteunfaciliteit) Energie Verbindingen diversen diensten kredieten 

MIDDEN - EN OOST- 2 295 (1 320) 51 1 644 135 365 100 
EUROPA (MOE) 
Polen 715 (605) — 575 140 — 
Roemenië 435 — — 425 — 10 
Hongarije 375 (315) = 110 110 125 30 
Tsjechië 270 (250) — 230 — — 40 
Bulgarije 225 — — 100 25 100 — 
Slovenië 140 (140) — 130 — — 10 
Slowakije 51 — 51 — — — 
Letland 44 (10) — 34 — — 10 
LItouwen 40 — •— 40 — — — 

CYPRUS 80 (SO) 30 — — — so 

Totaal 2 375 (1 370) 81 1 644 135 365 150 

(waarvan pretoetredingssteunfadiiteit) 
MOE — (1 320) — (985) (110) (155) (70) 
Cyprus — (SO) — — — — (50) 

tin min euro) 

Sector 

Totaal 
Eigen 

middelen 
Begrotlngs-

mlddelen Energie Verbindingen 

Water
beheer en  

diversen 
Industrie, 
diensten 

Globale 
kredieten 

EUROMEDITERRAAN 886 800 86 225 25 306 130 200 
PARTNERSCHAP 
Egypte 250 225 25 50 5 95 75 25 
Marokko 183 138 45 95 — 9 — 79 
Tunesië 175 165 10 45 — 70 — 60 
Gaza 102 97 5 35 20 30 12 5 
Jordanië 84 83 1 — — 40 43 1 
Turkije 32 32 — — — 32 — — 
Algerije 30 30 — — — 30 — — 
Libanon 30 30 — — — — — 30 

ACS-LGO 560 288 272 233 28 58 87 154 
Afrika 473 239 234 193 28 58 85 109 

Zuidelijk Afrika 277 167 110 122 10 58 62 25 
Oost-Afrika 115 32 83 41 13 — — 61 
West-Afrika 81 41 41 30 6 — 23 23 

Carlblsch gebied 61 49 12 38 — — — 23 
Stille Oceaan 4 — 4 — — — 2 2 
ACS - landen gezamenlljk 20 — 20 — — — — 20 
Landen en gebleden overzee 2 — 2 2 — — — — 
ZUÎD-AFRIKA 135 135 — — — 45 — 90 

LATÌJNS-AMERIKA, AZIË (ALA) 362 362 — 110 50 132 70 — 
Latijns-Amerika 212 212 — 55 50 37 70 — 
Brazillë 125 125 — 55 — — 70 — 
Panama 50 50 — — 50 — — — 
Argentinlë 37 37 — — — 37 — — 
Azië 150 150 — 55 — 95 — — 
Vietnam 55 55 — 55 — — — 
Flllpljnen 50 50 — — — 50 — 
Indoneslë 45 45 — — — 45 — 
MIDDEN - EN OOST- 92 92 92 
EUROPA (MOE) 
Fyrom 70 70 — — 70 — — 
Albanlë 22 22 — — 22 — — — 

Totaal 2 035 1 677 358 568 195 541 287 444 
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Tabel Κ: Kredietverlening in de ACS-landen en de LGO van 1994 tot en met 1998 
Verdeling per land en sector 

(in min euro) 

