




EUROPESE INVESTERINGSBANK 
Algemene gegevens 

De Europese Inves teringsbank (E.I.B.) is in het leven geroepen bij hat Verdrag van 
Rome tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap. Dit verdrag is op 
1 januari 1958 van kracht geworden. 

De Bank is een binnen de Gemeenschap onaf hankelijke, publiekrechtelijke instelling 
zonder winstoogmerk. 

Voornaamste taak van de Bank is het leveren van een b ijdrage tot een evenwichtige 
ontwikkeling van de gemeenschappeiijke markt. 

Te dien einde financiert de Bank, door verstrekking van langlopende kredieten of  
garanties aan ondernemingen, overheidsinstanties of financieringsinstellingen, 
projecten ter ontwikkeling van minder-ontwikkelde gebieden of ter ondersteuning 
van omschakelingsgebieden of projecten van gemeenschappelijk Europees belang. 

De leden van de Bank zijn de negen Lid-Staten van de Gemeenschap, die alle deelnemen 
in het kapitaal van de Bank dat 2,025 miljard rekeneenheden bedraagt. 

De Bank neemt op de kapitaalmarkten van de Gemeenschap en van derde landen  
alsmede op de internationale markten de nodige middeien op ter vervulling van haar  
opdracht. 

Het werkterrein van de Bank was oorspronkelijk beperkt tot het grondgebied van de  
Lid-Staten van de Europese Economisch e Gemeenschap. In verband met de ver-
schillende associatie-overeenkomsten is dit vervolgens uitgebreid tot Griekenland, de  
geassocieerde Afrik aanse staten, Madagaskar en Mauritius (G.A.S.M.), totsommige 
overzeese landen en gebieden, alsmede Franse departementen (L.G.O.) en tot Turkije. 
In deze landen verstrekt de Bank niet alieen haar gewone kredieten, maar ook bijzondere 
financieringssteun in het kader van haar "section spéciale"; dit laatste v indt plaats in 
opdracht en voor rekening van de Lid-Staten of van de Europese Economische Gemeen
schap (bijzondere transacties). Bovendien kan de Raad van Gouverneurs van de Bank 
deze speciale toestemming geven voor het verlenen van kredieten in derde landen,  
indien althans de betrokken projecten van direct belang zijn voor de landen van de  
Gemeenschap. 

Ondernemingen, overheidsinstanties of financieringsinstellingen die nader contact 
wensen met de Europese Investeringsbank kunnen zieh rechtstreeks tot haar hoofd-
kantoor wenden, maar eveneens tot haar kantoor voor Italië te Rome, althans wat 
betraft de in dat land gesitueerde projecten. Men kan zieh ook door tussenkomst 
van zijn eigen bankier tot de Bank wenden. 

2, Place de Metz — Luxemburg 

Afdeling Kredietverlening Italië; Via Sardegna 38 — 00187 Rome 

Contactbureau te Brüssel; Koningsstraat 60 — B-1000 Brüssel 



EUROPESE INVESTERINGSBANK 
Voorwaarden voor kredietverlening 

Kredieten uit de eigen middelen van de Bank en garanties (gewone transacties) 
kunnen worden verstrekt ter financiering van projecten die voldoen aan de voor
waarden, genoemd in artikel 130 van het Verdrag van Rome of in de asociatie-overeen-
komsten. Zij kunnen worden verstrekt aan ondernemingen of overfieidsbedrijven met 
welke juridiscfie vorm dan ook, of aan andere overheidsinstanties. Verstrekking is 
niet afhankelijk van de nationaliteit van de geldnemer. 

Met de kredieten van de Bank mag slecfits een dee! van de kosten van een project 
worden gefinancierd ter aanvulling op eigen middelen van de geldnemer of middelen 
uit andere bronnen. De Bank financiert zelden meer dan 40 % van de betrokken 
investeringen in vaste activa. 

In fiet algemeen liggen de bedragen van de transacties van de Bank tussen 2 en 
20 miljoen rekeneenheden. Het maximum lag tot nu toe bij 30 miljoen rekeneenfieden. 
Ten behoeve van sommige grote projecten zijn echter achtereenvolgens meerdere 
kredieten verleend, hoewel nooit voor meer dan in totaal 45 miljoen rekeneenheden. 

Kredieten ter financiering van een bepaald project kunnen direct aan een onderneming 
of een overheidsinstelling worden verstrekt of kunnen worden verleend door bemid-
deling van een gespecialiseerde financieringsinstelling. Behalve deze "individuele 
kredieten" kent de Bank ook "globale kredieten" aan financieringsinstituten die daaruit 
kleinere bedragen toewijzen ten behoeve van industriële investeringen van beperkte 
omvang. Voor eike toewijzing geeft de Bank afzonderlijk toestemming (toewijzing uit 
globale kredieten). 

Uitbetalingen van de kredieten vinden plaats in verschillende geldsoorten al naar 
gelang de beschikbare geldmiddelen van de Bank, maar dit slechts in overleg met de  
betrokken geldnemers. Aflossing en rente dient in dezelfde geldsoorten te worden  
voldaan. 

De rentevoet op de kredieten wordt vastgesteld door de Raad van Bewind van de  
Bank. Daar de E.I.B, haar kredietbedrijf financiert door het plaatsen van leningen op 
de kapitaalmarkten, maar zij daarbij geen winstoogmerk nastreeft, liggen de rentevoeten 
dicht bij de gemiddelde rentevoeten op de kapitaalmarkten. De voor een bepaald 
krediet geldende rentevoet is in het algemeen de voet die geldt bij het afsluiten van de  
financieringsovereenkomst. Deze w ordt later niet meer ge wijzigd. In welke geldsoort 
het krediet wordt uitbetaald of in welk land het project wordt uitgevoerd, doet voor de  
rentevoet niet ter zake. In mei 1975 bedroeg de rentevoet voor kredieten van alle  
looptijden 9,5 % per jaar. De looptijden (in het algemeen tussen 8 en 12 jaar v oor 
industriële projecten en tot 20 jaar voor infrastructuurprojecten) en de aflossingsvrije 
période worden aangepast aan de kenmerken van de betrokken projecten. 

Verstrekking van kredieten door de Bank vindt alleen plaats onder garantie van een 
Lid-Staat of indien voldoende andere zekerheden worden gesteld. 

De voorwaarden voor interventies in Turkije, de G.A.S.M. en de L.G.O. worden geregeld 
door de betreffende bepalingen van de diverse associatieovereenkomste n. 
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Rekeneenheid 
Waarde in nationale geldsoorten 

In de artikelen 4 en 7 van de Statuten van de Europese Investeringsbank is bepaald 
welke rekeneenheid de Bank voor haar boekhouding en haar balans moet gebrulken 
en hoe deze via de goudparltelten moet worden omgerekend In nationale geldsoorten 
en omgekeerd. De ontwikkellngen die zieh In het Internationale monétaire stelsel heb-
ben voorgedaan, maakten deze bepallngen steeds moellljker toepasbaar, zodat tot 
statutenwijzlging moest worden besloten. Deze wljzlglngsprocedure vereist evenwel 
ratlflcatle door de nationale parlementer hetgeen veel tijd In beslag k an nemen. 

De Bank staat echter voor de noodzaak haar jaarrekenlngen op te maken op basis 
van volslagen duldelljke en ondubbelzlnnige gegevens, wat onverwijide toepassing 
vereist van wisselkoersen die overeenstemmen met de economlsche en flnanclële  
realltelten. Daarom heeft de Raad van Gouverneurs de Bank voorlopig gemachtlgd 
een n ieuw omrekenlngssysteem te gebrulken tot de bovenbedoelde statutenwijzlging 
formeel Is aanvaard. 

De rekeneenheid Is als gevolg daarvan nu gedeflnleerd als de som van de volgende 
bedragen In nationale munteenheden van de LId-Staten: 
Dultse mark (DM) 
pond sterling (£) 
Franse frank (Ffr.) 
lire 
Nederlandse gulden (fl.) 
Belgische frank (Bfr.) 
Luxemburgse frank (Luxfr.) 
Deense kroon (Deense kr.) 
lers pond (lers £.) 

0,828 
0,0885 
1,15 

109,— 
0,286 
3,66 
0,14 
0,217 
0,00759. 

Dit pakket Is op zodanlge wljze samengesteld, dat de waarde ervan, berekend op 
dezelfde manier als het bijzondere trekklngsrecht van het Internationale Monétaire  
Fonds, op 28 juni 1974 gelljk zou zljn geweest aan de waarde van dit trekklngsrecht 
en dus aan de waarde van de statutaire rekeneenheid van de Bank, daar deze op 
gelljke wljze via het goud was gedeflnleerd. Op de genoemde datum zou de waarde 
van het pakket In US dollars $ 1,20635 hebben bedragen. 

Een zelfde systeem Is door de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen 
op 18 maart 1975 aanvaard voor de Europese rekeneenheid, die In de eerste plaats dient  
te worden toegepast In het kader van de overeenkomst van Lomé. 

Voor het opmaken van de winst- en verllesrekening en balans van de Bank, alsmede voor 
de statlstleken betreffende het kredlet- en lenlngbedrljf van de Bank In 1974, zljn 
In verband met het voorgaande koersen gebrulkt voor de omrekening van rekeneen-
heden In nationale geldsoorten en omgekeerd, welke zljn vastgesteld aan de hand van 
de wisselkoersen op 31 decomber 1974. Deze omrekenlngskoersen zljn de volgende: 

1 rekeneenheid (r.e.) = 
DM : 
Ffr. 
£ : 
lers £: 
lire : 

3,01774 
5,57964 
0,534530 
0,534530 

815,517 

Bfr. en Luxfr.: 
fl. : 
Deense 
US $ 
Zwfr. 

kr. 

45,4137 
3,13445 
7,06637 
1,25496 
3,15176 

Voor de meeste geldsoorten zljn deze koersen zeer verschlllend van de offlciële  
parltelten, waar de Bank tot nu toe voor haar boekhouding van ultglng. HIerult vioelen 
natuurlljk vrlj grote verschlllen voort tussen 1974 en voorafgaande jaren, welke In de  
boeken van de Bank tot ulting komen door de nodlge wisselkoersaanpasslngen. 

Tenslotte zlj erop gewezen, dat gegevens betreffende de werkzaamheden van de  
Bank gedurende de gehele période 1958-1974 niet op uniforme grondslag zljn 
berekend. De gedurende de verschlllende jaren toegepaste wisselkoersen zljn namelljk 
de volgende: 1958-1971: offlciële parltelten; 1972: spllkoersen; 1973: de voor 
statistische doelelnden berekende wisselkoersen, aangepast aan de marktkoersen ; 
1974: zie boven. Dergelljke gegevens en tabellen dienen dan ook met de nodlge voor-
zlchtlgheld te worden gehanteerd, gezlen ook de Invloed die prijswijzlglngen geduren
de een zo lange période kunnen ultoefenen. 
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Gedurende het boekjaar heeft de 
Europese Investeringsbank financie-
ringsovereenkomsten afgesloten 
voor een totaal bedrag van 996,4  
miljoen rekeneenheden (1) tegen-
over voor 816 miljoen In 1973. 

Deze toeneming heeft plaatsgevonden 
in wat moellijker economische om-
standigheden doordat de wereldecono-
mie gedurende 1974 diepgaande struc-
turele veranderingen onderging en de 
groei afnam. 

Net als in de Verenigde Staten en Japan 
begon de groei van de produktie in 
West-Europa — zij het ook in lets  
mindere mate — eind 1973 af te  
zwakken. Begin 1974 verergerde deze 
toestand, zodat zieh in sommige landen 
zelfs het begin van een recessie afte-
kende. De inflatie bereikte een onrust-
barend niveau waarbij de prijsstijging 
voor aardolie en andere grondstoffen 
althans tot de herfst cumuleerde met de 
loonkostenstijging. BiJ al deze onzeker-
heid ging het verbruik van de gezins-
huishoudingen langzamerhand wat min
der stijgen, althans in verscheidene 
landen, en liep de woningbouw terug. 
Ook daalde de investeringsneiging van 
het bedrijfsleven, dat overigens wat 
minder gemakkelijk beroep kon doen op 
zelffinanciering. Na de zomer Steeg de 
werkloosheid. 

De plotselinge verandering in de ruilvoet 
met de olieproducerende en grondstof-
landen veroorzaakte een achteruitgang 
in de betalingsbalanspositie van die 
ontwikkelingslanden die niet tot deze 
groep behoorden. Ook de geindustriali-
seerde landen kampten veelal met grote 
tekorten op de lopende rekening van hun 
betalingsbalansen. 

De kapitaalmarkten ondergingen al  
zeer snel de gevolgen van het alom 
gevolgde beleid ter beperking van de 
geldhoeveelheid en de kredietverlening. 
De spanningen namen vervolgens nog  
toe, zodat de omstandigheden op de 
körte- en lange-termijnmarkten gedu
rende het grootste deel van het jaar 
bijzonder moeilijk werden. De körte 
rentevoeten liepen uiterst sterk op en  
het werd zeer moeilijk om tegen redelijke 
voorwaarden nog middelen op lange 
termijn te vinden op de Europese markten 
en de internationale markt. In het tweede 
halfjaar leken inflatie en betalingsbalans-

problemen in enkele landen minder 
zorgwekkend te worden, maar nam het 
recessiegevaar dreigender vormen aan. 
De monétaire autoriteiten begonnen toen 
hier en daar de monétaire rem geleide-
lijk selectief losser te maken. Pas in het 
laatste kwartaal werden echter de markt-
voorwaarden wat gemakkelijker, zodat 
de rentevoeten enigszins daalden en de 
looptijden van uitgegeven obligaties 
langzaam konden toenemen. 

Het bruto nationale produkt van de 
Gemeenschap Steeg in 1974 met nog  
geen 2 %, (2), terwijl deze stijging in 
1973 5,5 % had bedragen. Sinds 1958  
was dit percentage niet meer zo laag 
geweest. De conjunctuur liep in de 
gehele wereld terug en het gedurende 
het eerste halfjaar in de meeste Lid-
Staten reeds läge groeitempo van de 
produktie kwam gedurende de zomer tot 
stilstand en werd in sommige gevallen 
zelfs negatief. De werkloosheid — geheel 
of gedeeltelijk — ging zorg baren en het 
aantal faillissementen bereikte onge-
kende hoogten. De conjuncturele facto-
ren hadden te zamen met de soms ook 
nog werkende structurele factoren zeer 
uiteenlopende gevolgen voor de diverse 
bedrijfstakken ; tot de meest getroffen 
sectoren behoren de woningbouw, de 
automobielindustrie met al wat daar 
bijhoort en de textielindustrie. Ondanks 
dit alles bleven de prijzen sterk stijgen 
en de meeste landen hadden grote 
tekorten op de betalingsbalans. Tegen 
het eind van het jaar waren er evenwel 
tekenen die wezen op een afviakking van 
de prijsstijging en een verbetering van 
de externe betalingspositie in de Gemeen
schap, De invoer nam namelijk minder 
snel toe en de prijzen van sommige 
grondstoffen, zoals aardolie, daalden of  
bleven althans stabiel. 

In Duitsland hebben de geringere 
vraag van de gezinshuishoudingen, het 
läge investeringsniveau en de terug-
lopende woningbouw de groei vrijwel 

(1) Tenzij het tegendeel is vermeld, zijn alle 
bedragen in dit verslag uitgedrukt in reken
eenheden (zie biz. 6). In verband met  
afrondingsverschillen komen optellingen van 
afzonderlijke bedragen niet altijd overeen 
met hun totalen. 
(2) Tenzij het tegendeel is vermeld, hebben 
de in dit hoofdstuk genoemde percentages  
betrekking op reële grootheden. 



tot stilstand gebracht. Daar tegelijkertijd 
de ultvoer nog sterk toenam, bleef de 
handelsbalans echter positief en nam de 
produktle in het algemeen niet af. De 
in 1973 genomen anti-inflatoire maatre-
gelen bewerkten een terugdringen van de 
inflatie tot minder dan 6 %. De werkloos-
heid bleef echter stijgen tot ruim 4 %  
van de beroepsbevolking in loondienst, 
hoewel de overheidsfinanciën in 1974  
eerder bestedingsver ruimend werkten en  
de geld- en kredietpolitiek tegen het 
eind van het jaar geleidelijk minder 
stringent werd. 

In Frankrijk is het b.n.p., over het 
gehele jaar genomen, verder met 3,8 %  
gestegen. De groei van consumptie en  
produktie was in de eerste h elft van het 
jaar nog krachtig, maar lie p in de herfst 
toch scherp terug als gevolg van het 
geleidelijk aantrekken van de geld- en  
kredietrem met het oog op de zo 
noodzakelijke bestrijding van de inflatie. 
De Werkgelegenheid liep dan ook terug 
en de werkloosheid bereikte in de herfst 
ongeveer3,5 %van de beroepsbevolking. 
Tegelijkertijd werden sommige bedrijfs-
takken ook nog getroffen door stakingen, 
vooral die bij de posterijen. Het consump-
tieprijspeil Steeg in het bijzonder onder 
invioed van de loonkosten en liep dan  
ook hoog op tot november, toen deze 
stijging begon afte zwakken. De lopende 
rekening van de betalingsbalans vertoon-
de een groot tekort als gevolg van 
vooral de olieprijsstijging, maar tegen 
het eind van het jaar begon zieh ook 
hier een verbetering af te tekenen. 

De gedurende 1973 bijzonder Sterke 
groei in het Verenigd Koninkrijk werd 
gevolgd door een lichte recessie. De 
Ionen gingen sneller stijgen, hetgeen in 
de tweede helft van het jaar consumptie 
en produktie gunstig beinvioedde. Dit  
was evenwel onvoldoende om de bedrij-
vigheidsvermindering te compenseren, 
die aan het begin van het jaar was 
veroorzaakt door sociale conflicten en  
door de beperking van de arbeidsweek 
tot drie dagen. De particulière investe-
ringen zijn iets gedaald. Het tekort op 
de lopende rekening van de betalings
balans en de prijsstijging bereikten onge-
kende hoogten. Ook de werkgelegen-
heid liep terug, hetgeen vooral bleek 
door arbeidsduurverkortingen. Wat de 
investeringen betreft was aan het eind 
van het jaar nog geen enkele invioed te  
onderkennen van de gematigde beleids-

verruiming waartoe men was over-
gegaan. 

Over het gehele jaar genomen, kende 
Italië nog een omvangrijke econo-
mische groei, maar desondanks is de 
toestand in dat land achteruitgegaan, 
waarbij moet worden bedacht dat het 
permanent de last van de ontwikkeling 
van het zuidelijk landsdeel heeft te dra-
gen. De prijsstijging nam toe; ook het 
tekort op de betalingsbalans Steeg sterk, 
daar het land mede zeer afhankelijk is  
van energie-invoer. De dalende binnen-
landse vraag veroorzaakte in het tweede 
half jaar een geleidelijke achteruitgang 
van de industriële produktie en de inves
teringen, zodat ook de werkloosheid 
weer toenam. Het restrictieve beleid 
leidde echter tegen het eind van het 
jaar tot een grote verbetering van de 
betalingsbalanssituatie en een — zij het 
geringere — afneming van de inflatie. 

Ook in Nederland groeide de economie  
langzamer, terwijl de werkloosheid toe
nam. Het overschot op de betalings
balans nam echter siechts weinig in 
omvang af. 

In België deden zieh dezelfde verschijn-
selen wat later voor, maar Steeg het 
consumptieprijspeil sneller en ging de 
lopende rekening van de betalingsbalans 
achteruit. De bedrijvigheid in Luxemburg 
heeft in 1974 nog geen invioed onder-
gaan van de conjuncturele moeilijkheden 
die zieh tegen het eind van dat jaar in de 
staalindustrie voordeden. 