Sector 

Water-
Eigen Begrotings- beheer en Industrie, Globale 

Totaal middelen middelen Energie Verbindlngen diversen diensten 1 kredieten 

In alle ACS-landen 94,6 70,0 24,6 94,6 
AFRIKA  1 360,4 657,2 703,2 474,9 1987 161,1 226,3 299,4 
West-Afrika  320,2 147,0 173,2 141,7 27,9 75,0 100,1 35,4 
Ivoorkust 60,2 41,5 18,7 37,6 11,5 — 7,1 4,0 
Regionaal 54,6 20,0 34,6 30,0 — — — 24,6 
Mali 47,7 35,0 12,7 5,3 — — 41,6 0,9 
Guinee  41,5 1,5 40,0 25,0 — — 16,5 — 
Ghana 38,7 34,0 4,7 34,0 — — 0,7 4,0 
Burkina Paso ....... 29,8 — 29,8 9,8 13,0 7,0 — 
Mauritanie  24,5 15,0 9,5 — — — 24,5 — 
Senegal . . . . 19,0 — 19,0 — 3,4 15,0 0,6 — 
Kaapverdië . . . 2,0 — 2,0 — — — 2,0 — 
Benin 2,0 — 2,0 — — — 2,0 
Guinee-Bissau 0,2 — 0,2 — — — 0,2 — 
Centraal-Equatoriaal . . . . . 38,6 18,5 20,1 26,1 70,5 — 2,0 — 
Kameroen 21,9 8,0 13,9 20,5 — — 1,4 — 
Gabon 11,1 10,5 0,6 — 10,5 — 0,6 — 
Sao Tomé en Principe 5,6 — 5,6 5,6 — — — — 
Oost-Afrika 334,6 784 256,2 69,5 58,6 — 28,7 177,8 
Kenia  117,6 67,0 50,6 5,5 — 0,1 112,0 
Ethiopie  95,0 — 95,0 41,0 35,0 — 9,0 10,0 
Uganda 61,1 11,4 49,6 — — — 19,3 41,8 
Tanzania . , . . 48,1 — 48,1 23,0 12,8 — 0,3 12,0 
Eritrea 8,0 — 8,0 — 8,0 — — — 
Djibouti . . . 2,8 — 2,8 — 2,8 — — — 
Seychellen  2,0 — 2,0 — — — — 2,0 
Zuidelijk Afrika ....... 637,0 383,3 253,7 237,6 71,7 146,1 95,4 86,2 
Namibie  114,7 108,8 5,9 55,0 34,7 14,1 2,9 8,0 
Mozambique 106,5 58,0 48,5 40,0 — — 66,5 — 
Zambia 91,5 — 91,5 50,0 — — 6,0 35,5 
Lesotho 77,0 59,0 18,0 20,0 — 54,0 — 3,0 
Mauritius . . 63,0 63,0 — 10,0 37,0 16,0 — — 
Zimbabwe 57,1 42,0 15,1 30,0 — — 10,1 17,0 
Botswana . . 57,0 52,5 4,5 6,6 — 43,0 3,4 4,0 
Madagaskar  36,2 — 36,2 25,0 — 4,0 3,5 3,7 
Malawi . 25,0 — 25,0 — — 15,0 — 10,0 
Swaziland ......... 8,0 — 8,0 — — 3,0 5,0 
Comoren . . . 1,0 — 1,0 1,0 — — — — 
Multiregionaal . 30,0 30,0 — — 90,0 — 
CARIBISCH GEBIED 364,5 280,0 84,5 153,7 71,0 34,0 9,2 95,6 
Jamaica 81,0 79,0 2,0 — 60,0 7,0 — 14,0 
Trinidad en Tobago 67,6 61,5 6,1 45,0 — — 8,6 14,1 
Barbados 50,0 50,0 — 50,0 — 
Dominicaanse Republiek . . . . 41,0 11,0 30,0 15,0 — — — 26,0 
Bahama's 34,0 34,0 — 20,0 — 14,0 
Regionaal  29,0 20,0 9,0 — 4,0 — — 25,0 
Saint-Lucia 11,5 10,0 1,5 8,0 — — — 3,5 
Sint-Vincent en de Grenadines . . 9,0 4,0 5,0 4,0 5,0 
Guyana 8,3 — 8,3 — — 7,8 — 0,5 
Haïti  8,0 — 8,0 — — 8,0 
Belize 6,2 2,5 3,7 3,7 — — — 2,5 
Grenada 5,8 4,0 1,8 4,0 — 1,8 — — 
Suriname  4,7 4,0 0,7 4,0 — 0,7 
Antigua 3,4 — 3,4 — — 3,4 — — 
Dominica 3,0 — 3,0 — — — — 3,0 
Saint Kitts and Nevis 2,0 — 2,0 — 2,0 — — — 
STILLE OCEAAN 69,5 40,7 28,8 117 48,6 9,2 
Papoea-Nieuw-Guinea 50,0 29,0 21,0 — — — 46,0 4,0 
Fiji 10,6 8,0 2,6 8,0 — 2,6 — 
Tonga 3,7 3,7 — — 3.7 — — — 
Samoa 3,5 — 3,5 — — — — 3,5 
Regionaal  1,7 — 1.7 — — — 1,7 

Totaal ACS-landen 1 889,0 1 047,9 841,1 628,6 281,4 195,1 284,1 499,8 

LGO 21,4 6,5 14,9 7,9 6,0 — 1,0 6,5 

Totaal generaal 1 910,4 1 054,4 856,0 636,5 287,4 195,1 285,1 506,3 
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Tabel L: Kredietverlening in Zuid-Afrika van 1994 tot en met 1998 
Sectorale verdeling (in min euro) 

Sector 

Totaal Energie Verbindingen 

Water
beheer en  

diversen 
Industrie, 
diensten 

Globale 
kredieten 

Zuid-Afrika . . 435 101 - 45 — 289 

Totaal .... 435 101 - 45 — 289 

Tabel M: Kredietverlening in het Middellandse-Zeegebied van 1994 tot en met 1998 
Verdeling per land en sector (In min euro) 

Sector 

Water-
Eigen Begrotings- beheer 

Totaal Middelen middelen Energie Verbindingen en diversen 

Eqvpte 922 876 46 105 90 185 
MarWo 733 668 65 175 250 170 
Alqeriie 660 660 — 470 110 30 
Turkije 467 467 — 134 76 207 
Tunesië 456 423 33 60 148 150 
Libanon 415 412 3 27 145 210 
Jordanie 250 237 13 20 55 79 
Cyprus (*) 228 226 2 30 12 72 
GazaA/Vestoever 196 184 12 35 43 60 
Israël 68 68 - - - 35 
Malta 18 15 3 - - ^ 
Totaal 4 413 4 236 177 1 056 929 1 213 

(*) uit pretoetredingssteunfaciliteit: 50 miijoen 

label Ν; Kredietverlening in Midden- en Oost-Europa van 1994 tot en met 1998 
Verdeling per land en sector 

Industrie, 
diensten 

Globale 
kredieten 

464 

50 

43 

27 

78 
139 

50 
98 
33 
53 

114 
31 
33 

3 

584 632 

(In min euro) 

Sector 

uit 
pretoetredings

steunfaciliteit Totaal Energie Verbindingen 

Water-
beheer en  

diversen 
Industrie, 
diensten 

Globale 
kredieten 

Polen  (605) 1 923 180 1 090 365 140 148 
Tsjechlë  (250) 1 580 355 985 200 — 40 
Roemenië . .    908 145 706 — 47 10 
Hongarije  
Slowaklje  

(315) 885 35 355 110 125 260 Hongarije  
Slowaklje  528 181 297 —· — 50 
Bulgarije  — 375 — 250 25 100 — 
Slovenië . (140) 288 — 278 — — 10 
Litouwen  148 10 128 — — 10 
Letland  (10) 95 6 54 15 — 20 
Estland  — 83 7 61 — = 15 
Fyrom  — 70 — 70 — — — 
Albanië  — 68 12 51 — — 5 
Totaal  6 951 931 4 325 715 412 568 
(waarvan uit pretoetredingssteunfaciliteit) . (1 320) — — (985) (110) (155) (70) 

Tabel O: Kredietverlening in Azië en Latijns-Amerika van 1994 tot en met 1998 
Verdeling per land en sector (in min euro) 

Sector 

Water
beheer en Industrie, Globale 

Totaal Energie Verbindingen diversen diensten kredieten 

Argentinië  204 46 45 113 — — 
Fillpljnen  195 72 50 50 23 — 
Brazilië  180 55 •— — 125 — 
Indoneslë  146 46 — 100 — — 
Pakistan  81 81 — — — — 
Peru  77 — 77 — — — 
Chili  75 — 75 — — — 
Thailand  58 58 — — — — 
China  55 55 — — — — 
Vietnam  55 55 — — — — 
Panama  50 — 50 .— — — 
Mexico  50 — — — 50 — 
Regionaal (Andes-pact) .... 40 — — — 40 
Paraguay  17 — — 17 — 
Uruguay  10 — — 10 — 
Totaal  1 292 468 297 290 198 40 
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Tabel Ρ; In 1998 opgenomen middelen 

Emissie-
maand 

Land van 
uitgifte 

Emissie
valuta Identificatie 

Bedrag (in min)  
in nationale valuta 

Bedrag (in min)  
in ecu 

Looptijd 
(in jaren) 

Nominale 
rente (%) 

1. Opgenomen middelen 
Lenlngen op lange termljn (voor swaps) 

OPENBARE EMISSIES 

Januarl 

Februar! 

IVIaart 

April 

Mel 

Duitsland DEM (2) 1 500 759,0 5 4,500 
Hongkong HKD 1 000 116,2 3 10,000 

Luxemburg USD 750 679,2 10 5,750 
Luxemburg ITL (3) 200 000 103,0 12 12,100 
Luxemburg USD (1) 300 271,7 3 5,375 
Luxemburg USD (1) 500 452,8 7 5,625 

Verenlgd Konlnkrijk GBP (2) 500 749,9 11 6,250 
Verenlgd Koninkrijk CZK (1) 1 000 26,3 3 14,500 
Verenigd Koninkrijk GBP 75 112,5 3 7,000 
Verenigd Koninkrijk GBP 150 225,0 7 6,000 

Zwitserland CNF 200 124,6 10 3,750 
Spanje ESP (1) 15 000 89,6 5 4,625 

Italie ITL (3) 500 000 257,5 15 11,150 
Italië ITL 300 000 154,5 3 variabel 

Luxemburg ZAR 300 55,8 5 13,500 
Luxemburg USD 1 000 905,6 5 5,500 
Luxemburg ITL (2) 1 000 000 514,9 20 5,500 
Luxemburg ITL (1)(3) 600 000 309,0 15 13,000 
Luxemburg ITL (2) 750 000 386,2 30 5,625 
Luxemburg SEK (1) 750 85,9 5 5,625 
Luxemburg ITL (1) (3) 150 000 77,2 12 12,000 
Luxemburg FRF (2) 3 000 453,7 5 4,500 

Portugal PTE (2) 15 000 74,2 30 5,625 
Verenigd Koninkrijk GBP (2) 100 150,0 10 7,625 
Verenigd Koninkrijk CZK (1) 404 10,6 15 nulcoupon 

Duitsland DEM (2) 500 253,0 5 4,500 
Spanje ESP (1) 15 000 89,6 10 5,000 

Griekenland GRD (1) 20 000 64,1 5 9,750 
Luxemburg EUR 2 000 2 000,0 10 5,000 
Luxemburg USD (1) 250 226,4 7 5,625 
Luxemburg USD (1) 200 181,1 3 5,375 
Luxemburg FRF (3) 500 75,6 9 4,500 
Luxemburg FRF (3) 1 100 166,4 10 4,350 

Verenigd Koninkrijk GBP 200 300,0 6 7,000 
Verenigd Koninkrijk ZAR 300 55,8 5 13,250 
Verenigd Koninkrijk DEM (1) 352 178,2 30 nulcoupon 
Verenigd Koninkrijk JPY (1) 4 000 27,8 2 6,400 
Verenigd Koninkrijk DEM/PLN (1) 159 80,6 7 17,000 
Verenigd Koninkrijk GBP (2) 750 1 124,9 31 6,000 

Italië ITL (3) 500 000 255,4 15 4,779 
Luxemburg USD 56 51,7 29 nulcoupon 
Luxemburg USD 250 232,3 10 5,750 
Luxemburg ITL (2) 3 000 000 1 532,1 10 5,000 
Luxemburg ZAR (1) 350 64,6 21 nuicoupon 

Volksrep. China TWD 4 500 127,4 5 6,800 
Luxemburg ZAR (1) 300 55,4 5 12,250 
Luxemburg ESP (2) 30 000 177,9 5 4,500 
Luxemburg GRD (2) 30 000 87,2 6 7,500 

Verenigd-Koninkrijk GBP (2) 375 586,7 5 6,000 
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Tabel Ρ: In 1998 opgenomen middelen (vervolg) 

Emissie- Land van Emissie Bedrag (in min) Bedrag (in min) Looptijd Nominale 
maand uitgifte valuta Identificatle in nationale valuta in ecu (in jaren) rente (%) 