De binnenlandse vraag in Denemarken 
nam continu af en daarmee ook de 
produktie, zodat de werkloosheid toenam. 
De inflatoire druk bleef hoog en het 
tekort op de betalingsbalans Steeg ver
der, hoewel aan het eind van het jaar 
enige verbetering viel waar te nemen. 

De recessieverschijnselen in leriand 
namen in de tweede helft van het jaar 
in ernst toe — vooral de werkloosheid 
Steeg sterk — hoewel de prijsstijging 
niet verminderde. 

In de meeste van de met de Gemeen-
schap geassocieerde landen waar de 
Bank ook werkzaam is, heeft de ver-
slechtering van de wereldconjunctuur 
ernstige gevolgen gehad. 



Bruto nationaal produkt 
in de Gemeenschap, 

Wijziging t.o.v. voorafgaand 
jaar in % 

nominaal 

reëel 

% 

16-

14-

12-

10-

8-

Duitsland 

4 — 

2 — 

0 

2 

Frankrijk Verenigd Koninkrijk 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1989 1970 1971 1972 1 973 1974 1989 1970 1971 1972 1973 1974 

% 

20. 

18-

16-

14-

12-

10-

Italië 

8 — 

6 — 

4 — 

2 — 

0 

Nederland België 

f-
r 

1989 1970 1971 1972 1973 1974 1989 1970 1971 1972 1973 1974 1989 1970 1971 1972 1973 1974 

Gemeenschap 
22-

Denemarken lerland Luxemburg 

18 

— — 

10 

8 •— — 

τ 
— - — 

-

ν. 

I 
1 3 

iU 

rv — 

6 •— — 

τ 
— - — 

ρ~ 
- — 

ν. 

I 
1 3 

iU 

rv — • — 4 

— h τ , — - — ;if~ 

ρ~ 
-

Μ 
— 

ν. 

I 
1 3 

iU 

rv — • — 2 
_L η  

— h τ , — - — ;if~ 

ρ~ 
- I — 

ν. 

1989 1970 1971 1972 1973 1974 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1989 1970 1971 1972 1973 1974 1989 1970 1971 1972 1973 1974 



Het buitenlandse handelsverkeer van de  
geassocieerde Afrikaanse staten, 
Madagaskar en Mauritius volgde in 
1974 een patroon dat al naar produkten-
groep verschilde. De meeste prijzen van 
hun exportgoederen liepen in het tweede 
halfjaar terug, maar toch lagen hun 
uitvoerinkomsten gemiddeld nog aan-
zienlijk hoger dan in 1973. Deze winst 
was echter in het algemeen lang niet 
voldoende voor het opvangen van de  
prijsstljgIngen van de ingevoerde aard-
olieprodukten, consumptiegoederen en 
investeringsgoederen, als consequentle 
van de wereldinflatie. Gevolg was een 
Sterke achterultgang van de handels-
balansen en een toenemende druk op 
de overheidsfinanciën in de meeste va n 
deze landen, die immers niet beschikken 
over aardoliereserves of mijnbouw. Het 
slechtst was de toestand in het Afri
kaanse b innenland waar de catastrofale  
gevolgen van de droogteperiode nog 
lang niet zijn overwonnen. 

De goede landbouwresultaten in Turkije  
hebben de daling van de industriële  
groei können compensèrent de groeivoet 
van het b.n.p. lag bij de 7,5 %. De 
investeringen — en vooral de overheids-
investeringen — bleven echter sterk 
achter bij de doelstellingen. 

De begrotingsuitgaven Stegen aa nzien-
lijk, vooral als gevolg van de gebeurte-
nissen in Cyprus, zodat de overheid met  
een groot tekort worstelde dat in 
toenemende mate moest worden gefi-
nancierd door kort krediet van de centrale 
bank. Inflatoire spanningen deden zieh 
ook voor als gevolg van de sterke 
stijging van het private verbruik en de 
stijgingen van de prijzen voor aardolie 
en andere grondstoffen. De prijsstij-
ging schreed derhalve voort en bedroeg 
dit jaar ongeveer 20 %. 

De u itvoer daalde en de invoer Steeg —  
in volume, maar ook als gevolg van de 
inflatie — terwijl tevens de Turkse arbei-
ders in het buitenland hun overmakingen 
niet meer zo in omvang uitbreidden als 
in voorgaande jaren. Niet alleen Steeg 
daardoor het tekort op de handelsbalans, 
maar ook de lopende rekening van de 
betalingsbalans die in 1973 nog een 
overschot vertoonde, werd sterk defici-
tair. De good- en deviezenreserves daal-
den met ongeveer 350 miljoen dollar,  
maar waren aan het eind van het jaar 
nog voldoende voor de dekking van zes 
maanden invoer. 

Vooruitgang is in 1974 geboekt ten 
aanzien van het communautaire eco- 
nomische beleid en met name ten 
aanzien van de drie gebieden die van 
het grootste belang zijn voor onze Bank: 
de regionale ontwikkeling, het energie-
beleid en de ontwikkelingssamenwer-
king. 

Tijdens de topconferentie van staats- 
hoofden en regeringsleiders van de 
Gemeenschap op 9 en 10 december 1974  
te Parijs is besloten tot oprichting van  
het sinds 1969 in studie zijnde Europese  
Fonds voor Regionale Ontwikkeling.  
Het fonds dient «de belangrijkste op  
regionaal gebied bestaande onevenwich- 
tige situaties in de Gemeenschap te  
corrigeren, met name die welke voort- 
vloeien uit een overwicht van de agra
rische sector, uit industriële veranderin- 
gen en structurele tekorten aan werk- 
gelegenheid». Het fonds zai voor het  
tijdvak 1975/1977 over een bedrag van  
1.300 miljoen rekeneenheden gaan be 
schikken. De voorgenomen verdeling  
van deze middelen beoogt drie vierde  
ervan ten goede te doen komen van  
Italië, lerland en het Verenigd Konink- 
rijk — de landen waar de regionale 
Problemen het ernstigst zijn. Velgens de 
sindsdien vastgestelde verordening kan 
het fonds deelnemen in de financiering  
van investeringen in industriële, am-
bachtelijke of dienstverlenende activi-
teiten die overheidssteun met regionale 
strekking genieten of in infrastructuur-
voorzieningen die rechtstreeks verband 
houden met de ontwikkeling van boven-
bedoelde activiteiten en die geheel of  
gedeeltelijk worden bekostigd door de 
overheid. Voor de investeringen in 
infrastructuurvoorzieningen bedraagt de 
deelneming van het fonds maximaal 
30 % van de door de overheid gedane 
uitgaven, maar deze b ijstand kan geheel 
of gedeeltelijk de vorm aannemen van 
een rentesubsidie van drie punten op de 
krachtens artikel 130 a) en b) van het 
Verdrag van Rome door de Europese 
Investeringsbank toegekende kredieten 
ten behoeve van de betrokken regie's. 

Bovendien is een Comité voor Regionaal 
Beleid opgericht teneinde aldus te  
komen tot een coördinatie van het 
regionale beleid van de Lid-Staten. In 
dit Comité zaI de Bank door een waar-
nemer zijn vertegenwoordigd. 
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Ten aanzien van de energievoorziening 
heeft de Gemeenschap als doelstelling 
aanvaard om de afhankelijkheid van 
Importen te verminderen van 63 % in 
1973 tot maximaal 50 % en indien  
mogelljk zelfs 40 % in 1985. Dit impliceert 
een daling van het energleverbruik met 
15 % ten opzlchte van vroegere ramingen 
en het bevorderen van nieuwe bronnen 
voor de opwekking van energie. Hier-
voor is nodig: ontginning van de Euro-

pese gas- en oliereserves, diversificatie 
van de toeleveringsbronnen buiten de 
Gemeenschap, handhaving en rationali-
satle van de kolenproduktie, versnelde 
bouw van kerncentrales. Reeds in 1974  
is het verbrulk van aardolieprodukten in 
de Gemeenschap met ongeveer 10 %  
gedaaid, terwiji dat van gas en kern-
energie met ongeveer 15 % is toegeno-
men. 

Bruto rendementen 
op obligaties 

die op de vefschillende kapitaalmarkten in de Gemeenschap ter beurze zijti genoteerd en die wat uitgiftevoor-
waarden betreft, het best vergelijkbaar zijn met die van de Bank. Teneinde vergeiijking mogelijk te maken zijn 
voor het Verenigd Koninkrijk en Denemarken de op haifjaarbasis berekende rendementen omgerekend op jaar-
basls. 

JFMAMJJASOND 
1972 

Verenigd 
Koninkrijk 

, Frankrijk Italie _____ België 

Duitsiand ,, Nederland Denemarken lerland 

Internationale markt (t) 

12 



Op 28 februari 1975 zijn da onder-
handelingen tussen de Gemeenschap en 
de 46 landen in Afrika, het Caraïblsche  
gabled en de Stille en Indische  
Oceanen (Α.O.S.-landen) afgesloten  
door ondertekening van de overeen- 
komst van Lomé (1). 

Tot 1 maart 1980 za! de Gemeenschap 
een bedrag aan financiële steun kunnen 
bieden van 3.390 miljoen rekeneen-
heden aan de A.C.S.-landen en van 160  
miljoen rekeneenheden aan de landen, 
gebieden en departementen overzee 
van het Verenigd Koninkrijk, Nederland 
en Frankrijk. Dit omvat ook 400  
miljoen rekeneenheden (390 in de 
A.C.S.-landen en 10 in de L.G.O.) aan 
kredieten van de Bank uit haar eigen 
middelen, waarover in het algemeen 
rentesubsidies van drie punten zullen 
worden verleend. Hiervoor is een bedrag 
van 100 miljoen rekeneenheden uit-
getrokken ten laste van het Europese 
Ontwikkelingsfonds. In het kader van 
haar «section spéciale» zai de Bank 
bovendien die middelen van het Euro
pese Ontwikkelingsfonds beheren, welke 
bestemd zijn voor de vorming van risi-
codragend kapitaal (100 miljoen reke
neenheden). 

Gedurende de overgangsfase voor de 
overeenkomst van Lomé van kracht 

(1 ) Deze A.C.S.-landen zijn; 
— 17 Afrikaanse landen, Madagaskar 
en Mauritius (de vroegere G.A.S.M.): 
Boeroendi, Boven-Volta, Centraalafrikaanse 
Republiek, Dahomey, Gabonese Republiek, 
Ivoorkust, Kameroen, Kongo, Madagaskar, 
Mali, Mauretanië, Mauritius, Niger, Rwanda,  
Senegal, Somali Republiek, Tsjaad, Togo, 
Zaire. 

— 21 Gemenebest-Ianden, waarvan: 
in Afrika: Kenya, Oeganda, Tanzania (deze 
waren reeds met de Gemeenschap geasso-
cieerd bij de overeenkomst van Arusha van 
24.9.1969), Botswana, Gambia, Ghana, 
Lesotho, Malawi, Nigeria, Sierra Leone, 
Swaziland en Zambia. 

in het CaraTbische gebied: Bahamas, 
Barbados, Grenada, Guyana, Jamaica,  
Trinidad en Tobago. 
in de Stille Oceaan: Fiji, Tonga en West- 
Samoa 

— 6 andere Afrikaanse staten: Equato-
riaal Guinee, Ethiopie, Guinea, Guinee-
Bissau, Liberia en Soedan. 

wordt, zaI de Bank haar werkzaamheden 
in de G.A.S.M. en de L.G.O. kunnen 
voortzetten uit de nog niet vastgelegde 
bedragen van de overeenkomst van 
Jaoende II. Zij zaI ook met de Commissie 
de voorbereidende werkzaamheden aan-
vatten voor de uitvoering van de nieuwe 
overeenkomst. 

Nu de associatie-overeenkomst tussen 
de Gemeenschap en Griekenland weer 
in werking is getreden, is de Bank op 
16 december 1974 door haar Baad van 
Gouverneurs gemachtigd om haar werk
zaamheden in dit land te hervatten voor 
het nog niet vastgelegde bedrag ad 
US 8 56 miljoen van het maximum van 
US S 125 miljoen, waarin werd voorzien 
bij protocol nr. 19 dat aan de associatie-
overeenkomst van 9 juli 1961 was 
gehecht. Vermoedelijk zaI binnenkort 
worden begonnen met de onderhan-
delingen over een nieuw protocol,  
waarin ook sprake zaI zijn van kredieten 
van de Bank in Griekenland. 

In 1974 is verder voortgang gemaakt met  
de onderhandelingen tussen de Gemeen
schap en de drie Maghreb-Ianden 
(Algerije, Marokko en Tunesië) over  
associatie-overeenkomsten, waarin ook 
de financiële samenwerking zaI worden 
geregeld. Waarschijnlijk zaI de Bank 
worden verzocht in deze drie landen tot 
aanzienlijke bedragen kredieten uit haar 
eigen middelen te verstrekken. 

Uit dit alles blijkt, dat de activiteit van de 
Bank zieh gedurende de komende jaren 
längs drie hoofdiijnen zaI dienen te  
ontwikkelen. Binnen de Gemeenschap 
zaI zij moeten streven naar toenemende 
kredietverlening ten behoeve van een 
meer gespreide regionale ontwikkeling. 
Voorts zaI zij daar haar bijdrage aan 
investeringen van gemeenschappelijk 
Europees belang dienen te vergroten, in 
het bijzonder ten behoeve van de energie-
voorziening, waaronder de bouw van 
kerncentrales een voorname plaats in-
neemt. Buiten de Gemeenschap dient 
zij meer middelen ter beschikking te  
stellen van een groter aantal ontwikke-
lingslanden in Afrika, het Caraibische 
gebied, de Stille en Indische Oceanen 
en rondom de Middellandse Zee. 
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Bijna één miljard r.e. 
aan nieuwe kredieten. 

KREDIETVERLENING IN 1974 

Gedurende 1974 heeft de Europese Investeringsbank 84 financieringsovereenkomsten 
ondertekend voor een totaal bedrag van 996,4 miljoen rekeneenheden. In 1973 waren  
dit er 72 voor 816 miljoen. 

Deze toeneming met 22 % voigde op een stijging met 55 % in het voorafgaande jaar, 
maar kwam ook onder moeilijker conjuncturele omstandigheden tot stand. Voor» 
naamste oorzaak was een toeneming met 29 % van de gewone transacties uit de eigen  
middeien van de Bank van 707,7 tot 910,7 miljoen r.e., waarvan 849,7 miljoen in de 
Lid-Staten en 61,0 miljoen in de geassocieerde landen. Daarbij kwam nog een bedrag 
van 85,7 miljoen r.e. aan kredieten tegen bijzondere voorwaarden, die in het kader van  
de "section spéciale" uit door de Lid-Staten ter beschikking gestelde middeien in 
Turkije zijn verleend en uit de middeien van het Europese O ntwikkelingsfonds in de 
geassocieerde Afrikaanse staten, Madagaskar en Mauritius (G.A.S.M.). 

De twee markantste ontwikkelingen in het afgelopen jaar waren de verdubbeling van  
de omvang van de kredietverlening in het Verenigd Koninkrijk, lerland en Denemarken 
en de sterke opleving van de activiteiten en Italië. 

Ook dit jaar is het grootste deei van de middeien weer ter beschikking gesteld voor 
projecten in ontwikkelings- of omschakelingsgebieden in de Gemeenschap. Een 
belangrijke bijdrage aan een veei groter aantal regionale projecten is geleverd door  
het toenemende beroep op zgn. globale kredieten ten behoeve van industriële pro
jecten van beperkte omvang. 

Vordere groei vond ook plaats bij projecten van gemeenschappelijk Europees belang, 
vooral in de energiesector, 

Ook de gewone kredieten uit de eigen middeien van de Bank in de geassocieerde 
landen zijn tenslotte sterk gestegen, maar de kredieten tegen bijzondere voorwaarden 
zijn daarentegen iets in omvang achteruitgegaan. 
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Tabel 1 : Kredietverlening in 1974 
Onderverdeeld naar aard van de financiering en naar land 

Totaal 996,4 miljoen r.e. 

Italië 278,0 

Frankrijk 193,7 

Verenigd Koninkrijk 149,5 

Duitsland 96,1 

lerland 46,4 

Nederland 31,9 

Denemarken 19,6 
België 16,1 

Buiten de Gemeenschap 18,4 

G.A.S.M. gewone kredieten 36,0 

G.A.S.M. bijzondere transacties 14,2 
Turkije, gewone kredieten 25,0 

Turkije, bijzondere transacties 71,5 

mm 

Aantal 
Bedrag 

(mil], r.e.) 

% 
(van totaal-

generaal) 

Gewone transacties 

LId-Staten 

% 
(van 

totaal 
Lid-

Staten) 

België  1 16,1 1,6 1,9 
Denemarken  5 19,6 2,0 2,3 
Duitsland  7 96,1 9,7 11,3 
Frankrijk  16 193,7 19,4 22,8 
lerland  7 46,4 4,7 5,5 
Italië  22 278,0 27,9 32,7 
Nederland  2 31,9 3,2 3,7 
Verenigd Koninkrijk  9 149,5 15,0 17,6 
Buiten de Gemeenschap (1) . 1 18,4 1,8 2,2 

Totaal  70 849,7 85,3 100,0 

Geassocieerde staten 
Turkije  2 25,0 2,5 
G.A.S.M. 
— Ivoorkust  2 19,4 1,9 
— Zaïre  1 16,6 1,7 

Totaal  5 61.0 6,1 

Totaal gewone transacties . 75 910,7 91,4 

Bijzondere transacties (2) 
Turkije  5 71,5 7,2 
G.A.S.M. 
— Congo  1 1,0 0,1 
— Ivoorkust  2 7,4 0,7 
— Zaïre  1 5,8 0,6 

Totaal  9 85.7 8,6 

Totaal generaal  84 996,4 100,0 

(1 ) EKOFISK-project in het Noorse deel van de Noordzee; kredletverleend buiten de Gemeens
chap met toestemming van de Baad van Gouverneurs krachtens artikel 18, lid 1, 2e alinea  
van de Statuten. 
(2) Transacties tegen bijzondere voorwaarden ult de middelen van de LId-Staten (Turklje) en 
het E.O.F. (G.A.S.M.), welke de Bank beheert In het kader van haar "section spéciale". 
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Table 2 ; Kredietverlening in 1974 (met inbegrip van toewijzingen uit hoofde 
van globale kredieten) 
Onderverdeeld naar sector 

Totaal 996,4 miljoen r.e. 
In of ten behoeve van de 

Gemeenschap In de geassocieerde landen 

Energie, water 470,6 

Industrie en diensten 353,8 

Vervoer 97,4 

Telecommunicatie 61,6  

Landboüw, bosbouw, visserij 13,1 

Aantal 
Bedrag 

(milj. r.e.) % Aantal 
Bedrag 

(milj. r.e.) % 

infrastructuur  37 545.7 64,2 6 93,9 64,0 

• Verbetering van de landboüw — — — 1 10,0 6,8 

• Energie  26 406,8 47,9 1 58,0 39,5 
Elektrische centrales  14 252,2 29,7 1 58,0 39,5 

; Gasleidingen  3 51,8 6,1 — — — 
Gas- en oliewinning  4 47,7 5,6 — — — 

1 Overige  5 55,1 6,5 — — — 
• Watervoorziening en water-
distributie  — — — 1 5,8 4,0 

• Vervoer  7 77,3 9,1 3 20,1 13,7 
Spoorwegen  1 7,5 0,9 2 19,1 13,0 

t Wegen en kunstwerken .... 4 53,3 6,3 — — — 
; Waterwegen  — — — 1 1,0 0,7 
i Luchtvaart  2 6,5 1,9 — — — 
1 • Telecommunicatie  4 61,6 7,2 — — — 

Landboüw, Industrie en 
Diensten  220 304,0 35,8 14 52,9 36,0 

• Landboüw, Bosbouw, Visserij 1 0,7 0,1 1 2,4 1,6 

• Industrie  215 300,8 35,4 11 49,8 33,9 
Mijnbouw  3 0,6 0,1 1 16,6 11,5 
Raffinage en eerste bewerking van 
metalen  10 65,8 7,8 — — — 
Produktie van bouwmaterialen . 9 11,4 1,3 — — — 
Houtindustrie  15 4,2 0,5 — — — 
Glas- en aardewerkindustrie . . 6 2,9 0,3 1 1,1 0,7 
Chemische industrie  9 44,5 5,2 — — — 
Metaal- en machine-industrie . . 49 31,3 3,7 1 0,4 0,3 
Automobielindustrie en produktie 
van transportmaterieel  7 8,9 1,0 — — — 
Elektrotechnische en elektronische 
industrie  13 7,2 0,9 — — — 
Voedingsmiddelenindustrie . . 37 48,7 5,7 2 0,8 0,5 
Textiel- en leerindustrie .... 23 9,0 1,1 3 8,4 5,7 
Papierpulp-en Papierindustrie . . 10 6,0 0,7 — — — 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  6 1,6 0,2 — — — 
Overige industrieën  7 2,0 0,2 — — — 
Globale kredieten  11 56,7 (1) 6,7 3 22,4 (2)15,3 

• Diensten  4 2,5 0,3 2 0,7 0,5 
Toerisme  4 2,5 0,3 — — — 
Overige diensten (feasibility studies 

0,7 0,5 en technische bijstand) .... — — — 2 0,7 0,5 

Totaal generaal  257 849,7 100,0 20 148,8 100,0 

(1) Verschil tussen de in 1974 toegekende globale kredieten (132,9 miljoen) en de gedurende 
dat jaar t oegewezen bedragen uit reeds toegekende kredieten (d.w.z. 187 toewijzingen voor 
een bedrag van 76,2 miljoen). 
(2) Verschil tussen de in 1974 in Turkije toegekende globale kredieten (25,4 miljoen) en de 
gedurende dat jaar toegewezen bedragen uit reeds toegekende globale kredieten (d.w.z. 
zes toewijzingen voor een bedrag van 3 miljoen). 
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Kredietverlening in 1974 

in de Gemeenschap, onderverdeeid 
naar doelstelling 
(totaal 849,7 mlljoen r.e.) 

In da geassocieerde landen,  
onderverdeeid naar herkomst 
der middelen 
(totaal 146,8 mlljoen r.e.) 

Regionaal Belang (540,2 miljoen r.e.) Gewone kredleten 

Gemeenschappelljk Europees belang  
(441,1 miljoen r.e.) Bijzondere kredleten 

Bedrljfstakbelang (99,2 mlljoen r.e.) 

N.B. Sommlge kredleten beantwoorden aan verschlllende 
doelstelllngen tegelljkertljd (zie tabel 5 op biz 65) 

TURKIJE 
(totaal 96,5 miljoen r.e.) 

(25,0 mlljoen r.e.) 

(71,5 mlljoen r.e.) 

G.A.S.M.-L.G.O. 
(totaal 50,3 miljoen r.e.) 

(36,0 mlljoen r.e.) 

(14,3 mlljoen r.e.) 



Kredieten in de Gemeenschap 

849,7 miljoen r.e. in 
de Gemeenschap, 

Gedurende 1974 was 85,3 % van de kredietverlening van de Bank bestemd voor 
70 projecten in de Gemeenschap, waarvoor 849,7 miljoen rekeneenheden ter  
beschlkking Is gesteld (1). In 1973 was 696,8 mlijoen r.e. bestemd voor 52 kredieten 
In deze landen. 

waarvan twee 
derde in ontwikkelings-

en omschake-
lingsgebieden, 

vooral in itaiië,  
lerland en het Verenigd 

Koninkrijk. 

BIj deze stijging met 22 % speelde vooral een rol, dat de kredletvertening in alle nieuwe 
Lid-Staten In omvang ruim verdubbelde, terwiji die in Itaiië met 53 % toenam. Daarblj 
kwam nog de, zlj het geringere, Invloed van de hervatting van de kredietverlening 
In Nederland en Belglë. De omvang van de werkzaamheden In Frankrijk is vrljwel 
onveranderd gebleven, terwIjI die In Dultsland echter sterk afnam. De verdeling over 
de diverse landen stemde dus wat meer da n In 1973 overeen met de ulteenlopende 
ernst van de regionale Problemen, waarmee deze landen worstelen, en de daarvan 
het gevolg zljnde behoefte aan externe financleringsmlddelen. 

Tegenhanger van deze territoriale verdeling is de verdeling aan de hand van het 
interventlecrlterlum (zie tabel 5 op biz. 65 en de grafiek op biz. 18). 

De kredieten van reglonaal belang zljn sinds 1973 in omvang toegenomen en vormen 
trouwens het grootste deel van de actlvlteit in de LId-Staten. Sommige kredieten van 
deze aard beantwoorden tevens aan andere criteria van economlsch beleid, zoals de  
verbetering van de energlevoorzlening van de Gemeenschap of de uitbreiding van de  
verkeersverbindlngen tussen de LId-Staten onderllng. Met Inbegrip van deze kredieten 
bellep de kredietverlening voor regionale ontwikkeling in totaal 540,2 miljoen r.e., 
hetgeen twee derde van de In de Gemeenschap verleende financlerlngssteun uitmaakt. 
Drie Vierde van dit bedrag Is weer ten goede gekomen van projecten In Itaiië, lerland 
en het Verenigd Koninkrijk, waar de regionale Problemen het meest dringend zijn. 

Van deze bedragen had 45 % betrekking op grote Infrastructuurprojecten die nodig 
zijn om de economische ontwikkeling van de betrokken gebieden op gang te kennen  
brengen en 55 % op industrlalisatleprojecten in deze geb ieden. Dit laatste gebeurde 
in de vorm van directe kredieten ten behoeve van industriële investerlngen van een 
zekere omvang of door verstrekking van globale kredieten aan banken of flnanclerlngs-
instelllngen, die hierult met toestemming van de Bank een groot aantal kleinere bedragen 
toewljzen ten behoeve van industriële Initiatleven van beperktere omvang. 

187 industriële projecten 
van beperkte omvang. 

In 1974 zijn 11 globale kredieten voor een totaal bedrag van 132,9 miljoen r.e. verstrekt, 
hetgeen ongeveer 45 % ultma akte van het bedrag dat voor regionale Industrialisatie  
was bestemd. Dit eerder toegekende globale kredieten hebben de bemiddelende 
instelllngen gedurende het boekjaar76,2 miljoen r.e. toegewezen voor 187 projecten of 
drie maal zoveel als In 1973 (25 miljoen voor 39 projecten). Dit blljkt een b ijzonder 
doeltreffend Instrument voor de stimulering van een breed spectrum van Industriële  
bedrljven met een In het algemeen veel grotere arbeldslntensivltelt. TerwIjI bljvoor-
beeld de Investerlngen per arbeldsplaats In 1974 bij gewone kredieten gemlddeld 
152 000 r.e. bedroegen, was dit voor ult globale kredieten geflnancierde projecten 
slechts 24 000 r.e. (zie ook kaart op biz. 36). 

Verdere stijging bij 
kredieten voor 
projecten van 

gemeenschappelijk Europees 
belang. 

Ook de financiering van projecten van gemeenschappelijk Europees belang Steeg  
opnieuw aanzlenlljk In omvang (441,1 miljoen r.e.). Dit betrof projecten ter verbetering 
van de verblndlngen tussen de Lid-Staten onderling (60,0 miljoen r.e.), een belangrljk 
project ter beperking van de verontrelnlging van de Rljn (16,6 miljoen r.e.), maar 
vooral projecten ter verbetering van de energievoorzlening van de Gemeenschap 
(344,9 miljoen r.e.). Onder dit laatste hoofd vallen met name zes kredieten ten behoeven 
van nieuwe kerncentrales (123,3 miljoen r.e.) en verscheldene kredieten voor o.a. 

(1) Met inbegrip van een krediet van 18,4 miljoen r.e. voor de ontginning van het EKOFISK-gas-
en olieveld In het Noorse deel van de Noordzee — dit met het oog op de energlevoorziening van 
verscheldene LId-S taten. 
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Er zìjn zes kred ieten van in totaal 
123,3 miljoen rekeneenheden toegekend 
ten behoeve van kerncentrales in Belgiä, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 
lo v/erd ook in 1974 bijgedragen tot de 
pogingen van de Gemeenschap om 
minder afhan keiijk te worden op 
energiegebied. Ook zijn 79 miijoen 
rekeneenheden ter beschikking gesteid 
voor waterkrachtcentraies. in totaai is  
400 miijoen rekeneenheden gegaan naar 
energieprojecten. 

Ruim 400 miijoen 
voor de energie. 

In Italië:  
stijging met 53 % tot 

278,0 miijoen r.e.. 

vooral voor de 
ontwikkeling van het 

Mezzogiorno. 

energie. 

telefoon. 

waterkrachtcentraies (79,0 miijoen r.e.) en gasleidingen (51,8 miijoen r.e.). De ont-
ginning van gas en olle in de Noordzee en de Ionische Zee en projecten betreffende de 
technische uitrusting voor exploratie, ontginning en transport van de koolwaterstoffen 
in de zeebodem rondom Europa vergd en 90,8 miijoen r.e. 

Voorts is nog 99,2 miijoen r.e. verstrekt ten behoeve van de herstructurering van 
bedrijfstakken en van nieuwe technische ontwikkelingen die van groot belang voor 
de Gemeenschap zij n, zoals ni euwe methoden voor het ieggen van pijpleidingen in 
volle zee en de produktie van synthetische proteine. 

Beschouwen wij de verschillende sectoren waaraan in 1974 kredieten zijn verleend, 
dan blijkt dat bijna twee derde of 545,7 miijoen was bestemd voor 37 infrastructuur-
projecten en de rest voor industriële projecten. Met inbegrip van de toewijzingen uit 
globale kredieten zijn in deze laatste categorie 220 initiatieven gefinancierd voor een 
bedrag van in totaal 304 miijoen r.e. 

Van de gefinancierde infrastructuurprojecten had het grootste deel betrekking op 
de energievoorziening: hiervoor zijn 26 kredieten verleend voor een bedrag van 
406,8 miijoen r.e., d.w.z. 47,9 % van het totale bedrag der in de Lid-Staten verstrekte 
kredieten. Bovendien heeft de Bank bijgedragen aan de uitbreiding van de verbindingen 
tussen de Lid-Staten onderling door nieuwe autowegen, spoorwegverbeteringen en  
de aankoop van vliegtuigen te financieren. Ook zijn weer vier kredieten gegeven ter  
modernisering en uitbreiding van telefoon- en telexverbindingen. Deze categorie  
omvatte zo in totaal 11 kredieten voor 138,9 miijoen r.e. 

Onder invioed van de conjuncturele ontwikkeling is de kredietverlening aan de industrie  
wat minder snel gestegen en wel van 277,9 miijoen r.e. in 1973 tot 304 miijoen 
gedurende het afgelopen jaar. Dit betekent een stijging met siechts 10,9 %. Het aantal 
gefinancierde projecten is echter sterk toegenomen, vooral omdat bij de gewone 
kredieten nog 187 toewijzingen uit globale kredieten zijn gekomen. 

Ongeveer twee derde van deze industriefinancieringen kwamen ten goede van de 
raffinage en eerste bewerking van metalen, de voedingsmiddelenindustrie, de chemische 
Industrie en de machine-industrie. Geringere bedragen waren bestemd voor een groot 
aantal andere bedrijfstakken, waaronder de textiel- en de houtindustrie. 

De omvang van de kredietverlening in Italië is ten opzichte van 1973 met 53 % gestegen 
tot 278,0 miijoen r.e., d.w.z . 227 miljard lire. Dit maakte bijna een derde uit van het 
totale bedrag der binnen de Gemeenschap v erleende kredieten. 

Van de 22 in dat land verstrekte kredieten droegen er 20 bij tot de ontwikkeling van  
Zuid-Italië, Sardinië en Sicilië. De helft van het betrokken bedrag ging naar infra
structuurprojecten en de andere helft naar industriële projecten. 

Van de infrastructuurprojecten hadden er acht voor 84,3 miljard lire betrekking op de 
energievoorziening. Daartoe behoorden twee waterkrachtinstallaties in het Sila-
gebergte en in Calabrië en een pompcentrale aan de Taloro in Sardinië — aile projecten 
van de ENEL. Bovendien is deze m aatschappij een krediet verstrekt voor de aanieg 
van hoogspanningslijnen tussen Calabrië e n Campanië, zodat het net in het Zuiden 
kan worden gekoppeld aan dat voor Midden- en Noord-ltalië. De AGIP — lid van de 
ENI-groep — heeft twee kredieten verkregen voor de ontginning van het Campo di  
Luna-gasveld in de Ionische Zee voor de kust van Crotone (Calabrië). 

Twee kredieten zijn voorts verstrekt aan de SAIPEM — ook een lid van de ENI-groep —  
voor de bouw van een pi jpenlegger die tot op grote diepte (tot 600 m) onderzeese 

î leidingen kan leggen. Zodoende kan de modernste techniek worden toegepast bij 
de ontginning van nieuwe energiebronnen en bij de aanvoer van gas en olle naar 
Europa. 

j De activiteiten ten bate van het telefoonverkeer zijn verder voortgezet: twee kredieten 
1 van in totaal 31,4 miljard lire waren bestemd voor de telefoonnetten in Campanië 
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Ruim een kwart van de kredietverlening 
in Italië kwam ten goede aan de  
energievoorziening (ontginningen in de  
ionische Zee en kerncentrales). Vrijwel 
alle pro/ecten in dit land waren gesitueerd 
in Zuid-ltalië waar behalve infrastructuur-
werken, ook industriëie projecten 
in de staalindustrie, de chemische  
nijverheid, de textielsector, de  
voedingsmiddelenindustnë en de  
toeristische sector zijn gefinancierd.  
Bovendien is bijgedragen aan talloze  
initiatieven van beperktere omvang door 
middei van globale kredieten. 

staalindustrie. 

en Apulië. Sinds 1965 is nu reads 12 maal voor in totaai 174,2 miljard lire bijgedragen 
aan de uitbreiding van het Italiaanse telefoon- en telexverkeer. 

In de industriëie sector hoort een krediet aan de itaisider thuis, dat diende voor de 
bouw van twee continue gietinstailaties in het bedrijf te Tarente (Apuiië). Dit bedrijf 
heeft reads een geheie reeks financieringsbijdragen van de Bank ontvangen en zal 
in 1975 een staaiproduktie van 11 miijoen ton bereiken. Ook is een krediet verieend 
aan het Vianlni-bedrljf in dezeifde provincia voor een fabriek van voorgespannen-
betonbuizen. 

chemische industrie. 

voedingsmiddeien-
industrie 

en steun aan kleinere  
industrie-projecten. 

In Frankrijk: 
193,7 miijoen r.e.. 

speciaal voor de 
kerncentrale van 

Bugey, 

wegverbindingen 

Aan een ander onderdeei van de ENi-groep — ANiC — zijn twee kredieten toegekend 
voor het petrochemische complex te Gela in Sicilië en voor de uitbreiding van een 
acryivezeifabriek te Pisticci in Basilicata. 

Ook heeft de Bank bijgedragen aan de financiering van een nieuwe fabriek van voor 
veevoeder bestemde synthetische proteïnen, die in Sardinië wordt gebouwd door  
Italproteïne — een joint venture van de British Petroleum met de ANIC. Ook hierbij 
gaat het om de ontwikkeling van de modernste technieken, welke bovendien de 
economische structuur van het eiland zullen verbeteren. 

Op het gebied van de voedingsmiddelenindustrie zijn kredieten verstrekt voor de uit
breiding van een mineraaiwaterfabriek in de provincie Caserta en voor een fabriek 
van consumptie-ijs in de provincie Napels. 

De ontwikkeling van het toerisme in Calabrië is gesteund door de financiering van een 
vakantiedorp bij Catanzaro aan de Ionische kust. 

Ook het op financieringssteun aan kleinere projecten gerichte beleid heeft verdere  
voortgang gevonden door toekenning van drie globale kredieten van in totaai  
46,9 miljard lire. Het grootste krediet is verstrekt aan het istituto Mobiliare Italiano 
— IMI — dat reeds in 1972 een eerste globaal krediet had ontvangen. Het tweeds is —  
eveneens voor de tweede maal — gegaan naar de Siciliaanse ontwikkelingsbank, de 
IRFIS. De derde begunstigde was de „Sezione Speziale per il Credito Industriale" van  
de Banca Nazionale del Lavoro. De Bank heeft in 1974 35 toewijzingen uit lopende 
globale kredieten kunnen goedkeuren tot een totaal bedrag van 17,2 miljard lire. 
Hierdoor konden projecten in Zuid-ltalië worden geëntameerd, die een totale 
investering vergden van 47 miljard lire en die voorzagen in 3 100 nieuwe arbeids-
plaatsen. 

In Frankrijk zijn gedurende het boekjaar 16 kredieten toegekend voor een bedrag  
van in totaal 193,7 miijoen r.e. of Ffr. 1 081 miijoen. Dit bedrag lag 14 % boven het in 
1973 bereikte peil en is grotendeels besteed aan infrastructuurprojecten op het gebied 
van het vervoer of van de energie. 

Vier kredieten van in totaal Ffr. 435,3 miijoen zijn gegaan naar de tweede en derde 
kernreactoren (van elk 900 MW) van de centrale van Bugey, die door de Électricité 
de France te Saint-Vulbas aan de Rhône wordt gebouwd. Met inbgegrip van een 
eerste krediet in 1973 is tot nu toe steun verieend tot een bedrag van Ffr. 518,6 miijoen, 
voor de bouw van deze centrale die na volledige voltooiing een netto vermögen zal 
hebben van 4 200 MW. 

Ook is weer een bijdrage verstrekt aan het regulariseren van de Rhône bij Arles en 
wel van het vak tussen Beaucaire—Tarascon en de Middellandse Zee. Hierdoor kan 
niet alleen de elektriciteitsproduktie van de mede door de Bank gefinancierde installâmes 
te Avignon worden vergroot, maar worden ook de oevergebieden beter bereikbaar, 
hetgeen opiossing van de omschakellings- en ontwikkelingsproblemen aldaar 
vergemakkelijkt. 

Voor een bedrag van Ffr. 224,7 miijoen is eveneens deelgenomen aan de financiering  
van het wegvak Spaanse grens — Saint-Geours-de-Maremne van de autoweg längs  
de Baskische kust in Aquitanië, het vak Verdun—Metz van de autoweg Parijs—Lotha 
ringen en de Fréjus-tunnel tussen Savooie en Piëmont. De twee laatstgenoemde 
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In 1974 gefìnancierde projecten in de Gemeenschap 

Kredieten van Kredieten van 
15 milj.r.e. minder dan 
of meer 15 milj. r.e. 