Juni Luxemburg USD 2 000 1 858,4 3 5,750 

Luxemburg EUR 200 200,0 6 5,250 
Luxemburg ITL (1)(3) 200 000 102,1 15 8,000 

Verenigd Koninkrijk CZK {1)(4) 1 000 27,5 1 20,000 
Verenigd Koninkrijk GBP 150 234,7 7 6,000 

Verenigd Koninkrijk GBP (2) 200 312,9 11 6,250 

Juli Duitsland DEM (2) 3 000 1 516,6 10 5,000 

Estland EEK (1) 150 9,5 3 10,000 
Luxemburg ZAR (1) 350 54,4 5 15,000 
Luxemburg USD (1) 250 228,1 7 5,625 
Luxemburg ITL (1)(3) 250 000 128,3 15 8,000 
Luxemburg ITL (1)(3) 150 000 77,0 20 10,000 

Verenigd Koninkrijk GBP (2) 250 380,4 31 6,000 

Augustus Luxemburg LUE 2 000 49,0 2 9,250 

Luxemburg NOK (1) 500 59,5 9 5,375 

Luxemburg USD (1) 500 456,2 6 5,625 

Verenigd Koninkrijk GBP 100 152,2 4 7,250 

September Luxemburg USD 750 684,4 10 5,375 

Luxemburg CAD (1) 100 62,2 5 5,500 

Verenigd Koninkrijk GBP 75 114,1 4 7,250 

Verenigd Koninkrijk GBP (2) 100 152,2 9 7,625 

Verenigd Koninkrijk GBP (2) 75 114,1 10 6,250 
Verenigd Koninkrijk GBP 200 304,4 6 6,000 

Oktober Luxemburg USD 250 213,4 10 5,375 

Luxemburg USD 200 170,7 5 5,500 

Luxemburg USD (1) 200 170,7 7 5,625 

Luxemburg ITL (1)(3) 125 000 64,4 18 11,000 

Luxemburg USD 250 213,4 10 5,375 

Luxemburg ZAR (1) 100 14,6 5 17,000 

Luxemburg USD (1) 500 426,8 5 4,750 

Luxemburg USD 250 213,4 10 5,375 

Luxemburg ZAR (1) 100 14,6 10 16,000 

Luxemburg USD (1) 250 213,4 5 4,750 
Verenigd Koninkrijk GBP (2) 75 108,7 30 6,000 

Verenigd Koninkrijk GBP (2) 200 289,9 30 6,000 
Verenigd Koninkrijk GBP 500 724,7 5 7,000 

Verenigd Koninkrijk GBP (2) 250 362,4 23 5,375 

Verenigd Koninkrijk GBP 300 434,8 5 7,000 

Verenigd Koninkrijk GBP (2) 100 144,9 10 6,250 
November Hongarije HUE (1) 5 000 19,5 5 variabel 

Italië ITL (3) 300 000 154,7 20 12,000 

Luxemburg ITL {1)(3) 100 000 51,6 20 10,000 

Luxemburg EUR 1 000 1 000,0 6 3,875 

Luxemburg USD (1) 250 213,4 5 4,750 
Luxemburg EUR (1) 300 300,0 10 4,125 

Luxemburg ZAR (1) 200 29,1 2 16,000 

Luxemburg USD 750 640,2 10 5,250 
Verenigd Koninkrijk GBP (2) 250 362,4 11 5,500 

Verenigd Koninkrijk GBP 150 217,4 4 7,250 
Verenigd Koninkrijk GBP 100 144,9 6 6,000 
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Tabel Ρ: In 1998 opgenomen middelen (vervolg) 

Emissle- Land van 
maand ultgifte 

Emissie
valuta identificatie 

Bedrag (in min) Bedrag (in min)  
in nationale valuta in ecu 

Looptijd 
(in jaren) 

Nominale 
rente (%) 

December Griekenland GRD (1) 35 000 103,5 3 7,500 
Luxemburg USD (1) 150 128,0 6 5,625 

Verenigd Koninkrijk GBP (2) 100 144,9 30 6,000 

102 transacties 29 707,6 

(1) medium term notes; (2) "Eurotoestromend"; (3) omzetbaar in vaste of variabeie rente; (4) coupon. 

ONDERHANDSE LENINGEN 

3 USD (1) 190 174,1 3-5,1 
1 DEM (1) 131 66,4 variabel 
1 TWD 1 500 42,5 variabel 

1 HUF (1) 2 000 8,9 variabel 
1 ITL (1) 100 000 51,3 nulcoupon 
1 HKD (1) 500 59,2 10,000 
1 SEK (1) 315 34,2 5,140 

9 transacties 436,7 

Totaal 111 transacties 30 144,3 
Noot: het bedrag van de leningen met nulcoupons wordt berekend op basis van bet nominale bedrag vermenigvuldigd met de emissiekoers 

2. Schuldomwisselingsprogramma in euro 

Juli Luxemburg ITL 960 940 493,1 5,250 
Luxemburg FRF 173 26,1 5,750 
Luxemburg FRF 880 132,7 4,500 
Luxemburg DEM 396 200,1 5,250 
Luxemburg DEM 198 100,2 5,750 
Luxemburg DEM 724 366,2 4,500 