Industriële projecten 
Mijnbouw, produktie en eerste bewerking van metalen, 
produktie van bouwmaterialen, chemische Industrie, Papierindustrie  
Machine- en elektrotechnische industrie 

Φ 
Φ 

Φ 
Φ 

Textiel- en leerindustrie 

Agrarische en voedingsmiddelenindustrie 

Diversen 

Toerisme 

Globale kredieten 

δ 
m 

S 

S έ Infrastructuurprojecten  
Elektriciteitsvoorziening 
Koolwaterstoffen (exploratie, winning en 
transport) 
Autowegen 

Spoorwegen 

Luchtvaart 

Telecommunicatie 

Schaal : 1/10 000 000 



en industriële projecten. 

gedeeltelijk als globaal 
krediet. 

Verdubbeiing van de 
kredietverlening in het 

Verenigd Koninkrijk: 
149,5 miljoen r.e., 

waarvan twee derde 
voor 

ontwikkelingsgebieden. 

projecten betreffen verbindingen tussen meerdere Lid-Staten van de Gemeenschap. 
De financiering van drie airbus-toestellen door de Air France maakte het mogelijk om 
enkele zeer drukke luchtverbindingen, zoals Parijs—Londen, met ingang van juni 1974  
te verbeteren. Investeringen voor dit door fabrieken in vier Lid-Staten gebouwde 
toestel zijn ook reeds in 1971 gefinancierd met behulp van een krediet van de Bank. 

Ten behoeve van industriële projecten is Ffr. 254 miljoen besteed. Dit betrof twee  
fabrieken in omschakellingsgebieden, te weten een ontzwavelingsbedrijf voor zinkerts 
te Calais en een fabriek van zelfklevend materiaal te Champ-sur-Drac (Isère). Voorts 
zijn vier globale kredieten verstrekt voor in totaal Ffr. 209 miljoen ter financiering van 
initiatieven van beperkte omvang. De betrokken financieringsinstellingen waren het 
Crédit National, de Société de Développement Régional de l'Ouest en de Société 
de Développement de la Bretagne — ten behoeve van voornamelijk investeringen 
in ontwikkelings- of omschakelingsgebieden —, aismede het Crédit Naval ten  
behoeve van de modernisering van de vissersvloot. 

Gedurende het tweede boekjaar na de toetreding van het Verenigd Koninkrijk zijn 
in dat land negen kredieten voor een bedrag van in totaal 149,5 miljoen r.e. 
(£ 79,9 miljoen) verstrekt. In 1973 waren dit nog siechts drie kredieten voor 67,1 miljoen 
r.e. Het Verenigd Koninkrijk legde zo beslag op 18 % van de activiteiten van de Bank 
in de Gemeenschap. 

In de industriële sector zijn opnieuw twee kredieten verstrekt aan de British Steel 
Corporation die bijna al zijn bedrijven in omschakelingsgebieden met werkgelegen-
heidsproblemen heeft liggen. Het eerste krediet van £ 12 miljoen was bestemd voor 
de fabriek te Thrybergh (Yorkshire) en het andere van £ 8 miljoen voor de fabriek te 
Port Talbot (Zuid-Wales). 

In Dultsiand: 
96,1 miljoen r.e. 

vooral voor de 
energievoorziening. 

In de Hebriden heeft de Bank op het eiland Lewis een project gefinancierd betreffende  
de bouw van booreilandsecties ten behoeve van de ontginning van de gas- en 
olievondsten in de Noordzee. In Noord-lerland is aan het Short-bedrijf te Belfast 
een krediet verstrekt voor de ontwikkeling van een nieuw vilegtuig, de SD 3-30.  
Deze twee projecten bevorderen de werkgelegenheid in gebieden waar de toestand 
bijzonder ongunstig is. 

De samenwerking met de Industrial and Commercial Finance Corporation (ICFC) is  
verder v oortgezet door toekenning van een tweede globaal krediet van £ 10 miljoen 
ter financiering van projecten van beperktere omvang in Britse ontwikkelingsgebieden. 

Op het gebied van de infrastructuur is deelgenomen aan de financiering van twee  
projecten ; het ene betrof de ontginning van het Frigg-gasveld in de Noordzee en het 
andere de bouw van een tweede Thames-tunnel te Dartford ter verbetering van de 
verbindingen met het continent. Bovendien is een krediet verstrekt voor de kern-
centrale te Hartlepool, welke de energievoorziening en tevens de ontwikkeling in 
Noordoost-Engeland ten goede zal komen. Tenslotte is ook de thermische centrale te 
Peterhead gefinancierd, die zal bijdragen aan het inhalen van de bestaande achterstand  
in de Schotse energievoorziening. Van het bedrag dat in het Verenigd Koninkrijk ter 
beschikking is gesteld, is zo 54 % of £ 43,4 miljoen besteed voor deze vier infra-
structuurprojecten. 

In Duitsiand is voor in totaal 96,1 miljoen r.e., d.w.z. DM 290 miljoen, aan kredieten  
verstrekt. Een was bestemd voor een gasieiding waardoor Russisch aardgas van de  
Tsjechoslowaakse grens tot in het Duitse hoofdieidingnet wordt gebracht. Twee  
andere waren bestemd voor een pompcentrale in het zuidelijk deel van het Zwarte 
Woud en voor een waterkrachtcentrale bij Iffezheim aan de Rijn. Laatstgenoemde 
centrale is in samenwerkking met Franse p roducenten gebouwd als pendant van die 
te Gambsheim, waarvoor de Bank in 1973 een krediet had verstrekt. 

Tevens is de BASF een krediet verstrekt voor een zuiveringsinstallatie die industrieel 
en stedelijk afvalwater in het gebied van Ludwigshafen zal behandelen ter bestrijding 
van de verontreiniging van de Rijn stroomafwaarts van deze plaats. 
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De Europese Investeringsbank heeft 
in 1974 540 miljoen rekeneenheden 
ter beschikking gesteid voor projecten 
in ontwikkeiings- of omschakeiingsgebieden 
binnen de Gemeenschap. De meeste 
aandacht ging t)ierbij uit naar Zuid-itaiië 
en ieriand. in iaatstgenoemd land zijn 
zeven regionale ontwikkelingskredieten 
verstrekt voor in totaal 46.4 miijoen 
rekeneenheden, waarvan ruim de heift 
voor de modernisering van de spoorwegen 
en de uitbreiding van de teiefoondienst. 

voor 

In Ieriand: 
46,4 miljoen r.e. 

regionale projecten. 

31,9 miljoen in 
Nederland, 

19,6 miljoen 
in Denemarken, 

16,1 miljoen in België 

en 18,4 miljoen 
buiten de Gemeenschap. 

Ongeveer 27 % van de in Dultsiand gefinancierde bedragen is gegaan naar projecten  
in ontwikkeiings- of omschakeiingsgebieden. Hiertoe behoort een krediet voor de  
uitbreiding van het eiektriciteitsnet in Oost-Beieren, een giobaai krediet van  
DM 30 miijoen aan de Bayerische Vereinsbank ter financiering van initiatieven van 
beperkte omvang in ontwikkeiings- of omschakeiingsgebieden en een krediet voor 
de bouw van een piekcentrale to West-Berlijn. Met dit iaatste krediet is de totaie 
financieringssteun van de Bank voor de economische herstructurering van deze stad 
op een bedrag van DM 110 miijoen gekomen. 

in Ieriand zijn zeven kredieten voor een totaai bedrag van 46,4 miijoen r.e 
(£ 24,8 miijoen) toegekend, aiie bestemd voor de regionaie ontwikkeiing. Dit was 
ruim het dubbeie van 1973 (22,6 miijoen r.e.). 

Ruim de heift van dit kredietbedrag was bestemd voor de uitbreiding en verbetering 
van de teiefoondienst en voor de modernisering van de spoorwegen. 

in de industriëie sector zijn een zuiveifabriek in het graafschap Cork en een cement-
fa briek in het graafschap Meath gefinancierd. Ook zijn twee giobaie kredieten toegekend 
aan de industriai Credit Company Limited (i.C.C.) en de Agricuiturai Credit Corporation 
(A.C.C.). Laatstgenoemde insteiiing houdt zieh voorai bezig met de agrarische industrie  
en de voedingsmiddeienindustrie. 

in Nederland zijn twee kredieten van in totaai 31,9 miljoen r.e. (fi. 100 miijoen) 
toegekend aan de Nederlandse Gasunie N.V. voor een gasieiding weike aardgas uit 
Drenthe en van de Nederlandse en Noorse deien van het continentale plat vanaf 
Groningen moet transporteren naar de Duitse en Beigische grenzen in Limburg. 

De vijf in Denemarken toegekende kredieten beiiepen in totaai 19,6 miijoen r.e. 
(Deense kr. 138,3 miijoen) of bijna drie maai zo veei als in 1973. Afgezien van de 
aanschaf en de verbouw van een boorschip, waren alle projecten in ontwikkeiings-
gebieden geiokaiiseerd. Het omvangrijkst was een project betreffende de aanieg van 
straalverbindingen voor het interiokaie teiefoon- en teiegraafverkeer in Groenland  
(Deense kr. 38 miljoen). 

Opnieuw is een krediet verstrekt ten behoeve van de kerncentraie te Tihange in de 
Provincie Luik in België. Dit krediet van 16,1 miljoen r.e. (Bfr. 730 miijoen) brengt 
het totaie bedrag van de voor deze centrale ter beschikking gesteide financieringssteun 
op Bfr. 2,2 miijard. 

Tensiotte is nog met speciale toestemming van de Baad van Gouverneurs van de 
Bank een krediet verstrekt van 18,4 miijoen r.e. aan de Norsk AGIR — eveneens 
onderdeei van de ENi-groep — ten behoeve van de ontginning van de olie en het 
aardgas in het Ekofisk-veid in het Noorse deei van de Noordzee, dat van belang is  
voor de energieyoorziening van verscheidene Lid-Staten. 
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Cratere activiteit van de Europese 
Investeringsbank in het Verenigd 
Koninkrijk voor uiteeniopende projecten 
in voorai ontwikkeiings- en 
omschakeiingsgebieden: kerncentraie, 
ontginning van het Frigg-veid in de  
Noordzee, tunnei ander de Thames, 
canstructiebedrijf en viiegtuigfabriek, 
aismede twee staaibedrijven. Oak in 
Itaiië zijn trauwens kredieten verstrekt 
ten behoeve van staaiprojecten. 

Kredieten 
in de geassocieerde landen 

36 miljoen r.e. aan 
kredieten uit de eigen  

middelen van de  
Bank in de GAS.M. 

voor een ; 
mijnbedrijf in Zaire i 

en voor de spoorwegen 
en de textielindustrie in 

Ivoorkust. 

14,2 miljoen r.e. aan 
kredieten tegen 

bijzondere 
voorwaarden uit de  

middelen van het 
E.O.F. 

G.A.S.M. — LG.O. 

De Bank heeft in 1974 zeven financlerlngsovereenkomsten afgesloten betreffende  
projecten in de geassocieerde Afrikaanse staten, Madagaskar en Mauritius (G.A.S.M.). 
Oit betrof drie gewone kredieten uit de eigen middelen van de Bank voor in totaal 
36 miljoen rekeneenheden (in 1973: 10,9 miljoen r.e.) en vier kredieten tegen 
bijzondere voorwaarden uit de middelen van het Europese Ontwikkelingsfonds (E.O.F.) 
voor in totaal 14,2 miljoen r.e. (1973: 31,9 miljoen r.e.). 

De drie gewone kredieten uit de eigen middelen van de Bank betroffen één  
project in Zaire en twee projecten in Ivoorkust. 

In Zaire was een krediet van 16,6 miljoen r.e. (10 miljoen zaire) bestemd voor de  
financiering van een deel van het tweede vijfjarenplan ter uitbreiding van het over-
heidsbedrijf Générale des Carrières et des Mines (GECAMINES) waaraan reeds in  
1971 een krediet van 16 miljoen r.e. was verstrekt. In de financiering van het nieuwe  
project wordt ook deelgenomen door de Wereldbank en de Libyan Arab Foreign Bank. 
Deze nieuwe uitbreiding impliceert het scheppen van 2 200 nieuwe arbeidsplaatsen 
voor geschoolden en een uitbreiding van de koper- en kobaltproduktie met ongeveer 
25 %, zodat het project van zeer veel belang is voor de economische ontwikkeling van 
het land. 

De twee kredieten in Ivoorkust zijn verleend ten behoeve van de spoorwegen en de  
textielindustrie. 

Het eerste krediet van 14 miljoen r.e. (CFA-frank 3 917 miljoen) aan de Régie du  
Chemin de Fer Abidjan—Niger (RAN) dient ter financiering van de verbetering van 
het baanvak Dimbokro—Bouaké in Ivoorkust met een lengte van 130 km en van de  
aanschaf van tractiematerieel. Na uitvoering van het project zai de gehele lijn Abidjan— 
Bouaké — de tweede stad van Ivoorkust — over 320 km zijn gemoderniseerd. Reeds 
in 1968 had de RAN een krediet tegen bijzondere voorwaarden verkregen uit de  
middelen van het E.O.F. voor de modernisering van het baanvak van 105 km tussen 
Agboville en Dimbokro, terwiji in 1972 een gewoon krediet uit de eigen middelen 
van de Bank was verstrekt voor de vernieuwing en uitbreiding van het rollend materieel. 

Het tweede krediet van 5,4 miljoen r.e. (CFA-frank 1 506 miljoen) is toegekend aan 
de Cotonnière Ivoirienne (COTIVO) voor de bouw te Agboville van een spinnerij-
weverij met een begincapaciteit van 6 000 t weefsel per jaar, waarvan de helft — als  
blue denim indigo — door een plaatselijk bedrijf zaI worden geconfectionneerd. Van 
de produktie van COTIVO is ongeveer 70 % voor de export bestemd in de vorm van 
ruw weefsel, bedrukte stof of kleding. Het project zaI derhalve een gunstige invloed 
op de handelsbalans kunnen hebben, maar is natuurlijk ook van belang omdat het 
gericht is op verdere verwerking van de plaatselijke katoenproduktie, in eerste aanleg 
1 040 nieuwe arbeidsplaatsen schept en voorts de tot nu toe vrijwel eenzijdig agrarische  
economische structuur van het betrokken gebied zaI verbeteren. 

Ten aanzien van de twee laatstgenoemde kredieten zijn uit het E.O.F. rentesubsidies 
verstrekt van resp. 2 (textielproject) en 2,5 % (spoorwegproject), waartoe de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen op voorstel van de Bank heeft besloten. 

Kredieten tegen bijzondere voorwaarden uit de middelen van het E.O.F. 
worden door de Bank als lasthebster van de Gemeenschap beheerd in haar "section 
spéciale". Van deze kredieten zijn er vier verstrekt en wel voor infrastructuurprojecten 
in de Kongo, in Ivoorkust en in Zaire en voor een landbouwproject in Ivoorkust. 

In de Kongo is een krediet van 1 miljoen r.e. (CFA-frank 281 miljoen) verleend aan  
de Agence Transcongolaise des Communications (ATC) ter financiering van de uit
breiding van de haveninstallaties in Pointe-Noire. 

In Ivoorkust was een krediet van 5 miljoen r.e. (CFA-frank 1 406 miljoen) bestemd 
als aanvulling op bovengenoemd gewoon krediet voor de vernieuwing van de spoor-
weg Dimbokro—Bouaké. Tevens dient een krediet van 2,4 miljoen r.e. (CFA-frank 
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G.A.S.M.-L.G.O. 

Gewone kredieten en bijzondere transacties 1964-1974 

Gewone kredieten (totaal 133,4 miljoen r.e.) 

Bijzondere transacties uit de middelen van het Europese 
Ontwikkelingsfonds (totaal 102,0 miijoen r.e.) 
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667 miljoen) als steun aan de financiering van de volksaanpiant van cacaobomen over  
een oppervlakte van circa 9 600 ha in Zuidwest-Ivoorkust. 

De Republiek Zaïre verkreeg een krediet van 5,8 miljoen r.e. (3,6 miljoen zaïre) ter  
financiering van de uitbreiding van het hoofdwaterleidingnet van de stad Kinshasa. 

TURKIJE 

In Turkije: 96,5 miljoen r.e. 
waarvan 25 miljoen uit 

de eigen middelen van de 
Bank. 

58 miljoen r.e. voor 
de centrale van Elbistan 

In Turkije heeft de Bank in 1974 zeven kredieten voor een totaal bedrag van 
96,5 miljoen rekeneenheden (1 677 miljoen Turks pond) verleend, tegenover 
76,4 miljoen in 1973 (+26 %). Op grond van het in 1973 van kracht geworden tweede 
financiële protocol konden ook kredieten uit de eigen middelen van de Bank worden 
verstrekt, hetgeen resulteerde in twee globale kredieten aan resp. de Turkse industriële  
ontwikkelingsbank (TSKB — 20 miljoen r.e. of 348 miljoen Turks pond) en aan de 
industriële krediet- en investeringsbank (SYKB — 5 miljoen r.e. of 87 miljoen Turks  
pond). Evenals dergelijke kredieten in andere landen zijn ook deze globale kredieten 
bestemd voor toewijzing van kleinere bedragen met toestemming van de Bank, ten  
behoeve van initiatieven van beperkte omvang. 

'n het kader van de „section spéciale" van de Bank zijn uit de middelen van de Lid-
Staten en voor rekening en in opdracht van deze staten, kredieten tegen bijzondere 
voorwaarden verstrekt tot een bedrag van 71,5 miljoen r.e. (1 243 miljoen Turks pond)  
ten behoeve van vijf projecten. In 1973 was dit 76,4 miljoen r.e. 

Daar van dit bedrag 58 miljoen (1 008 miljoen Turks pond) is ter beschikking gesteld 
voor de thermische elektriciteitscentrale te Elbistan (Oost-Anatolië) en de bruin-
koolmijn die de grondstof voor deze centrale zai leveren, is het aandeei van de infra-
structuurprojecten in de totale financieringshuip aan Turkije toegenomen tot ruim 
twee derde. Het Elbistanproject bezet dan ook een sleutelstelling in het op ontwikkeling 
van binnenlandse hulpbronnen gerichte energieprogramma: in 1982 moet deze 
centrale ongeveer 20 % van de elektriciteitsbehoefte van het land kunnen dekken. 
Ook de Wereldbank neemt deei aan de financiering van het project, evenals trouwens 
sommige Lid-Staten die bilaterale hulp hebben geboden (1). 

Een ander infrastructuurproject is de tweede fase van de irrigatie van het Gediz-dal, 
waarvoor een krediet van 10 miljoen r.e. (174 miljoen Turks pond) is toegezegd ter 
aanvulling op de 15 miljoen r.e. die reeds voor de eerste uitvoeringsfase waren verstrekt. 

(1) In januari 1975 is voor dit project een tweede krediet van 19 miljoen r.e. (330 miljoen 
Turks pond) verleend. 
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In Turkije heeft de Europese 
investeringsbank een tweeds krediet 
verstrekt ten behoeve van de irrigatie en 
verkaveling van bet Gediz-dal, waar 
vooral katoen wordt verbouwd. Het 
grootste dee! van de 96.5 miijoen 
rekeneenheden die in dat land zijn 
toegekend, was echter bestemd voor de  
bruinkooiontginning en de daarop 
gebaseerde elektrische centrais te  
Eibistan, daar dit project van overwegend 
belang is voor de Turkse energievoorziening. 
Voor het eerst heeft de Europese 
investeringsbank ait haar eigen middeien 
een bedrag van 25 miijoen rekeneenheden 
toegekend ten behoeve van industriëie  
projecten. 