Totaal 6 transacties 1 318,5 

TOTAAL 117 transacties 31 462,8 
GENERAAL 
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Tabel Q: Opgenomen middelen (na swaps) van 1994 tot en met 1998 (in min euro) 
1993 1994 1995 1996 

bedrag % bedrag bedrag % bedrag % bedrag 

(*) 3 554 
4 675 
847 

4 219 

1 102 
395 

1997 

1. Opgenomen middelen 
Europese Unie 
ECU/EURO (*) 300 2,1 400 3,2 500 2,8 (*) 1 300 5,6 
DEM 2 051 14,5 2 397 19,3 5 285 30,1 3 437 14,9 
FRF 1 153 8,1 342 2,8 655 3,7 2 590 11,2 
ITL 2 560 18,1 3 343 27,0 4 398 25,1 5 044 21,9 
BEF 752 5,3 — — 19 0,1 — — 
NLG 661 4,7 145 1,2 84 0,5 17 0,1 
IEP 177 1,2 135 1,1 102 0,6 58 0,3 
LUE 201 1,4 193 1,6 65 0,4 99 0,4 
ESP 948 6,7 1 574 12,7 2 034 11,6 2 599 11,3 
PTE 584 4,1 1 004 8,1 358 2,0 1 092 4,7 

11,8 
15,5 
2,8 

14,0 

3,7 
1,3 

ATS — — — — — — — — 
FIM — — 18 0,1 34 0,2 45 0,2 128 0,4 
Totaal Euro-11 9 387 65,9 9 551 77,1 13 533 77,1 16 280 70,7 14 921 49,6 

DKK 53 0,4 — — 88 0,5 134 0,6 30 0,1 
GBP 1 518 10,7 996 8,0 2 168 12,4 2 875 12,5 8 069 26,8 
GRD 36 0,3 149 1,2 97 0,6 161 0,7 255 0,8 
SEK — — 77 0,6 191 1,1 189 0,8 120 0,4 
Totaal « Pre-ins » 1 607 11,0 1 223 9,9 2 544 14,5 3 359 14,6 8 474 28,2 

Totaal 10 994 76,9 10 774 86,9 16 078 91,6 19 639 85,3 23 395 77,7 
waarvan met vaste rente 8 188 57,9 5 720 46,1 8 970 51,1 10 242 44,5 13 956 46,4 
waarvan met varlabeie rente 2 806 19,8 5 054 40,8 7 108 40,5 9 397 40,8 9 439 31,4 

Andere valuta's 
ATS 59 0,4 — — — — — — — — 
USD 1 659 11,7 528 4,3 698 4,0 2211 9,6 6 451 21,4 
CHF 856 6,0 323 2,6 165 0,9 566 2,5 125 0,4 
JPY 580 4,1 771 6,2 580 3,3 541 2,4 — — 
MCK — — — — — — — — 60 0,2 
CZK — — —. — — — — — 11 0,0 
ZAR — — — 33 0,2 68 0,3 29 0,1 
HUF 28 0,1 
Totaal 3 154 22,3 1 622 13.1 1 476 8,4 3 387 14,7 6 703 22,2 
waarvan met vaste rente 2 448 17,3 1 338 10,8 1 156 6,6 2 116 9,2 2 001 6,6 
waarvan met varlabele rente 706 5,0 284 2,3 320 1,8 1 271 5,5 4 702 15,6 

Totaal 14148 100,0 12 395 100,0 17 553 100,0 23 025 100,0 30 098 100,0 
waarvan met vaste rente 10 636 75,2 7 058 56,9 10 126 57,7 12 358 53,7 15 957 53,0 
waarvan met varlabele rente 3 512 24,8 5 338 43,1 7 427 42,3 10 668 46,3 14 141 47,0 

(Mlddel)langlopende transactles 
- Openbare emissies 12 779 90,3 12 080 97,5 17 066 97,2 22 438 97,5 29 660 98,5 
- Onderhandse lenlngen 1 369 9,7 315 2,5 487 2,8 587 2,5 438 1,5 
waarvan medium term notes 50 0,4 829 6,7 2 989 17,0 5 377 23,4 5 633 18,7 

2. Schuldomwissellngsprogramma In euro 
1 318 DEM, FRF, ITL — — — — — — — — 1 318 — 

Totaal Generaal — — — — — — — — 31417 — 
(*) EUR sinds 1997, met betaling in ecu 

Tabel R: Opname in ecu (*) van 1981 tot en met 1998 (in min ecu) 
Vastrentende lenlngen Variabelrentende leningen 
Voor Na Na Commercial Deposlto- Opname Totale A/B 

Jaar swaps swaps swaps paper certificaten Totaal in ecu (A) opname (B) In % 

1981 85 85 85 2310 3,70 
1982 112 112 — 112 3 205 3,50 
1983 230 230 230 3619 6,40 
1984 455 455 — 100 100 555 4 361 12,70 
1985 720 720 — — — 731 5 709 12,80 
1986 827 897 — — — 897 6 786 13,20 
1987 675 807 — — — 807 5 59 3 14,40 
1988 959 993 83 — 253 335 1 328 7 666 17,30 
1989 1 395 1 526 75 200 38 313 1 839 9 035 20,40 
1990 1 272 1 255 — 500 10 510 17 65 10 996 16,10 
1991 1 550 1 550 450 500 — 950 2 500 13 672 18,30 
1992 1 130 1 130 807 — — 807 1 937 12 974 14,90 
1993 650 500 460 — 807 960 14 224 6,80 
1994 300 — 300 — — 300 300 14 148 2,12 
1995 400 200 200 — — 200 400 12 395 3,23 
1996 650 500 — — — — 500 17 553 2,85 
1997 1 300 1 300 —. — — ,— 1 300 23 025 5,65 
1998 3 500 2 850 704 704 3 554 30 098 11,81 
Totaal 16 210 15 110 3 079 1 200 400 5 025 19 799 197 369 10,03 
Voor 1985 met inbegrip van 10,6 miljoen aan particlpatiecertificaten 
(*) 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  

uitbetalingen) en de opgenomen middelen hanteert de EIB ie der kwartaal de koersen die gol

den op de laatste werkdag van het voorafgaande kwartaal. In 1998 waren deze als volgt: 