Voorts zijn twee industriëie projecten in de private sector door bemiddeling van de  
TSKB individueel gefinancierd. Het eerste betrof een geintegreerd katoenbedrijf te  
Edirne (2 miijoen r.e. — 34 miijoen Turks pond) dat werkgelegenheid aan 600 man zai 
bieden, en het tweede een aardewerkfabriek in CentraaI-Anatolië (1,1 miijoen r.e. — 
20 miijoen Turks pond) waar 225 mensen kunnen werken. 

Op grond van eerder uit de middeien van de Lid-Staten toegezegde globale kredieten 
zijn in 1974 met toestemming van de Bank zes bedragen toegewezen voor in totaal 
3 miijoen r.e. (52 miijoen Turks pond). Vier hiervan dienden als bijdrage aan 
investeringen van in totaal 11,3 miijoen r.e. (196 miijoen Turks pond) waardoor 
ongeveer 200 arbeidsplaatsen konden worden gecreëerd in de textielindustrie, het 
installateursbedrijf, de plantaardige-olie- en de zuivelindustrie. Bovendien zijn zo 
twee initiatieven betreffende technische bijstand en feasibility studies gefinancierd. 

Uit de zgn. „herinvesteringsgelden" (1) is bovendien nog een globaal krediet van 
50 miijoen Turks pond verleend aan de landbouwbank (Ziraat Bankasi) ter financiering 
van kleinere projecten in de sector van de agrarische industrie. 

Door haar individuele kredieten heeft de Bank in 1974 aldus bij kunnen dragen tot 
investeringen in vaste activa van rond 1 miljard r.e. (17 miljard Turks pond) en tot 
het scheppen van werkgelegenheid voor 3 400 man. 

(1) De Bank verstrekt de Turkse staat in het algemeen kredieten op zeer lange termijn, welke  
deze — soms via financiële instellingen — weer op kortere termijn doorleent. De door 
betrokkenen — of de betrokken financiële instellingen — verrichte aflossingen in Turkse 
ponden, welke nog niet als aflossing aan de Bank zijn verschuldlgd worden bijgeschreven op een 
speciale rekening van de Turkse staat bij de centrale bank. HIeruit kunnen met toestemming van 
de Bank dan weer in Turkse ponden luidende kredieten voor andere projecten worden toegezegd. 
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In de G.A.S.M. zijn drie kredieten van 
in totaal 36 miijoen rekeneenheden uit 
de eigen middeien van de Bank 
toegekend voor mijninstaiiaties in Zaire 
en voor de spoorwegen en de textieiindustrie 
in ivoorkust. Aan de textieisector zijn 
in het kader van de eerste en tweede 
associatie-overeenkomsten van Jaoende 
reeds zeven kredieten uit de eigen middeien 
van de Europese investeringsbank 
en vier bijzondere kredieten uit de  
middeien van het Europese 
Ontwikeiingsfonds toegekend. 



Sinds 1958: 
564 overeenkomsten voor 

4,65 miljard r.e. 

86 % hiervan of 
4 miljard Is 

toegekend 
binnen de Germeenschap, 

waarvan 46,8 % in Italië. 

Twee derde was 
bestemd voor regionale  

ontwikkeling en om-
schakeling. 

KREDIETVERLENING 
VAN 1958 TOT 1974 

Sinds haar oprichting in 1958 heeft de Europese Investerlngsbank 564 financierings-
overeenkomsten afgesloten voor een totaal bedrag van 4 654,5 miljoen rekeneenheden. 
Gemlddeld is zo ongeveer voor 22 % bijgedragen aan de kosten van de investeringen 
in vaste activa ad ongeveer 21 miljard, waartoe de betrokken projecten aanleiding 
gaven (1). 

In tabellen 1 en 2 en 4 tot 12 wordt dit bedrag onderverdeeld near aard van financiering, 
sector en doelstelling overeenkomstig artikel 130 van het Verdrag van Rome. 

In overeenstemming met haar hoofdopdracht heeft de Bank in de période 1958 tot  
1974 het grootste deel van haar financiële hulp verleend voor projecten binnen de  
Gemeenschap of van direct belang voor de Gemeenschap. Voor deze 432 projecten 
is 4 001,9 miljoen r.e. ter beschikking gesteld, of 86 % van het totale bedrag. 

Op deze wijze heeft de Bank bijgedragen aan investeringen tot een totaal bedrag van 
17 miljard r.e., waardoor 103 000 nieuwe arbeidsplaatsen konden worden geschapen 
en 35 000 arbeidsplaatsen voor opheffing konden worden behoed. 

Een specifieke taak van de Bank is de bevordering van de regionale ontwikkeling. 
Dit dien hoofde is verreweg het grootste deel van de financieringshulp van de Bank, 
d.w.z. 1 872,1 miljoen r.e. of 46,8 % van de binnen de Gemeenschap toegezegde  
bedragen, ter beschikking gesteld in Italië, waar immers het gehele zuidelijke deel van 
het land economisch sterk is achtergebleven. Na Italië komen vervolgens Frankrijk 
met 23,4 %, Duitsland met 16,3 % en de Benelux-landen met 4,2 % van deze financie
ringshulp. De percentages voor de nieuwe Lid-Staten zijn: Verenigd Koninkrijk 5,4 %, 
lerland 1,7 % en Denemarken 0,7 %. Tenslotte is nog 1,5 % gegaan naar projecten 
buiten de Lid-Staten, die echter zijn gefinancierd vanwege hun grote belang voor de  
energievoorziening van de Gemeenschap. 

Het grootste deel der door de Bank sinds haar oprichting toegezegde bedragen is ten 
goede gekomen aan ontwikkelingsgebieden en omschakelingsgebieden (zie tabel 
5 op biz 65.). De laatstejaren zijn echter ook projecten van gemeenschappelijk Europees  
belang een steeds grotere plaats gaan innemen. Het gaat hierbij vooral om investeringen 
in de energievoorziening van de Gemeenschap, zoals kerncentrales, waterkracht-
centrales, gasleidingen of installaties voor ontginning en transport van gas en olie. 
Daarbij komen nog belangrijke verkeersprojecten (wegen, spoorwegen, luchtver-
bindingen enz.) en investeringen welke samenwerking tussen bedrijven in verschillende 
Lid-Staten vereisen, of die moeten dienen ter bescherming van het milieu. Het aandeel 
van zeer geavanceerde technische projecten of projecten betreffende de modernisering 
en omschakeling van afzonderlijke bedrijven is daarentegen nog vrij bescheiden  
gebleven. 

Wat de door de Bank sinds 1958 gesteunde economische sectoren betraft, kan worden  
gewezen op de grote plaats die de 158 infrastructuurprojecten innemen, daar deze 
in totaal 60,3 % van de toegezegde bedragen hebben ontvangen. De energievoorziening 
speelt daarbij de grootste rol met 26,5 %, waarvan twee derde voor nieuwe kerncentrales. 
Vervolgens komt het vervoer — vooral wegen en kunstwerken — met 18,6 % en het 
telefoon- en telexwezen met 11,4 %. 

(1 ) Dit is het bedrag aan investeringen in vaste activa op grond van projecten waaraan de Bank 
steun heeft verleend. Het is berekend aan de hand van de gegevens die ten grondsiag iagen aan 
de financieringsplannen van de promoters ten tijde van de goedkeuring van het krediet door de  
Baad van Bewind. 
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Toewijzingen uit globale kredieten in de Gemeenschap 1969-1974 
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Sinds 1969: 
340 toewijzingen voor 

kleinere industriële  
projecten. 

In de 
geassocieerde landen  

652,6 miljoen r.e.. 

waarvan 
235,5 miljoen voor 

projecten in de G.A.S.M. 
en de L.G.O. 

In Turkije: 
347,9 miljoen r.e. 

Bijna 40 % is ten goede gekomen van produktiebedrljven. Dit betrof 614 projecten — 
een enorm aantal, hetgeen te verklaren is op grond van de sinds 1969 toegepaste 
methods om globale kredieten aan banken of financieringsinstellingen toe te kennen,  
die daaruit met toestemming van de Bank kleinere bedragen toewijzen ter financiering 
van vooral in ontwikkelings- en omschakelingsgebieden gelokaliseerde projecten van 
beperktere omvang. 

Tussen 1 968 en 1974 zijn 28 globale kredieten toegekend voor een totaal bedrag 
van 332,6 miljoen r.e. De betrokken financieringsinstellingen worden opgesomd in 
tabel 11 op biz. 69. Tot 31 decomber 1974 konden daaruit 340 industriële projecten van 
kleinere omvang worden gefinancierd tot een bedrag van in totaal 152 miljoen r.e., 
waarvan ruim de helft alleen al in het jaar 1974 is toegewezen. Dit de kaart op biz. 36 
blijkt, dat deze toewijzingen vooral ten goede zijn gekomen van probleemgebieden in 
de Gemeenschap. H et gemiddelde bedrag per toewijzing over de gehele betrokken 
periods ligt bij de 0,45 miljoen r.e. Zij hebben direct een werkgelegenheid geschapen 
voor 22 850 man, terwiji 7 700 arbeidsplaatsen door deze toewijzingen konden 
worden behouden. De investeringen waartoe zo is bijgedragen belopen in totaal 
499 miljoen r.e. en de investering per arbeidsplaats bedraagt voor deze projecten 
gemiddeld 22 000 r.e., terwiji dit in het geval van de projecten waarvoor directe kredieten 
ter beschikking zijn gesteld, 61 000 r.e. is . 

Voor individuele kredieten en toewijzingen uit globale kredieten te zamen genom en 
geldt, dat vooral de volgende bedrijfstakken gefinancierd zijn: de produktie en eerste 
bewerking van metalen, vervolgens de chemische industrie, waarna op vrij grote 
afstand de machine-Industrie komt en de transportmiddelenindustrie. In de categorie  
toewijzingen uit globale kredieten waren het vooral de machine-industrie en de  
elektrotechnische industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de bouwmaterialen- 
produktie, de houtindustrie en de Papierindustrie, die hebben geprofiteerd. 

De Bank is pas in 1963 begonnen met haar activiteiten in de geassocieerde landen,  
waar inmiddels voor een bedrag van 652,6 miljoen r.e. ter beschikking is gesteld, 
d.w.z. 14 % van de door de Bank van 1958 tot 1974 uit eigen middelen of uit middelen 
van de Lid-Staten of de E.E.G. verleende financieringssteun. De 132 afgesloten 
contracten betroffen Turkije (met 347,9 miljoen r.e. — 7,4 %), de geassocieerde 
Afrikaanse staten, Madagaskar en Mauritius, aismede de landen, gebleden en departe-
menten overzee ( met 235,5 miljoen r.e. — 5,0 %) en Griekenland (69,2 miljoen —  
1,5 %). 

Sinds op 1 januari 1964 de eerste associatie-overeenkomsten van kracht werden 
heeft de Bank tot 31 decomber 1974 65 financieringsovereenkomsten ondertekend  
betreffende projecten in de geassocieerde Afrikaanse landen, Madagaskar en  
Mauritius en de landen, gebieden en departementen overzee. Dit betrof 
32 gewone kredieten uit de eigen middelen van de Bank voor in totaal 133,5 miljoen r.e. 
en 33 transacties uit de middelen van het Europese Ontwikkelingsfonds, waarvan 
30 kredieten tegen bijzondere voorwaarden voor in totaal 99,5 miljoen r.e. en drie 
bijdragen aan de vorming van risicodragend kapitaal voor in totaal 2,5 miljoen r.e. 
De verdeling van deze bedragen over de verschillende sectoren en landen blijkt uit 
de grafiek op biz. 30. Op deze wi jze is bijgedragen aan investeringen tot een bedrag 
van ongeveer 1 100 miljoen r.e., die de werkgelegenheid naar raming hebben vergroot 
met ongeveer 50 000 arbeidsplaatsen. 

In bovengenoemde landen en gebieden is 40 % van deze bedragen ten goede gekomen 
van infrastructuurprojecten (30 % verkeer en 7 % energievoorziening). 

De rest, of 60 %, is gegaan naar produktiebedrijven, waaronder de mijnbouw voor 
22,3 %, de voedingsmiddelenindustrie voor 19,4 % en de textielindustrie voor 8,8 %. 

In Turkije heeft de Bank uit hoofde van het eerste en tweede financiële protocol  
sinds 1965 52 kredieten voor in totaal 347,9 miljoen r.e. verstrekt. Hiervan had  
322,9 miljoen r.e. betrekking op kredieten tegen bijzondere voorwaarden uit begrotings-
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In de G.A.S.M. gefinancierde Projecten 1964-1974 
Gewone kredieten van de E.I.B, en bijzondere transacties ult de middelen van het 
Europese Ontwikkelingsfonds 

1964-73 1974 
Gewone Bijzondere 
kredieten transacties 

Gewone 
kredieten 

Bijzondere 
transacties 
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Islamitische Republiek Mauretanië  
Republiek Senegal 
Republiek Mali 
Republiek Ivoorkust 
Republiek Boven-Volta 
Republiek Niger 
Republiek Togo 

8 Republiek Dahomey 
9 Republiek Tsjaad 

10 Verenigde Republiek Kameroen 
11 Centraai-Afrikaanse Republiek 
12 Republiek Gabon 
13 Volksrepubliek Kongo 
14 Republiek Zaïre 
15 Republiek Ruanda 
16 Republiek Boeroendi 
17 Democratische Somali Republiek 
18 Republiek Madagaskar 
19 Mauritius 
20 Overzees département Réunion 



In 
69,2 

Griekenland: 
miljoen r.e. 

middelen van de Lid-Staten en 25 miljoen op gewone kredieten ult de eigen middelen 
van de Bank. 

De kredietverlening van de Bank maakt ongeveer 11 % uit van de bilaterale of multila 
terale hulp welke Turkije van 1965 tot 1974 in de overheidssfeer heeft verkregen. 
Voorzover deze hulp op concrete projecten was gericht, bedroeg het aandeel van 
de Bank ongeveer één vijfde. 

In totaal heeft de Bank zo kunnen bijdragen aan investeringen in vaste activa tot een 
totaal bedrag van 2 460 miljoen r.e., waardoor direct 17 700 nieuwe arbeidsplaatsen 
zijn geschapen. De betrokken projecten voorzagen in bijna 6 % van de totale  
investeringsactiviteit in Turkije gedurende die période. 

Van genoemd bedrag was 60,5 % of 210,4 miljoen r.e. beste md voor infrastructuur-
projecten, 135,5 miljoen r.e. voor industriële projecten en 2 miljoen r.e. voor feasibility 
studies. Alleen de energievoorziening nam al 117,9 miljoen r.e. voor zijn rekening 
— een derde van het totale kredietbedrag. Voorts ging nog 82 miljoen r.e. — of ongeveer 
60 % van de steun aan industriële projecten — naar de Papierindustrie en de chemische  
industrie. Dergelijke projecten zijn gedeeltelijk gefinancierd door middel van zeven  
globale kredieten. Laatstgenoemde kredieten vormen een belangrijk instrument bij  
de industriefinanciering, dat de Bank meestal in samenwerking met de TSKB hanteert. 

Tussen 1963 en 1967 zijn in Griekenland 69,2 miljoen r.e. aan kredieten verstrekt, 
waarvan 53,3 miljoen r.e. of 77 %voor infrastructuurinvesteringen, vooral landbouw-
verbetering (30,3 miljoen r.e.), verkeer (17 miljoen r.e.) en hoogspanningslijnen. 
De rest ad 15,9 miljoen r.e. ging naar zeven industriële projecten in de non-ferrosector, 
de bouwmaterialenindustrie, de chemische industrie en de textielindustrie. In december 
1974 is besloten het financiële protocol met Griekenland nieuw leven in te blazen, 
zodat de Bank haar werkzaamheden in dat land nu weer kan hervatten. 
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De kredietverlening in Denemarken 
beliep dit jaar 19,6 mil/oen rekeneenheden, 
ook hier voorai in ontwikkelingsgebieden. 
Genoemd kan worden: de telecommunicatie 
in Groenland, een droogdok 
en scheepsvoortstuwingsintailaties 
in Noord-Jutiand en op het eiiand 
Lolland. Dat de kredietverlening in dit 
land in omvang verdubbelde, evenals 
trouwens in het Verenigd Koninkrijk en 
ieriand, was een van de beiangrijkste 
ontwikkelingen in het bankbedrijf 
gedurende dit jaar. De andere  
beiangrijke ontwikkeiing was een gevoig 
van de activiteiten in Italië, die op grote 
schaal konden worden hervat. 

De middelen van 
de Bank zijn gestagen  

tot 3,8 miljard r.e. 

Op de kapitaalmarkten is 
825,5 mlljoen r.e. 

opgenomen. 

Uitgifte van een 
tweede eurco-lening. 

MIDDELEN 

Op 31 december 1974 bedroeg het totaal der middelen van de Bank (gestört kapitaal, 
naar de reserves overgeboekte exploitatle-overschotten en opgenomen lenlngen) 
3 804,2 miljoen rekeneenheden tegenover 2 856,5 miljoen r.e. op 31 december 1973. 

Deze toeneming was voor 838,8 mljloen rekeneenheden een gevoig van de netto  
toeneming van de lenlngen o/g, waarblj ook rekening Is gehouden met het waar-
derlngsverschil dat voortvloelde uit de toepassing van de nieuwe wisselkoersen. 
Voorts Is 36,3 miljoen rekeneenheden afkomstig van het naar de reserves overgeboekte 
exploltatle-overschot over 1974. De rest van dit bedrag bestaat ult stortingen van de  
Lld-Staten ult hoofde van hunaandelen In het kapitaal en de reserves van de Bank. 

Ondanks de ontregelende Invloed van de ollecrlsis heeft de Bank op de kapitaal
markten 825,5 miljoen rekeneenheden kunnen opnemen. In 1973 was dit 612,3 en 
In 1972 479,5 miljoen. 

Er konden dit jaar evenwel slechts vier In drie geldsoorten van de Lld-Staten luldende 
lenlngen op de kapitaalmarkten worden geplaatst voor een bedrag van 64,5 miljoen 
rekeneenheden. HIervan zijn er twee — voor een bedrag van 41,9 miljoen rekeneen
heden — ultgegeven op de nationale kapitaalmarkten van de Lld-Staten, terwiji dit  
In 1973 nog voor een bedrag van 194 miljoen rekeneenheden het geval was. 

Begin 1974 heeft de Bank opnieuw een lening ultgegeven — nu voor een bedrag van 
61 mlljoen rekeneenheden — die luldde In de nieuwe monétaire eenheid, de eurco 
(European Composite Unit). Deze eurco Is gedeflnleerd als de som van bepaalde vaste  
bedragen, luldende In alle geldsoorten van de Lld-Staten van de Europese Economlsche 
Gemeenschap, te weten: 0,9 Dultse mark, 1,2 Franse frank, 0,075 pond sterling, 
80 lire, 0,35 gulden, 4,5 Belgische frank, 0,2 Deense kroon, 0,005 lers pond en 0,5 
Luxemburgse frank. 

Evenals de vorige maal (September 1973) Is op deze lening In dollars Ingeschreven, 
maar is het provenu onmiddellijk omgezet In de geldsoorten van de Gemeenschap en 
wel naar rato van hun aandeel in de eurco. 

Tabel 3: Geplaatste leningen t/m 1974 

Aantal 
Bedrag 

(mllj. r.e.) 

1961 3 21,4 
1962 2 32,3 
1963 3 35,2 
1964 5 66,8 
1965 4 65,0 
1966 6 138,5 
1967 8 194,5 
1968 13 212,5 
1969 9 146,0 
1970 7 168,9 
1971 20 412,9 
1972 19 462,0 
1973 22 608,0 
1974 16 825,5 

1961-1974 137 3 389,5 
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De Europese Investeringsbank draagt bij 
aan de bestrijding van de waterverontreiniging 
door mede een enorm waterreinigings-
complex te financieren, dat het afvaiwater 
van de BASF-fabrieken en van de Steden  
Ludwigshafen en Frankenthal za!  
behandelen voor dit in de Rijn wordt 
geioosd. De verontreiniging van de 
Rijn steit vooral Nederland voor grote 
Problemen, dear dit land voor de 
drinkwatervoorziening grotendeels op 
deze rivier is aangewezen. 

De rentevoet moest drie 
maal worden  

verhoogd. 

De door de Bank in 1974 ultgegeven leningen luidden grotendeels in US dollars. 
De zo verkregen middelen beliepen 665 miljoen rekeneenheden tegenover 143,7  
miljoen in 1973. Op de Zwitserse markt kon daarentegen minder worden opgenomen  
— 34,9 miljoen rekeneenheden in 1974, door onderhandse plaatsing, tegenover 
53,4 miljoeniin het voorafgaande jaar. 

In tabel 13 op biz. 71 worden bijzonderheden vermeid ten aanzien van de in het boekjaar 
afgesloten leningen. Het saldo der opgenomen leningen onder aftrek van afiossingen 
en na aanpassing in verband met wisseikoersveranderingen, bedroeg op 31 decomber  
1974 3 113,2 miljoen rekeneenheden. Op 31 decomber 1973 bedroeg dit saldo  
2 274,4 mijoen rekeneenheden, zodat sprake was van een stijging met 838,8 miljoen, 
waarvan 32,8 miljoen rekeneenheden nog te vorderen is. 

De rentevoeten op de kapitaaimarkten ondergingen in 1974 de sterke invioed van de  
oliecrisis. De Bank moest dan ook reeds in decomber 1973 haar eigen rentetarief  
verbogen tot 8 3/4 % om hiermee rekening te kunnen houden. Daar het lange kapitaal 
in 1974 steeds duurder word voigden ook in dat jaar nog drie verhogingen en wel tot 
9 1/2 % in aprii, 9 7/8 % in juni en tenslotte tot 10 1/2 % in September 1974 (1). 

(1) De toestand op de kapitaaimarkten raakte begin 1975 wat minder gespannen, zodat de 
Bank haar renterarief in februari van dat jaar h eeft kunnen Verlagen tot 9 7/8 % en eind aprii 
to 9 1/2 %. 
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Opnieuw is bijgedragen aan het 
gastransportnet in de Gemeenschap. 
Drie kredieten waren bestemd voor 
gasieidingen in Nederiand en Duitsiand. 
Verbetering van de energievoorziening 
was tevens het doei van de financieringen 
van technische instaUaties voor opsporing 
en ontginning van kooiwaterstoffen in 
de Noordzee en de ionische Zee. 
aismede voor het ieggen van onderzeese 
pijpieidingen. Hieraan is in totaai 
142,6 miijoen rekeneenheden bestead. 

RESULTATEN  
VAN HET BOEKJAAR 

Het exploitatie-
overschot bedroeg 

36,3 miijoen r.e. 

en is overgeboekt near 
de reserves. 

Het balanstotaal op 
31 decomber 1974 

bedroeg 4,5 miljard r.e. 

Evenals in 1973 het geval was. Is ook het exploitatle-overschot voor dit boekjaar sterk 
beinvioed door de uitzonderlijk hoge rentestand op de geldmarkten, waar lenings-
provenuen zijn uitgezet tijdens de période dat deze middelen nog niet nodig waren  
voor de lange kredietverlening van de Bank. Zo konden deze baten met ruim 50 % 
stijgen, terwiji ze in het voorafgaande jaar al waren verdubbeld. Van deze bijzondere 
baten is gebruik gemaakt om een deel van de emissiekosten van dit boekjaar onmid-
dellijk af te schrijven. 

De stijging van de post rente over verstrekte kredieten woog vrijwel geheel op tegen 
de toeneming van de gedurende het boekjaar verschuldigde rente en kosten over 
opgenomen leningen. 

De resultaten zijn eveneens beinvioed door de overgang op de nieuwe omrekenings-
koersen voor de Europese rekeneenheid. De winst- en verliesrekening moest namelijk 
worden belast voor een bedrag van 6 miijoen rekeneenheden uit hoofde van het netto  
herwaarderingsverschil dat ontstaan is door de herwaardering van het eigen vermögen  
van de Bank tegen de nieuwe omrekeningskoersen, voorzover de waarde daarvan niet 
is aangepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten. Voorts moest 1,2 miijoen reken
eenheden worden afgeboekt, voornamelijk in verband met herwaarderingsverliezen 
na waardering van de af te schrijven emissiekosten tegen de nieuwe koersen. Na een 
extra-afschrijving op gedurende het boekjaar gemaakte emissiekosten ad 5 miijoen 
rekeneenheden en de normale afschrijving op emissiekosten en aflossingspremies ad 
8,1 miijoen rekeneenheden (tegenover 6,9 miijoen rekeneenheden in 1973), resteert 
een exploitatie-overschot van 36,3 miijoen rekeneenheden ter overboeking naar de  
reserves. Dit overschot beliep in 1973 25,9 miijoen rekeneenheden. 

Naar de statutaire reserve is een bedrag van 12,3 miijoen rekeneenheden over
geboekt, terwiji de rest van het overschot is geboekt op de overige reserves. Dienten-
gevolge bedroegen de reserves per 31 december 1974 in totaai 296 miijoen rekeneen
heden, waarvan 110 miijoen statutaire reserve. 

Met balanstotaal van de Bank beliep op 31 december 1974 4 503 miijoen rekeneen
heden tegenover 3 484 miijoen per 31 december 1973, hetgeen een stijging met 
29,2 % betekent. 
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De reguhring van de Rhône tussen Lyon 
en de Middellandse Zee is een project  
met vele vertakkingen waarvoor reeds 
in 1970 een krediet van de Europese 
investeringsbank was verstrekt. 
Het dit jaar verstrekte, nieuwe krediet is  
bestemd voor de elektriciteitsopwekking 
te Avignon en een vergroting van de 
scheepvaartcapaciteit van de rivier. 
Het geheie project za! trouwens ten goede  
komen aan de ontwikkeling en  
omschakeiing van het geheie gebied  
längs de Rhône. 

ÎLÎûW ' 

rt» ιΛι 

""tv-**#·- ·" 

1 



LUST VAN DE IN 1974  
GEFINANCIERDE PROJECTEN 

Gewone transacties 

LID-STATEN mlljoenen r.e. 

BELGIË Bfr. 730 miljoen 16,1 

1. Kerncentralete Tihange, Provincie  
Luik 
Société Belgo-Française de  
l'Énergie Nucléaire Mosane  
(SEMO) S.A. 
Bfr. 730 miljoen 16,1 

DENEMARKEN 
Deense kr. 138,3 miljoen 19.6 

2. Interlokale radiotelefonische 
draaggoifverbindingen in Groen 
land 
Denemarken— Ministerie van 
Groenland 
Deense kr. 38 miljoen 5,4 

3. Verbouw van een ertstanker tot 
boorschip voor de aardolie-explo-
ratie 
Atwood-Laurltzen Offshore  
Drilling K/S 
Deense kr. 55,3 miljoen 7,8 

4. Uitbreiding van een dieselmotor-
fabriek te Holeby (eiland Lolland) 
Aktieselskabet Holeby Diesel
motor Fabrik 
Deense kr. 15 miljoen 2,1 

5. Uitbreiding van een fabriek van 
scheepsaandrijvingen te Frede-
rikshavn (Noord-Jutland) 
Alpha-Diesel A/S 
Deense kr. 14 miljoen 2,0 

6. Bouwvaneendroogdokte Frede-
rikshavn (Noord-Jutland) 
Frederlkshavn Vaerft A/S 
Deense kr. 16 miljoen 2,3 

mlljoenen r.e. 

DUITSLAND DM 290 miljoen 96,1 

7. Waterkrachtcentrale te Iffezheim 
aan de Rijn (Baden-Württem
berg) 
Rheinkraftwerk Iffezheim 
GmbH 
DM 50 miljoen 16,6 

8. Met gasturbines uitgeruste piek-
centrale te West-Berlijn 
Berliner Kraft- und Licht 
(BEWAG) — AG 
DM 30 miljoen 9,9 

9. Pompcentrais — Hornberg in het 
Zwarte Woud (Baden-Württem
berg) 
Schluchseewerk AG 
DM 50 miljoen 16,6 

10. Uitbreiding elektriciteitsleidingen 
in Oost-Beieren 
Energieversorgung Ost-
Bayern AG 
DM 20 miljoen 6,6 

11. Leidingen voor het transport van 
Russisch aardgas van de Duits-
Tsjechoslowaakse grens naar het 
Beierse net en het Duitse hoofd-
koppelnet 
Ruhrgas AG 
DM 60 miljoen 19,9 

12. Waterzuiveringsinstallaties voor 
het afvalwater van de BASF-fa-
briek te Ludwigshafen en van de 
Steden Ludwigshafen en Fran
kenthal (Rijnland-Palts) 
BASF Aktiengesellschaft 
DM 50 miljoen 16,6 

13. Globaal kredietaan de Bayeri
sche Vereinsbank te München 
ter financiering van initiatieven 
van beperkte omvang in Beieren 
DM 30 miljoen 9,9 



miljoenen r.e. 

FRANKRIJK Ffr. 1 081 miljoen 193.7 

14-15. Kerncentrale van Bugey te  
Saint-Vulbas (Rhône-Alpen) — 
tweede deel 
Électricité de France (EOF) 
Service National 
Twee kredieten: Ffr. 166,6 mil-
joen 29,9 

16-17. Kerncentrale van Bugey te  
Saint-Vulbas (Rhône-Alpen) — 
derde deel 
Électricité de France (EOF) 
Service National 
Twee kredieten: Ffr. 268,7 rtiil-
joen 48,1 

18. Normalisering van de Rhône,  
riviervak Arles tussen Beaucaire-
Tarascon en de Middellandse Zee 
(Rhône-Alpen) 
Compagnie Nationale du 
Rhône 
Ffr. 75 imljoen 13,4 

19. Fréjus-alpentunnel tussen Frank-
rijk en Italie 
Société Française du Tunnel 
Routier du Fréjus (S.F.T.R.F.) 
Ffr. 69,7 miljoen 10,7 

20. Autoweg längs de Baskische  
kust (A 63) tussen de Frans-
Spaansegrensen Saint-Geourgs-
de-Maremne (Aquitanië) 
Société Concessionnaire des 
Autoroutes de la Côte basque 
« ACOBA » 
Ffr. 55 miljoen 9,9 

21. Autoweg A 4 Parijs-Metz 
Vak Verdun-Metz (Lotharingen) 
Société Concessionnaire des 
Autoroutes Paris-Est-Lor-
raine (APEL) 
Ffr. 110 miljoen 19,7 

22-23. Aanschaf door Air France van 
drie airbus A 300 B2 toestellen 

miljoenen r.e. 

Eerste krediet : 
Groupement d'Intérêt Éco
nomique Aérobail France: 
Frf. 29 miljoen 5,2 
Tweede krediet: 
Groupement d'Intérêt Éco
nomique Airbus Bail: 
Ffr. 63 miljoen 11,3 

24. Blenderoosterij (ontzwaveling 
van zinkerts) to Calais (départe
ment Nord) 
Société des Mines et Fonde
ries de Zinc de la Vieille 
Montagne 
Ffr. 25 miljoen 4,5 

25. Fabriek van zelfklevend materiaal 
te Champ-sur-Drac (Rhône-AI-
pen) 
Fasson France 
Ffr. 20 miljoen 3,6 

26. Globaal krediet aan het Crédit 
National ter financiering van 
initiatieven van beperkte omvang, 
vooral in ontwikkelings- en om-
schakelingsgebieden 
Ffr. 119 miljoen 21,3 

27. Globaal krediet aan de Société 
de Développement Régional 
de la Bretagne ter financiering  
van initiatieven van beperkte 
omvang in Bretagne 
Ffr. 20 miljoen 3,6 

28. Globaal krediet aan de Société 
de Développement Régional 
de l'Ouest — SODERO — ter 
financiering van initiatieven van 
beperkte omvang in de Loire-
regio 
Ffr. 20 miljoen 3,6 

29. Globaal krediet aan het Crédit 
Naval — C.M.A.F. — ter 
financiering van initiatieven van 
beperkte omvang die de moderni-
sering van de Franse vissersvloot 
beogen 
Ffr. 50 miljoen 9,0 
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miljoenen r.e. 

lERLAND lers £ 24,8 miljoen 46,4 

30. Modernisering van de lersespoor-
wegen 
Coras lompair Eireann (CIE), 
openbaar vervoerbedrijf 
lers £ 4 miljoen 7,5 

31. Modernisering en uitbrelding van 
de telefoondienst in lerland 
lerland — P.T.T. -Ministerie 
lers £ 9,5 miljoen 

32.-33. Uitbreiding van een cement-
fabriek te Platin, Graafschap 
Meath 
Berste krediet: 
Cement Limited 
lers £ 1,5 miljoen 
Tweede krediet: 

17,8 

Algemene Bank 
(Ireland) Limited 
lers £ 1,5 miljoen 

Nederland 

2,8 

2,8 

34. Modernisering en uitbreiding van 
een zuivelfabriek te Charleville 
(Rath Luire) Zuidwest-lerland 
Golden Vale Food Products 
Limited 
lers £ 3,3 miljoen 

35. Globaal krediet aan de Agricul
tural Credit Corporation Lim
ited (ACC) ter financiering 
van initiatieven van beperkte 
omvang in de agrarische en voe- 
dingsmiddelenindustrie 
lers £ 2,5 

36. Globaal krediet aan de Industrial 
Credit Company Limited  
(ICC) ter financiering van initia
tieven van beperkte omvang 
lers £ 2,5 miljoen 

6,2 

4,7 

4,7 

ITALIË lire 226,7 miljard 278.0 

37.-38. Ontginning door AGIR S.p.A. 
van bet „Campo di Luna"— 
gasveld in de Ionische Zee voor 
de kust bij Crotone 

miljoenen r.e 

Berste krediet: 
ENI — Ente Nazionale Idro
carburi 
lire 5 miljard 6,1 
Tweede krediet: 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 3 miljard 3,7 

39. Hoogspanningsiiijnen tussen de 
nieuwe centrale te Rossano 
Calabro (Calabrië) en het station 
te Montecorvino (Campanie) 
ENEL — Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica 
lire 10,5 miljard 12,9 

40. Waterkrachtcentrales aan de ri-
vieren Neto en Tacina in het Sila-
gebergte (Calabrië) 
ENEL — Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica 
lire 15,25 miljard 18,7 

41. Waterkrachtcentrales aan de ri-
vieren Alli en Simeri in het Sila-
gebergte (Calabrië) 
ENEL — Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica 
lire 11,25 miljard 13,8 

42. Pompcentrale aan de rivier Taloro 
(Sardinië) 
ENEL — Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica 
lire 16,7 miljard 20,5 

43.-44. Bouw van een half-afzinkbare 
pijpenlegger voor onderzeese 
ieidingen 
Berste krediet: 
SAIPEM S.p.A. 
lire 10 miljard 12,3 
Tweede krediet: 
Istituto Mobiliare Italiano 
(IMI) 
lire 12,65 miljard 15,5 

45. Uitbreiding van de telefoondienst 
in Campanië 
SIP — Società Italiana per 
l'Esercizio Telefonico p.A. 
lire 16,1 miljard 19,7 
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miljoenen r.e. 

46. Uitbreiding van de telefoondienst 
in Apulië 
SIP — Società italiana per 
l'Esercizio Telefonico p.A. 
lire 15,25 miljard 

47. Twee continue gietinstallaties in 
de staalfabriek te Tarante (Apulië) 

18,7 

ITALSIDER S.p.A. 
lire 16 miljard 

48. Fabriek van voorgespannen bet-
tonbuizen te Ginosa (Apulië) 
VIANINI S.p.A. 
1,75 miljard lire 

49. Uitbreiding van het petroche-
mische complex te Gela (Sicilië)  
vooral ten behoeve van de acryl-
nitrilproduktie 
ANIC S.p.A. 
lire 16 miljard 

19,6 

2,2 

19,6 

60. Uitbreiding van een acrylvezelfa-
briek te Pisticci (Basilicata) 
ANIC S.p.A. 6,1 
lire 5 miljard 

51. Uitbreiding van een fabriek van  
mineraaiwater en niet-alkohol-
houdende dranken te Riardo 
(Campanië) 
Acqua Minerale 
mini S.p.A. 
lire 1,8 miljard 

di Sange-

2,2 

52. Consumptie-ijsfabriek te Galvano 
(Campanië) 
ALSO S.p.A. 
lire 6,7 miljard 

53.-54. Fabriek van synthetische pro
teìne voor veevoeder van de 
Italproteine S.p.A. te Sarroch 
(Sardinië) 

8,2 

miljoenen r.e. 

Eerste krediet; 
ENI — Ente Nazionale Idro
carburi 
lire 10 miljard 12,3 
Tweede krediet: 
Istituto Mobiliare Italiano 
(iMI) 
lire 6 miljard 7,4 

55. Toeristendorp te Simeri Crichi 
(Calabrie) aan de Ionische kust 
Golfo di Squillace Turistica 
S.p.A. 
lire 0,9 miljard 1,1 

56. Globaal krediet aan h et Istituto 
Mobiliare Italiano (IMI) ter 
financiering van initiatieven van  
beperkte omvang op het Zuid- 
Italiaanse vasteland  
lire 22,85 miljard 

57. Globaal krediet aan het Istituto  
Regionale per il Finanzia 
mento alle Industrie in Sicilia 
— IR FIS — ter financiering van 
initiatieven van beperkte omvang 
in Sicilië  
lire 8 miljard 

58. Globaal krediet aan de Sezione 
speciale per il Credito indus
triale van de Banca Nazionale 
del Lavoro ter financiering van  
initiatieven van beperkte omvang 
in Zuid-ltalië  
lire 16 miljard 

28,0 

9,8 

19,6 

NEDERLAND fi. 100 mlljoen 31,9 

59.-60. Buisleiding voor het trans 
port van aardgas uit Drenthe en  
het Nederlandse en Noorse deel 
van het continentale plat tussen 
Noord-Nederland en de Duitse 
en Belgische grens in Limburg 
Twee kredieten 
N.V. Nederlandse Gasunie 
fl. 100 miljoen 31,9 
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miljoenen r.e. 

VERENIGD KONINKRIJK 
£ sterling 79,9 miljoen 149.5 

61. Thermische centrale te Peterhead  
(Schotland) 
The North of Scotland Hydro-
Electric Board 
£ 10,4 miljoen 

62. Kerncentrale te Hartlepool 
(Noordoost-Engeland) 
The Central Electricity Gener
ating Board 
£ 15,6 miljoen 

63. Ontginning van het Frigg-aard-
gasveld in het Britse deel van de  
Noordzee 
Elf Oil Exploration and Pro
duction (UK) Limited 
Total Gii Marine Limited 
Aquitaine Oil (UK) Limited 

19,5 

29,2 

£ 10,4 miljoen 

64. Autotunnel onder de Thames te  
Dartford (Zuidoost-Engeland) 
Essex County Council 
Kent County Council 
£ 7 miljoen 

19,5 

13,1 

65. Nieuwe sinterinstallatie in het 
staalcomplex te Port Talbot 
(Wales) 
British Steel Corporation 
£ 8 miljoen 15,0 

66. Profielwalserij te Thrybergh als  
onderdeel van het staalcomplex 
te Rotherham (Yorkshire) 
British Steel Corporation 
£ 12 miljoen 22,4 

67. Fabriek voor de bouw van stalen 
secties van boorinstallaties op 
het eiland Lewis, Hebriden 
(Schotland) 
Lewis Offshore Limited 
£ 4 miljoen 7,5 

68. Bouw van het nieuwe korte-
afstandsvliegtuig SD 3-30 te  
Belfast (Noord-lerland) 

miljoenen r.e. 