31.12.1997 31.03.1998 30.06.1998 30.09.1998 
le kwartaal 1998 2e kwar taal 1998 3e kwar taal 1998 4e kwa rtaal 1998 

1 euro = EUR 
Oostenrijkse schilling ATS 13,9020 13,9753 13,9168 13,8071 
Belgische frank BEF 40,7675 40,9755 40,7947 40,4842 
Duitse mark DEM 1,97632 1,98641 1,97809 1,96241 
Spaanse peseta ESP 167,388 168,616 167,902 166,728 
Finse mark FIM 5,98726 6,02875 6,01208 5,97357 
Franse fra nk FRF 6,61214 6,65562 6,63061 6,58010 
lers pond IEP 0,771961 0,790030 0,785476 0,785351 
Italiaanse lire ITL 1 942,03 1 958,04 1 948,78 1 939,74 
Luxemburgse frank LUE 40,7675 40,9755 40,7947 40,4842 
Nederlandse gulden NLG 2,22742 2,23910 2,22993 2,21289 
Portugese escudo PTE 202,137 203,473 202,478 201,278 

Deense k roon DKK 7,52797 7,57091 7,53450 7,46253 
Pond sterling GBP 0,666755 0,639213 0,657130 0,689939 
Griekse drachme GRD 312,039 343,947 333,503 338,120 
Zweedse kroon SEK 8,73234 8,57822 8,73670 9,19871 
Amerikaanse dollar USD 1,10421 1,07618 1,09590 1,17159 
Japanse yen jpy 143,680 142,938 152,242 158,656 

De EIB d ankt de projectopdrachtgevers die haar toestemming hebben gegeven foto's van hun 
projecten als illustratiemateriaal voor dit verslag te gebruiken: 

Frank Weber (voorblad), La Vie du Rail, Recoura (biz. 6, 9, 19 en 20), Benelux Press (b iz. 6, 19,  

45 en 46), Glaverbel (biz. 8, 16 en 100), Alicante University (biz. 17), Image Bank (biz. 21 en 103),  

Fotostock (biz. 24, 42, 105 en 107), Railtrack pic (biz. 25 en III), SADE (biz. 28), Rautaruukki 
(biz. 30), Daimler Benz (biz. 31), Danfoss (biz. 36), Mercedes Benz (biz. 41), Tony Stone (biz. 48,  

50, 98 en 118), Κ. Scheel (biz. 63 en 64), J.P. K ieffer (biz. 58 en 67), Haldor Topsoe A/S (biz. 101),  

Daimler Chrysler (biz. 102), Renfe (biz. 103), Arianespace (biz. 104), CEE (biz. 107), Tyrolean  

(biz. 108), Valorsul (biz. 109), Metsä-Serla Oyj (biz. 109), Umeâ Energi AB (biz. 110) en Sue Cun 
ningham (biz. 112). 

Voor meer informatie over de activiteiten van de EIB k unt u contact opnemen met de hoofd-
afdeling Communicatie, Yvonne Berghorst, tel.: (+352) 43 79 - 31 54,  
fax: (+352) 43 79 - 31 89. 
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·:ηιΐΐΤΐΐΤΤΤΙ' Adressen 

Europese Investeringsbank 

100, Bd. Konrad Adenauer  

L - 2950 Luxemburg  

tel. (+352) 4379-1 

telefax (+352) 43 77 04 

videoconferencing (+352) 43 93 67 

Kantoor Italie 

Via Sardegna, 38 

1-00187 R ome 

tel. (+39) 06 - 4719-1 

fax (+39) 06 - 4287 3438 

videoconferencing (+39) 06 - 48 90 55 26 

Internet 
wvvw.bei.org 

Kantoor Athene 

364, Kifissias Ave&l 

Delfon 

GR - 152 33 Halandri/Athene 

tel. (+30) 1 682 4517-9 

fax (+30) 1 682 4520 

Kantoor Lissabon 

Avenida da Liberdade, 144-156, 8' 

P-1250 Lissabon 

tel. (+351) 1 - 342 89 89 

of (+351) 1 - 342 88 48 

fax (+351) 1 - 347 04 87 

Kantoor Londen 

68, Pall Mall 

Londen SW1Y 5ES 

tel. (+44) 171-343 1200 

fax (+44) 171-930 9929 

Kantoor Madrid 

Calle José Ortega y Gasset 29 

E-28006 Madrid 

tel. (+34) 91 - 431 13 40 

fax (+34) 91 - 431 13 83 

Contactbureau te Brüssel 

Wetstraat 227 

B-1040 Brüssel 

tel. (+32) 2 - 230 98 90 

fax (+32) 2 - 230 58 27 

videoconferencing (+32) 2 - 280 11 40 
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Belangrijkste publicaties 

Statuten: 

In de Statuten is het juridisch, financieei en 
administratief kader van de activiteiten van 
de Bank vastgeiegd. Zi] zijn opgenomen in 
een protocol bi] het Verdrag van Rome en ma-
ken daarvan wezeniijk deei uit. 
Beschlkbaar in aile officlële talen van de Eu-
ropese Unie. 

Algemene presentatie: 

• Jaarlljkse brochure: 

Een jaariijks bijgewerkte brochure geeft een 
geïiiustreerd overzicht van de belangrijkste 
doeisteiiingen en terreinen waarop de Bank 
zowei binnen als bulten de Europese Unie ac-
tief is. 
Beschikbaar in alle officiële taien van de Eu
ropese Unie. 