Short Brothers & Harland 
Limited 
£ 2,5 miljoen 4,7 

69. Globaal krediet aan de Industrial 
and Commercial Finance Cor
poration Ltd. (ICFC) ter finan
ciering van initiatieven van be-
perkte omvang, vooral in ontwik-
kelings- of omschakelingsgebie-
den 
£10 miljoen 18,7 

BUITEN DE GEMEENSCHAP 18,4 

70. Ontginning van het EKOFISK-
olie- en gasveld in het Noorse 
deel van de Noordzee 
Norsk Agip A/S 
US $ 23,1 miljoen 18,4 

GEASSOCIEERDE LANDEN 

IVOORKUST CFA-frank 5,4 mil-
jard 19,4 

71. Reconstructie van het baanvak 
Dimbokro—Bouaké en aankoop 
van vijf lokomotieven 
Régie du Chemin de Fer 
Abidjan-Niger (R.A.N.) 
CFA-frank 3 917 miljoen 14,0 

72. Katoenspinnerij/weverij te Agbo-
ville — eerste deel 
La Cotonnière Ivoirienne —  
COTIVO 
CFA-frank 1 506 miljoen 5,4 

ZAlRE Zaïre 10,4 miljoen 16,6 

73. Uitbreiding koper- en kobalt-
winning 
La Générale des Carrières et 
des Mines — GECAMINES 
Zaïre 10,4 miljoen 16,6 
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miljoenen r.e. 

TURKIJE 435 miljoen Turkse 
ponderi 25,0 

74. Globaal kredlet ter financiering 
van industriële projecten in de  
private sector door bemiddeling 
van de Turkse industriële ont-
wikkelingsbank 
Türkiye Sinai Kalkinma Ban-
kasi (TSKB) 
348 miljoen Turkse pondsn 20,0 

75. Globaal krediet aan de industrie-
financieringsbank ter financiering 
van industriële projecten van 
beperkte omvang in de private 
sector 
Sinai Yatirim ve Kredi Ban-
kasi SVKB 
87 miljoen Turkse ponden 5,0 

Bijzondere Transacties 

KONGO CFA-frank 281 miljoen 1,0 

76. Uitbreiding van de haveninstalla-
ties te Pointe Noire 
Agence Transcongolaise des 
Communications (ΑΤΟ) 
CFA-frank 281 miljoen 1,0 

IVOORKUST 
miljoen 

CFA-frank 2 073 

77. Reconstructie van het baanvak 
Dimbokro-Bouaké 
Régie du Chemin de Fer Abid
jan-Niger (R.A.N.) 
CFA-frank 1 406 miljoen 

78. Volksaanpiantingen van cacaobo-
men in Zuidwest-lvoorkust 
Republiek Ivoorkust 
CFA-frank 667 miljoen 

7,4 

5,0 

miljoenen r.e. 

ZAIRE Zaïre 3,6 miljoen 5,8 

79. Uitbreiding van het hoofdwater-
leidingnet van de stad Kinshasa 
Republiek Zaire 
Zaïre 3,6 miljoen 5,8 

TURKIJE Turks pond 1 243 mil
joen 71,5 

80. Irrigarle en verkaveling van het 
Gediz-dal ten noorden van Izmir  
(tweede en derde fase) 
Deviet Su Isleri Genel MÜ- 
dürlügü — DSI 
(directoraat-generaal voor de 
waterstaat van het Ministerie 
van Energie en Natuurlijke 
Hulpbronnen) 
Topraksu (directoraat-gene
raal irrigatie en grondverbete-
tering van het Ministerie van 
Plattelandszaken) 
Turks pond 174 miljoen 10,0 

81. Bruinkoolontginning en bouw 
van een thermische centrale te 
Elbistan (Oost-Anatolië) 
Türkiye Elektrik Kurumu —  
TEK (staatselektriciteitsbe-
drijf) 
Türkiye Kömür Isletmeleri 
Kurumu — TKI (staats-
mijnbedrijf) 
Turks pond 1 008 miljoen 58,0 

82. Katoenspinnerij weverij te Edirne  
in Noordwest-Turkije 
Kartaltepe Mensucat Fabri-
kasi A.S. 
Turks pond 34 miljoen 

2,4 

83. Fabriek van sanitair aardewerk te 
Kùtahya in CentraaI-Anatolië 
Kütahya Porselen ve Gida  
Sanayii A.S. 
Turks pond 20 miljoen 

2,0 

1,1 

84. Verhoging van het globale kre
diet aan de Türkiye Sinai  
Kalkinma Bankasi (TSKB) 
Turks pond 7 miljoen 0,4 
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Balans van de Bank 
per 31 december 

miljoen r.e. 

Debet 

Overige activa 

Beschikbare 
middelen 

Verstrekte 
kredieten 

Credit 

Overige passiva 

Kapitaal en reserves 

Opgenomen leningen 

Groei der opgenomen 
leningen 

Groei der verstrekte 
kredieten 

4500 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 



Personalia 

Op 8 juli 1974 overleed de beer P. CAMPILLI, voorzitter van de Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro te Rome, die in 1958 de eerste president van de Bank was.  
Deze eminen te persoonlijkheid heeft destijds een uiterst belangrijke rol gespeeld b ij 
de eerste o pbouw van het bedrijf van onze Bank. 

Wegens zijn benoeming tot gouverneur van de Banque de France heeft de beer 
B. CLAPPIER ontslag genomen als lid van de Raad van Bewind van de Bank. Als 
opvolger is benoemd de beer A. de LATTRE, die bem tevens beeft opgevolgd als 
president van bet Crédit National. De Raad v an Bewind zegt de beer Clappier gaarne 

ί dank voor zijn waardevolle bijdrage aan de werkzaambeden van de Bank. 

; De beer J. BREDSDORFF is benoemd in bet Comité ter contrôle van de boekbouding,  
als opvolger van de beer H.G. DAHLGRÜN, die op 19 juni 1974 was afgetreden en  
körte tijd later overleed. Wij zijn diep getroffen door bet overlijden van de beer Dabi
grün, die zijn grote gaven gedurende vele jaren en met volstrekte toewijding in dienst 
van de Bank beeft gesteld. 

Daar de Bank haar werkzaambeden, vooral in de nieuwe Lid-Staten, moest uitbreiden, 
is nieuw personeel aanget rokken. Op 31 december 1974 omvatte bet personeel 338  
Personen tegenover 286 op 31 december 1973. 

In aprii 1975 is de Bank opgeschrikt door bet overlijden van de beer A. BELLEC, 
directeur van de Directie Kredietverlening in de Gemeenscbap. Zijn grote bekwaambeid 
en zijn menselijke eigenscbappen werden alom gewaardeerd. 

De Raad van Bewind is het personeel dank verscbuldigd voor de omvang en kwaliteit 
van bet gedurende 1974 met zoveel toewijding verrichte werk. 

Luxemburg, 30 aprii 1975 
Y. LE PORTZ 

Voorzitter van de Raad van Bewind 
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Balans per 31 december 1974 
(in rekeneenheden — zie voor de noten bij de jaarrekeningen bijiage E) 

Debet 31.12.1974 31.12.1973 

Door de Lid-Staten te störten kapitaal. 25 000 000 
Te vorderen als bijdrage aan de reserves. — 33 767 732 
Kas en banken 

Direct of binnen hoogstens één jaar op-
eisbaar  
Opeisbaar na minstens één jaar .... 

437 899 631 
3 010 446 

270 820 601 
2 083 523 

440 910 077 272 904 124 

Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven 
(zie noot B) 

Met looptijden tot hoogstens één jaar . .  
Met looptijden langer dan één jaar . . . 

42 483 789 
71 521 209 

76 930 709 
87 823 422 

114 004 998 164 754 131 

Vorderingen wegens leningen o/g . . 32 806 007 13 812155 
Vorderingen op Lid-Staten wegens kapi-
taalverrekeningen (zie bijiage D). . . 34 147 391 __ 
Verstrekte kredieten (zie bijiage B). .  

waarop nog te betalen : 
1974 — r.e. 361 044 873 
1973 — r.e. 302 385 248 

3 600 902 200 2 734 525 659 

Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte 
kredieten onder garantie van de Bank . .  
Wegens door derden verstrekte kredieten .  
Wegens door de Bank gegarandeerde 
deelnemingen van derden aan krediet-
transacties van de Bank  

112 667 095 
(19 882 429) 

(26 188 475) 

92 896 175 
(16 393 443) 

(21 490 655) 
Terreinen, gebouwen en inventarissen. 507 445 382 398 
Te ontvangen rente en provisie. . . . 58 483 628 39 360 743 
Nog niet afgeschreven emissiekosten. 55 562 755 50 328 801 

Nog niet afgeschreven aflossingspremies 5 788 784 7 873 032 

61 351 539 58 201 833 

Deposito's voor de dienst der leningen 
o/g (zie noot C)  41 854 702 41 035 663 

Diverse rekeningen (zie noot D). . . 5 709 365 6 919 703 

4 503 344 447 3 483 560 316 

56 

Pro memorie rekeningen 

Effecten in onderpand wegens In 
opdracht van derden verstrekte 
kredleten 

Effecten in bewaarneming 

28 166 774 

119 525 722 

23 224 044 

82 894 682 



Credit 

Kapitaal (zie bijlage A) 
Geplaatst  
Niet gestört oblige . . 

Statutaire reserve (zie noot I). . . . 
Reserves (zie noot I) 

Voor verliezen op verstrekte kredieten en 
garanties  
Voor renteverschillen  
Voor koersverschillen  
Bouwreserve  

Tegenwaarde van gereactiveerde, eerder 
afgeschreven emissiekosten  
Pensioenfonds van het personeel. . .  
Verschuldigd aan Lid-Staten wegens 
kapitaaiverrekeningen (zie bijlage D).  
Leningen (zie bijlage C) 

Obligaties  
Onderhandse ieningen  

Afiossingspremies  

Nog te betalen op verstrekte kredieten.  
Garanties 

Wegens in opdracht van derden verstrekte 
kredieten onder garantie van de Bank . .  
Wegens door derden verstrekte kredieten .  
Wegens door de Bank gegarandeerde 
deelnemingen van derden aan krediet-
transacties van de Bank  

Te betalen en vooruitontvangen rente 
en provisie  
Vervallen en nog niet uitbetaaide cou
pons en obligaties (zie noot C). . .  
Diverse rekeningen (zie noot D). . . 

31.12.1974 31.12.1973 

2 025 000 000 2 025 000 000 
1 620 000 000 1 620 000 000 

405 000 000 405 000 000 

110 000 000 97 686 458 

117 982 653 105 000 000 
13 000 000 13 000 000 
29 000 000 23 000 000 
16 000 000 11 000 000 

175 982 653 152 000 000 

23 127 079 23 127 079 
6 514 640 4 406 795 

20 878 986 102 631 

2 716 505 002 1 948 711 958 
396 734 338 325 686 135 

3 113 239 340 2 274 398 093 
10 604 592 12 120 542 

3 123 843 932 2 286 518 635 

361 044 873 302 385 248 

112 667 095 92 896 175 
(19 882 429) (16 393 443) 

(26 188 475) (21 393 443) 

101 574 816 64 972 048 

41 854 702 41 035 653 
20 855 671 13 429 584 

4 503 344 447 3 483 560 316 
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Verlies- en winstrekening over het boekjaar 1974 
(in rekeneenheden — zie voor de noten bij de jaarrekeningen bijlage E) 

Debet 1974 1973 

11 339 398 8 339 009 
2 000 000 

197 798 267 143 040 680 

6 942 417 

13 099 950 

962 911 1 016 472 

100 000 
156 251 132 703 
156 251 232 703 

1 172 608 8 718 527 

5 991 566 

12 982 653 10 151 426 
— 976 941 

6 000 000 6 301 308 
5 000 000 2 316 680 

12 313 542 6 109 723 
268 817 146 194 145 886 

Administratiekosten en voorzieningen. 
Extra voorziening administratiekosten . 
Rente en kosten van leningen o/g. . 
Afschrijving op emissiekos-
ten en aflossingspremies . 8 099 950 
Extra afschrijving op emis-
siekosten (zie noot E). . 5 000 000 

Bankkosten  
Afschrijvingen 

gebouwen  
netto aangeschafte inventaris  

Koersverschillen (zie noot F). . . .  
Herwaarderingsverschil dat ontstaat bij 
herwaardering van het eigen vermögen 
van de Bank, voorzover de waarde 
daarvan niet is aangepast uit hoofde van 
artikel 7 van de Statuten (zie noot G).  
Reserve voor verliezen op verstrekte 
kredieten en garanties  
Reserve voor renteverschillen ....  
Reserve voor koersverschillen .... 
Bouwreserve  
Saldo, overgeboekt naar statutaire  
reserve 

Rekenlngen van de "section spéciale" per 31 december 1974 (i) 
(in rekeneenheden — zie voor de noten bij de jaarrekenrngen bijlage E) 

Debet 1974 1973 

Turkije 
Uit de middeien van de Lid-Staten 
Uitstaande kredieten 216 910 509 190 772 738 
Nog te betalen op kredieten. . . . 103 783 658 59 599 384 

Totaal (2) 320 694 167 250 372 122 

G.A.S.M./L.G.O. 

Uit de middeien van de Europese 
Economische Gemeenschap 
Uitstaande kredieten (3) 63 285 655 47 286 984 
Nog te betalen op kredieten 37 020 365 36 663 019 
Deelnemingen in kapitaal (waarvan 
nog te betalen: 197 145 r.e.) 1 630 930 1 638 403 

Totaal 101 936 950 85 588 406 

Samenvatting 
Uitstaande kredieten 280 196 164 238 059 722 
Nog te betalen op kredieten 140 804 023 96 262 403 
Deelnemingen in kapitaal (waarvan nog 
te betalen: 197 145 r.e.) 1 630 930 1 638 403 

Totaal 422 631 117 335 960 528 

(1) De "section spéciale" is op 27 mei 1963 ingesteld door de Read van Gouverneurs met het 
oog op het beheer van de transacties die de Europese Investeringsbank voor rekening en in 
opdracht van de Lid-Staten en de Europese Economische Gemeenschap verricht 
(2) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en in opdracht van de Lid-
Staten verstrekte kredieten ter financiering van projecten in Turkije: 322 900 000 
BIJ: 
— koersaanpassingen over de uitbetaalde 
bedragen -t- 1 007 783 
AF: 
— aflossingen - 3213616 

- 2 205 833 

320 769416 
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Credit 1974 1973 

Rente en provisie over verstrekte kre-
dieten  212 651 511 160010213 

Rente en provisie over beleggingen. 51 965 392 30 238 494 

Beheersprovisie (zie noot H), 1 8 85 773 1 573 263 

Andere baten. 2 314 470 999 622 

Herwaarderingsverschil dat ontstaat bij 
herwaardering van het eigen vermögen 
van de bank, voorzover de waarde 
daarvan niet is aangepast uit hoofde van 
artikel 7 van de Statuten  1 324 294 

268 817 146 194 145 886 

Credit 1974 1973 

In beheer ontvangen middelen. 
Nog te störten middelen. . . 

Totaal. 

216 910 509 
103 783 658 

320 694 167 

190 772 738 
59 599 384 

250 372 122 

In beheer ontvangen middelen. . . . 64 719 440  
Nog te störten middelen: 

op kredieten 37 020 365 
op deelnemingen in kapitaal. . . . 197 145 

Totaal 101 936 950 

In beheer ontvangen middelen. . . . 281 629 949  
Nog te störten middelen: 

op kredieten 140 804 023 
op deelnemingen in kapitaal. . . . 197 145 

Totaal 422 631 117 

(3) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en in opdracht van de 
Europese Economische Gemeenschap verstrekte kredieten ter  
financiering van projecten in de geassocieerde Afrikaanse staten, 
Madagaskar en Mauritius en landen en gebieden overzee, alsmedede 
Franse overzeese departe menten (G.A.S.M.-L.G.O.): 
BIJ: 
— gekapitaliseerde rente 698 341 
— koersaanpassingen over de uitbetaalde 
bedragen 2 760111 
AF: 
— annuleringen 1 269141 
— aflossingen 1 382122 

48 184 955 

36 663 019 
740 432 

85 588 406 

238 957 693 

96 262 403 
740 432 

335 960 258 

99 498 831 

+ 3 458 462 

- 2 661 263 

100 306 020 
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Bijiage A 
Overzicht 

van de kapitaalrekening 
per 31 december 1974 

In duizenden rekeneenheden — zie de noten 
bij de jaarrekeningen In bijlage E 

Lid-Staten 
Geplaatst 

kapitaal 
Niet gestört 

Obligo (1) Gestort 
kapitaal 

Duitsland 
Frankrijk 
Verenigd Koninkrijk . . . 
Italië  
België  
Nederland 
Denemarken 
lerland 
Luxemburg 

450 000 
450 000 
450 000 
360 000 
118 500 
118 500 

60 000 
15 000 

3 000 

360 000 
360 000 
360 000 
288 000 
94 800 
94 800 
48 000 
12 000 

2 400 

90 000 
90 000 
90 000 
72 000 
23 700 
23 700 
12 000 

3 000 
600 

Totaal 2 025 000 1 620 000 405 000 

ill οη°· hf β«™"" worden verlangd, indien dit noodzakelijk is om aan de verplichtingen 
van de Bank ten opzicnte van haar geldgevers te voldoen. 