• Vidéocassettes: 

De videofiim uit 1998 geeft een presentatie  
van de EiB, haar roi en haar activiteiten onder 
de titei "40 jaar Europese investeringsbank". 
Beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, itali-
aans en Spaans. 

• EIB Mededelingen: 

Driemaandeiijkse uitgave met actueie artike-
ien over de activiteiten van de EiB. 
Beschikbaar in alle officiële taien van de Eu
ropese Unie. 

• 40 jaar Europese Investeringsbank 

Statistisch overzicht van de activiteiten van de 
EIB. In 1998 gepubiiceerd. 
Beschikbaar in het Frans, Engeis en Duits. 

EIB Papers 

Flaifjaariijkse uitgave met de resuitaten van 
door de afdeiing van de hoofdeconoom van 
de EiB verriebt onderzoek en artikeien van 
wetenschappeiijke onderzoekers en deskun
digen van buiten de Bank. Beschikbaar in het 
Engeis. 

Nieuwe reeks: 
Deei 3, nr. 1 - 1998: Employment in Europe 
Deei 3, nr. 2 - 1998: international financial 
institutions in the 21"century. 

Fiches per land: 

Zij beschrijven definancieringsmogeiijkheden 
van de EIB per land of regio (iidstaten. 
Midden- en Oost-Europa, Middeilandse-
Zeegebied, ACS-ianden [landen in Afrika, het 
Caribisch gebied en de Stille Oceaan die de  
Vierde Overeenkomst van Lomé hebben gete-
kend], Zuid-Afrika, Latijns-Amerika en Azië). 

Thematische brochures: 

• " EIB Forum proceedings " 

The European Challenge: investing for jobs 
(1998). 
Beschikbaar in het Engels. 

• Lening- en emissie-activiteiten van de EIB 
in de overgangsfase naar de euro. 
Gepubiiceerd in 1998. 
Beschikbaar in alle officiële taien van de Unie. 

• Informatiebeieid 

Regels voor de pubiieke toegang tot de docu-
menten van de EIB. Gepubiiceerd in 1997. 
Beschikbaar in alle officiële taien van de Unie. 

• Handvest voor het milieu 

Document met de beginseien, normen en pro
cedures op miiieugebied. 
Gepubiiceerd in juni 1996. 
Beschikbaar in aile officiële taien van de Unie. 

• Handieiding voor de aanbesteding van 
projecten die door de EIB worden gefinan-
cierd 

Deze handieiding informeert de opdrachtge-
vers en ieveranciers van projecten die door de  
EiB worden gefinancierd over de eisen die de  
EiB steit me t betrekking tot aanbestedingen, 
informatieverstrekking aan potentiëie in-

schrijvers en inachtneming van de com 
munautaire wetgeving. 
Gepubiiceerd in juni 1996. 
Beschikbaar inaile officiële taien van de Unie. 

Rapporten van de Evaluatie-eenheid over 
verrichtingen van de EIB: 

• Evaluatie van industriëie projecten die de  
EIB uit hoofde van de regionale ontwikkeling 
heeft gefinancierd (1998) 

• Bijdrage van grote weg- en spoorweg-
infrastructuren aan de regionale ontwikke
ling (1998) 

• Evaluatie van 10 projecten in de  
telecommunicatiesector van lidstaten van de  
Europese Unie (1998) 

Voorts is er gestructureerde 
en actueie informatie te vinden op 

internet: www.bei.org 

Aile pubiicaties en video's van de EiB, aismede 
een voiiedige iijst titeis van beschikbare docu-
menten, zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de  
hoofdafdeiing Communicatie 
Fax (-r352) 4379 3189. 
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Projecten die voor financiering door de EIB in aanmerking komen 

In de Europese Unie moeten de Investeringen die voor ElB-flnancierlng in aanmerking komen, 

bijdragen tot de concretisering van een of meerdere van onderstaande doelstellingen: 

Evenwichtige economlsche ontwlkkeling; de EIB financiert projecten die bijdragen tot de  

economische ontwikkeling van de ärmste gebieden; 

Vervoer, telecommunicatie en transeuropese netwerken (TEN's): de EIB steunt projecten die de 

Europese integratie bevorderen en het verkeer vergemakkelijken en die vooral betrekking 

hebben op de aanleg, modernisering of uitbreiding van spoorwegen, wegen, bruggen, 

luchthavens, havens en telecommunicatienetten, alsmede de energievoorziening. 

Veillgstelling van de energievoorziening: de Bank zet zieh in voor de uitvoering van de 

energiedoelstellingen van de Europese Unie: toegang tot een veilige en permanente 

energievoorziening vanuit diverse energiebronnen buiten de Unie, ontwikkeling van de eigen 

energiebronnen in de Europese Unie, energiebesparing en op Europees niveau gekoppelde 

energiedistributienetten. 

Natuurlijk en stedelijk milieu: bestrijding van de luchtvervuiling, drinkwatervoorziening, 

zuivering van rioolwater, bodembescherming, herbebossing, behoud van het culturele erfgoed 

en Verbetering van het stedelijk leefklimaat. 

Gezondheid en onderwijs: uitbreiding en modernisering van de infrastructuur op het gebied van 

gezondheid en onderwijs. 

Versterking van het concurrentievermogen en van de integratie van het Europese bedrijfsleven: 

bevordering van de toepassing van geavanceerde technologie en investeringen in de 

samenwerking tussen ondernemingen in verschillende lidstaten van de Europese Unie. 

Midden- en kleinbedrijf (MKB): bepaalde investeringen van het MKB in de sectoren industrie en  

dienstverlening worden indirect gefinancierd via globale kredieten die de EIB aan banken en  

financiële instellingen toekent. 

Financieringen met risicokapitaal: transacties ter bevordering van financieringen met  

risicokapitaal ten behoeve van het vernieuwende of snelgroeiende MKB vinden plaats in 

samenwerking met de banken en financiële instellingen in de lidstaten. 

Buiten de Europese Unie draagt de EIB bij tot de uitvoering van het Europese steun- en  

ontwikkelingssamenwerkingsbeleid door langlopende kredieten te verstrekken voor projecten in 

zo'n 120 landen. Zij financiert investeringen in Midden- en Oost-Europa, het Middellandse-

Zeegebied, Afrika, het Caribisch gebied, Oceanië, evenals in Latijns-Amerika en Azië. 

Er zijn specifieke voorwaarden voor bepaalde leningen buiten de Unie in de desbetreffende 

protocollen en overeenkomsten vastgelegd. 
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Afzonderlijke leningen Globale kredieten 

Wie kan bij de EIB leningen aanvragen? 
Projectopdrachtgevers in de openbare en 

particulière sectoren, met inbegrip van 

banken. 

Voor welke bedragen? Voor investeringen 

van meer dan 25 miljoen euro, die maximaal 

50% van de projectkosten mögen bedragen, 

wordt rechtstreeks met de EIB onderhandeld. 

Welke looptijden? In de industrie maximaal 
12 jaar; voor infrastructuren gewoonlijk 

maximaal 20 jaar, maar in 

uitzonderingsgevallen nog langer. 

In welke valuta's? Naargelang de voorkeur 

van de geldnemer kan het krediet luiden in 

euro, een andere valuta van lidstaten van de  

Europese Unie die geen deel van de eurozone 

uitmaken of een munteenheid van een ander  

land, zoals de Amerikaanse dollar, de Japanse 

yen of de Zwitserse frank. Uitbetaling 

geschiedt in een of meerdere valuta's. 

Welke rentesoort? Vaste, variabele of 
herzienbare rente. 

De aflossing vindt over het algemeen in 

halfjaarlijkse of jaarlijkse termijnen plaats. Er  

kan uitstel van betaling worden verleend 

voor de aflossing van de hoofdsom 

gedurende de bouwperiode van het project. 

Ook kunnen er kredieten worden toegekend 

die in hun geheel op de eindvervaldatum 

worden afgelost. 

Over het algemeen worden geen 

behandelings-, bereidverklarings- of andere  

provisies in rekening gebracht. 

De EIB stelt globale kredieten ter beschikking 

van banken of financiële instellingen, die 

hieruit middelen toewijzen ten behoeve van 

kleinschalige investeringsprojecten die aan de  

criteria van de Bank beantwoorden. 

Wie kunnen toewijzingen uit globale  

kredieten ontvangen? Lokale overheden of 

bedrijven met maximaal 500 werknemers en 

netto vaste activa van ten hoogste 75 miljoen 

euro. 

Voor welke projecten? Nieuwe 
investeringsprojecten van het MKB of van 

lokale overheden (kleinschalige 

infrastructuren) waarvan de kosten maximaal 

25 miljoen euro bedragen. 

Hoeveel kent de EIB toe? Vijftig procent van 

de investeringskosten. De looptijd van de  

lening bedraagt vijf tot twaalf jaar (voor 

nieuwe bouwprojecten kan de looptijd in 

uitzonderingsgevallen vijftien jaar bedragen). 

De bemiddelende instelling kan voor het 

project aanvullende middelen toekennen. 

Welke zekerheden worden er verlangd? En 
welke rente? Deze voorwaarden worden  

vastgelegd in overleg met de bemiddelende 

bank, die het financieringsbesluit neemt in 
overeenstemming met de criteria van de  
Bank. 

De uitbetaling en het kredietbeheer 

geschieden via de bemiddelende bank. 
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De taak van 
de Europese Investeringsbank 

De EIB heefi tot taak de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese 
Unie te bevorderen door langetermijnkredieten voor uitvoerbare investeringen te  
verstrekken. 

• De EIB werkt voor de Europese Unie 

De EIB is bi j het Verdrag van Rome opgericht. Haar aandeelhouders zljn de  

lidstaten, wier ministers van Financiën zitting hebben in de Raad van 

Gouverneurs. 

• De Bank biedt diensten met toegevoegde waarde 

- dankzij haar beoordeling en begeleiding van investeringsprojecten en-program-

ma's. Teneinde voor steun in aanmerking te komen, moeten projecten en 

programme's op vier fundamentale terreinen uitvoerbaar zijn: economisch, 

technisch, milieutechnisch en financieel. leder investeringsproject wordt aan een 

grondig onderzoek onderworpen en gevolgd tot het volledig is uitgevoerd; 

- dankzij haar financieringen. Door haar kredietverlening en vermögen financiële  

steun van elders aan te trekken, verbreedt de Bank de reeks 

financieringsmogelijkheden. Met haar emissies stimuleert zij de ontwikkeling van 

de financiële markten in de hele Unie. 

• De EIB biedt eerstekias voorwaarden 

De financieel zeer sterke positie van de Bank is te danken aan de kracht en de 

vastberaden inzet van haar aandeelhouders, de onafhankelijkheid van haar  

optreden en de kwaliteit van haar kredietportefeuille. Daarom kan zij middelen 

tegen de gunstigste voorwaarden opnemen, waarvan zij haar eigen geidnemers 

laat profiteren. 

• 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 lidstaten van de Unie 

Het wordt gemotiveerd door de rechtstreekse deelname van de Bank aan de 

opbouw van Europa. 

Gedrukt op Art Silk, gehomologeerd "Nordic Swan", door Jouve S.A., F-75001 Parijs. 
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