Bijlage Β 
Onververdeling 

van de verstrekte kredieten 
per 31 december 1974 

In rekeneenheden — zie de noten bij de  
jaarrekeningen in bijlage E 

Land of gebied 
waaraan de kredieten 
ziJn vers trekt (1) (2) Aantal Uitbetaald Nog te betalen Totaal (3) % 
Duitsland  67 573 822 348 9 941 214 583 763 562 16,21 Frankrijk  82 797 464 580 79 814 468 877 279 048 24.36 
Verenigd Koninkrijk . 13 152 719 061 59 600 023 212 319 084 5.90 Italië  208 1 360 760 908 130 692 555 1 491 453 463 41.42 België  7 77 134 336 77 134 336 2,14 
Nederland  7 68 705 516 68 705 516 1,91 
Denemarken .... 7 26 123 183 26 123 183 0.72 
lerland  10 58 250 613 9 354 012 67 604 625 1,88 
Luxemburg .... 3 6 053 864 6 053 864 0,17 
Griekenland .... 14 45 107 243 45 107 243 1,25 
Kameroen  9 13 007 413 261 516 13 268 929 0,37 
Kongo  1 7 810 272 7 810 272 0,22 
Ivoorkust  9 20 214 893 29 351 296 49 566 189 1,38 
Gabon 4 3 589 925 429 789 4 019 714 0.11 
Boven-Volta .... 1 409 115 409 115 0.01 
Mauretanië .... 1 7 869 657 7 869 657 0.22 
Senegal  2 2 808 532 2 808 532 0.08 
Zaire  3 16 308 094 16 600 000 32 908 094 0.91 
Nieuw-Caledonië . . 1 1 697 774 1 697 774 0.05 
Turkije  2 — 25 000 000 25 000 000 0.69 

Totaal  451 13 239 857 327 361 044 873 3 600 902 200 100,00 

(1) Geldsoorten waarin vorderingen uit fioofde van verstrekte kredieten luiden: 
Ge/dsoort: Bedrag: 
Geldsoorten van de Lid-Staten r.e. 1 996 296 826 
Geldsoorten van de "oude" Lid-Staten, near keuze van de Bank r.e. 13 601 457 
Andere geldsoorten r.e. 1 229 959 044 

Uitbetaald bedrag der verstrekte kredieten r.e. 3 239 857 327 
Bij: nog te betalen r.e. 361 044 873 

r.e. 3 600 902 200 

(2) Onderverdeling van de verstrekte kredieten near de voornaamste, erop gegeven garanties per 
31.12.1974" 
Kredieten aan Lid-Staten of door hen gegarandeerd r.e. 1 992 119 453 
Kredieten aan overheidsinstellingen in Lid-Staten of door hen gegarandeerd r.e. 712 024 409 
Kredieten aan of garanties van banken en sommige instellingen voor kredietveriening op 
lange termijn r.e. 402 903 220 
Kredieten onder garantie van overheids- of semi-overheidsbedrijven in de Lid-Staten 
(met uitzondering van banken) r.e. 175 606 735 
Kredieten onder hypothecair verband r.e. 114 598 232 
Kredieten onder garantie van particulière ondernemingen (met uitzondering van banken) r.e. 99 260 269 
Kredieten aan geassocieerde landen of door hen gegarandeerd r.e. 102 980 573 
Overige r.e. 1 409 309 

• Sommige kredieten zijn voorzien van verscheidene soorten garanties tegelijkertljd. r.e. 3 600 902 200 

(3) Oorspronkeiijk bedrag van de verstrekte kredieten. berekend tegen de offi-
ciële pariteiten die golden op de data van ondertekening van da betreffende  
overeenkomsten : 
Af: 
a) opzeggingen en annuleringen r.e. 11 412 908 
b) koersverschlllen r.e. 164 818 402 
cj aflossingen op de hoofdsom r.e. 469 282 824 
d) aandeel van derden in kredieten r.e. 26 188 475 

r.e. 4 272 604 809 

Verstrekte kredieten. 
r.e. 
r.e. 

671 702 609 
3 600 902 200 

De som van de uitstaande kredieten en garanties, door de Bank verstrekt. die volgens artikel 18. lid 5. van de Statuten  
250 % van hat geplaatste kapitaal niet te boven mag gaan. bedroeg op 31 december 1974: 
— verstrekte kredieten r.e. 3 600 902 200 
— verstrekte garanties 
• Wagens in opdracht van derden verstrekte kredieten r.e. 112 667 095 
e wegens door derden verstrekte kredieten r.e. 19 882 429 
• wegens deelnemingen van derden aan krediettransacties van de Bank r.e. 26 188 475 

r.e. 158 737 999 

r.e. 3 759 640 199 
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Bijiage C — Overzicht van de gevestigde schuld 
per 31 december 1974 
In rekeneenheden — zie de noten bij de jaarrekenlngen In bijiage E 

Per 31 december 1974 ultstaande schuld 

Per Transacties gedurende het boekjaar Gewogen 
Schuld 3t december 1973 gemiddelde 
luidende in ultstaande schuld Leningen Aflossingen Koersverschillen Bedrag (1) rentevoet Vervaltermijnen 

DM  . . 551 366 120 39 764 857 44 945 355 + 107 780 591 653 966 213 7,00 1975/1988 
Ffr.  149 314 914 2 629 726 - 669 065 146 016123 7,12 1975/1988 
lire 336 012 480 5 933 440 - 77 III 413 252 967 627 6,56 1975/1988 
Bfr  179 156 000 4 490 000 + 17 639 406 192 305 406 7,40 1975/1993 
fl  165 345 304 15 951 762 1 724144 + 25 341 507 204 884 429 7,29 1975/1990 
Luxfr  94 164 590 8 807 915 164 590 + 9 429 999 112 300 914 7,40 1977/1988 
eurco (2) 30159 191 60 667 793 837 420 + 169 845 90159 418 8,13 1975/1889 
ÜS$  618 740 830 665 359 852 16 838 396 - 23 314 272 1 243 948 014 8,99 1975/1990 
Zwfr  127 323 033 34 901 135 + 37 664 148 199 888 316 7,01 1977/1988 
Libanees £ . . . . 22 815 631 684 469 — 5 328 282 16 802 880 7,125 1975/1985 

Totaal  2 274 398 093 825 453 314 78 277 540 + 91 665 473 3113 239 340 
Aflossingspremies . . . . 12120 542 - 1 515 950 10 604 592 

Totaal generaal . . . . 2 286 518 635 825 453 314 78 277 540 90149 523 3123 843 932 

(1) Uit de onderstaande label blijkt, welke bedragen gedurende elk der vijf eerstvogende jaren nodig zijn voor de aflossingen op leningen o/g. 

Jaar 1975 
Bedrag ΐ·θ· 131 411 850 

1976 
I.e. 1 10 004 243 

1977 
I.e. 1 92 370 680 

1978 
r.e. 2 25 654 602 

1979 
r.e. 254 229 973 

(2) Een eurco is de som van bepaalde onveranderlijke bedragen die lulden in alle geldsoorten van de Lid-Staten van de Europese Economlsche Gemeenschap, te  
weten : 1 euroo = 0,9 DM + 1,2 Ffr. + 0,075 £ sterling + 80 iire + 0,35 fl. + 4,5 Bfr. + 0,2 Deense kr. + 0,005 lers £ + 0,5 Luxfr. 

Bijiage D — Vorderingen op LId-Staten 
en bedragen, verschuldigd aan Lid-Staten 
wegens kapitaalverrekeningen 
Toepassing van de in noot A bedoelde wisselkoersen leidt tot aanpas-
sing overeenkomstig artikel 7, (eden 1 en 2, van de Statuten, van de  
bedragen die de LId-Staten in bun eigen geldsoorten hebben gestört  
uit hoofde van bun deelneming in bet kapitaal van de Bank. 
De door de Bank te vorderen of verschuldigde bedragen zijn de vol-
gende: 
Vorderingen op: 
Frankrijk r.e. 324 987 
Verenigd Koninkrijk. . r.e. 19 844 854 
Italië r.e. 13 316 055 
lerland r.e. 661 495 

r.e· 34 147 391 
Verscbuldigd aan: 
Duitsland r.e. 15 164 005 
saldo revaluatie 1961 r.e. 61 833 

r.e. 15 225 838 
België r.e. 1 847 474 
Nederland r.e. 2 979 066 
saldo revaluatie 1961 r.e. 42 254 

r.e. 3 021 320 
Denemarken .... r.e. 736 384 
Luxemburg .... r.e. 47 970 

r.e. 20 878 986 
Betaling van deze bedragen overeenkomstig artikel 7, leden 1 en 2, 
van de Statuten, zai geschieden na afloop van de geldigheidsduur 
van de in noot A in bijiage E bedoelde voorlopige maatregel, wanneer 
de Read van Gouverneurs na bet vankrachtworden van de statuten-
wijziging waarvoor tbans de goedkeuringsprocedure lopende is, 
een besluit betreffende de artikelen 4, lid 1, en 7, lid 39 zaI hebben 
genomen. 

Staten kunnen niet meer worden toegepast zeals dit oorspronkelijk 
was bedoeld. 
Dientengevolge beeft de Raad van Gouverneurs op 15 juli 1974  
besloten een statutenwijziging te bevorderen, welke deze Raad de 
bevoegdbeid moet geven om met eenparigbeid van stemmen de defi-
nitie van de rekeneenbeid en de wijze van omrekening daarvan in 
nationale geldsoorten te wijzigen. De ratificatieprocedure ten aanzien 
van deze statutenwijziging is tbans aanbangig. 
Op 18 maart 1975 beeft de Raad van Gouverneurs besloten, dat de 
Bank met ingang van 31 december 1974 tot bet vankracbtworden van 
de nieuwe regeling van de definitie en de wijze van omrekening van 
de rekeneenbeid van de Bank, bij wijze van voorlopige maatregel de 
koersen voor het omrekenen van de valuta's van de Lid-Staten in de 
nieuwe Europese rekeneenbeid waarvan de waarde gelijk is aan de 
som van de volgende bedragen in nationale valuta's van de negen 
Lid-Staten: 
DM 0,828 
£ Sterling 0,0885 
Ffr. 1,15 
lire 109, 

fl. 0,286 
Bfr. 3,66 
Luxfr. 0,14 
Deense kr. 0,217 
lers £ 0,00759, 

zaI gebruiken voor bet omrekenen van deze valuta's in rekeneenbeden 
van de Bank en omgekeerd. Dit pakket is op zodanige wijze samen-
gesteld, dat de waarde ervan op 28 juni 1974 gelijk zou zijn geweest 
aan die van het bijzondere trekkingsrecbt van bet Internationale 
Monétaire Fonds. De koersen voor de omrekening van de nationale 
valuta's in deze Europese rekeneenbeid worden in gemeenscbap-
pelijk overleg tussen de Bank en de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen vasgesteld op basis van de marktkoersen, terwijl 
deze koersen door de Commissie zullen worden gepubliceerd in 
bet Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. De Bank 
zaI deze koersen bovendien ook toepassen bij de omrekening van 
alle andere valuta's welke de Bank bij haar werkzaambeden mocht 
gebruiken. 
De Bank zaI haar balans per 31 december 1974 en voorts gedurende 
de gebele période dat deze voorlige maatregel van kracht blijft, opma-
ken en publiceren onder gebruikmaking van aldus berekende omre-
keningskoersen. 
Voor bet opmaken van de balans per 31 december 1974 zijn dientenge
volge de volgende wisselkoersen toegepast: 

Bijiage E — Noten bij de jaarrekeningen i Europese re keneenbeid =  
per 31 december 1974 
Noot A — De voor de jaarrekeningen gebruikte rekeneenbeid 
Artikel 4, lid 1, van de Statuten betreffende de rekeneenbeid van de 
Europese Investeringsbank en artikel 7, lid 3, betreffende de omre
kening van deze rekeneenbeid in nationale geldsoorten van de Lid-

3,01774 Duitse mark 
5,57964 Franse frank 
0,534530 pond sterling 

815,517 Italiaanse lire 
45,4137 Belgische frank 

3,13445 Nederlandse gulden 

7,06637 Deense kroon 
0,534530 lers pond 

45,4137 Luxemburgse frank 
1,25496 US dollar 
3,15176 Zwitserse frank 
2,88641 Libanees pond 

278,982 CFA-frank 
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24 817 264 

Noot Β — Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven 

Onder dit hoofd vallen; 
a) onvervreemdbaar, renteloos schatkistpapier 
dat de nieuwe Lid-Staten hebben overgedragen 
ter voldoening van hun aandeel in het kapitaal 
en de reserves, voor de nominale waarde . , r.e. 
b) schatkistpapier, kasobligatles en obligaties, 
gewaardeerd tegen aankoopkoers, doch niet 
hoger dan de nominale waarde, dan wel beurs-
waarde op 31 december 1974, indien lager . . r.e. 
c) ingekochte eigen obligaties, gewaardeerd 
tegen Inkoopkoers r.e. 
d) Wissels en bankaccepten, opgenomen voor 
de nominale waarde r.e. 
De splitsing naar looptijd is als voigt: 
— hoogstens drie maanden r.e. 
— tussen drie en zes maa nden r.e. 
— tussen zes en tw aaif maanden r.e. 
— langer dan twaaif maanden r.e. 

Noot C — Deposito's voor leningen o/g 

Onder dit hoofd zljn opgenomen — met als tegenpost aan de credit-
zijde "vervallen en nog niet uitbetaaide coupons en obligaties" — de 
vervallen coupons en obligaties die nog niet ter incasso waren aan-
geboden. 

56 

19 

13 

244 198 

184 242 

759 294 

945 273 
216 329 
279 639 
563 757 

Noot F — Koersverschillen 

Onder dit hoofd Is het netto verlies op kasverrichtingen gedurende  
het boekjaar 1974 opgenomen. 

Noot G — Herwaarderingsverschil dat ontstaat bij herwaardering 
van het eigen vermögen van de Bank, voorzover de waarde d.aarvan niet 
is aangepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten. 
Onder dit hoofd vallen: 
• de afboeking van het op overeenkomstige wijze 
ontstane positieve herwaarderingsverschil per 
31 december 1973 
• het negatieve herwaarderingsverschil dat ont
staat bij herwaardering van het eigen vermögen van 
de Bank, voorzover de waarde daarvan niet is 
aangepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten,  
op basis van de in noot A bedoelde koersen 

r.e. 4 171 038 

r.e. 1 820 528 

r.e. 5 991 566 

Noot H — Beheersprovisie 

Onder dit hoofd zijn provisiebaten opgenomen uit hoofde van het 
beheer van voor rekening en in opdracht van de Lid-Staten en de  
Europese Economische Gemeenschap verstrekte kredieten. 

Noot D — Diverse rekeningen 
Onder dit hoofd vallen: 
a) als debetpost: 

• de post diverse debiteuren 
b) als creditpost: 

• bij afsluiting van het boekjaar nog te betalen kosten en andere  
administratieve uitgaven, alsmede de post diverse crediteuren 

Noot E — Extra afschrijving op emissiekosten 

Door de uitzonderlijke opbrengsten uit belegging van de provenuen, 
verkregen door uitgifte van US-dollarleningen in 1974, kon voor een 
bedrag van r.e. 5 miljoen worden afgeschreven op de emissie-kosten 
van deze leningen. 

Noot I —Verdeling van het winstsaldo 

Het winstsaldo zoals dat na een extra afschrijving van 5 000 000 r.e. 
op de emissiekosten betreffende in 1974 uitgegeven leningen in US 
dollars, kan worden overgeboekt naar de reserves, bedroeg over 1974 
36 296 195 r.e. tegenover 25 856 078 r.e. in 1973. 

Op aanbeveling van de Directie heeft de Raad van Bewind besloten 
aan de Raad van Gouverneurs voor te stellen om uit het winstsaldo: 
a) r.e. 12 313 542 toe te voegen aan de statutaire reserve ; 
b) r.e. 12 982 653 toe te voegen aan de reserve voor verliezen op 
verstrekte kredieten en garanties; 
c) r.e. 6 000 000 toe te voegen aan de reserve voor koersverschillen ; 
d) r.e. 5 000 000 toe te voegen aan de bouwreserve ter voorziening 
in de kosten van een nieuw gebouw voor de Bank. 

Accountantsverklaring van Price Waterhouse & Co. 

De President 
van de Europese Investeringsbank, 
Luxemburg. 

Wlj hebben de financiële overzichten over 1974 van de Europese 
Investeringsbank gecontroleerd. Onze contrôle is verriebt volgens 
algemeen aanvaarde controlebeginselen en omvatte derhalve een 
onderzoek van de administratie tot een zodanige omvang en zodanige 
andere controlemaatregelen, als wij in de gegeven omstandigheden 
nodig oordeelden. 

Zoals uiteengezet in de noot A bij de jaarrekeningen heeft de Raad 
van Gouverneurs op 18 maart 1975 besloten om als koers voor het 
omrekenen van de valuta's van de Lid-Staten in de rekeneenheid 
van de Bank en omgekeerd, de omrekeningskoersen te gebruiken, 
welke gelden voor de nieuwe Europese rekeneenheid, waarvan de  
waarde gelijk is aan de in de toelichting vermelde bedragen in de natio 
nale valuta van de Lid-Staten. Deze nieuwe koersen zijn gehanteerd 
bij het opstellen van de balans per 31 december 1974, in afwijking 
van voorgaande jaren, toen de in artikel 4, lid 1, van de Statuten van 
de Bank omschreven rekeneenheid werd toegepast. 

In aanmerking nemend, dat een aanvullende afschrijving van 5 miljoen 
r.e. is verriebt op bepaalde emissiekosten (zie noot E) geven de bij-

gaande financiële overzichten naar ons oordeel een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermögen van de Europese 
Investeringsbank op 31 december 1974, alsmede van de resultaten 
over 1974, op basis van algemeen aanvaarde administratieve beginselen, 
die in vergelijking met het voorgaande jaar ongewljzigd zijn toegepast, 
rekening houdend met het aanvaarden van de nieuwe definitie van 
de rekeneenheid voor omrekening van de valuta's van de Lid-Staten. 

Onze accountantsverklaring omvat de hieronder vermelde financiële 
overzichten: 
Balans 
Verlies- en winstrekening 
Rekeningen van de « section speciale » 
Overzichtvandekapitaalrekening BIjlage A 
Onderverdeling van de verstrekte kredieten Bijiage Β 
Overzicht van de gevestigde schuld Bijiage C 
Vorderingen op Lid-Staten en bedragen, verschuldigd aan 
Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen Bijiage D 
Noten bij de jaarekeningen Bijiage E 

20 maart 1975 
PRICE WATERHOUSE & CO. 
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Verklaring van het 
Comité ter contrôle  
van de boekhouding 

Het Comité dat krachtens artikel 14 van de Statuten en artlkel 25 van het règlement  
van orde van de Europese Investerlngsbank de regelmatigheid van de verrlchtingen 
en van de boeken van de Bank controleert, 

— na Inzage van alle boeken en bescheiden waarvan het Comité het voor de uitoefening 
van zijn mandaat nodig oordeelde om kennis te nemen, 

— na kennisneming van het rapport van de heren Price Waterhouse & Co. d.d. 
20 maart 1975, 

gezien het jaarverslag over 1974, alsmede de balans per 31 december 1974 en de  
verlies- en winstrekening over het op die datum afgesloten boekjaar, zoals die door 
de Raad van Bewind in zljn vergadering van 30 aprii 1975 zijn vastgesteld, 

gezien de artikelen 22, 23 en 24 van het règlement van orde, 

verklaart bij deze; 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1974 hebben plaatsgevonden 
met inachtneming van de voorschriften van de Statuten en het règlement van orde, 

dat de balans en de verlies- en winstrekening in overeenstemming zijn met de boek
houding en dat deze zowel wat de activa als de passiva betraft, een juist beeld geven 
van de financiële toestand van de Bank. 

Luxemburg, 15 mei 1975 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

R. LÉONARD, J. BREDSDORFF, E. RAUS 
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label 4; Kredietverlening 1958-1974 (1) 
Onderverdeeld near aard van de financiering en near land 

Aantal 
projectan 

Bedrag 
(milj. r.a.) 

% 
(van totaal-

generaal) 

% 
(van totaal 
Lid-Staten) 

Gewone transacties 
Lid-Staten : 

Geassocieerde landen : 

Belglë  7 83,3 1,8 2,1 
Denemarken 7 26,3 0,6 0,7 
Duitsland 69 654,3 14,0 16,3 
Frankrijk 86 934,8 20,1 23,4 
lerland 10 69,0 1,5 1,7 
Italië  228 1 872,1 40,2 46,8 
Luxemburg 3 9,0 0,2 0,2 
Nederland 7 74,8 1,6 1,9 
Verenigd Koninkrijk .... 12 216,6 4,7 5,4 
Buiten de Gemeenschap (2) . 3 61,7 7,3 1,5 
Totaal 432 4 001,9 86,0 100,0 
warvaan garanties (3) 9 η 0,0 2,4 

Griekenland 15 69,2 1,5 
Turkije 2 25,0 05 
G.A.S.M.-L.G.0 32 133,5 2,9 
Kameroen 
Kongo 
Ivoorkust 
Gabon 
Boven-Volta 
Mauretanië  
Senegal 
Zaire 
Ivoorkust en Boven-Volta 
NIeuw-Caledonië . . . 

9 
1 
9 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 

17,3 
9,0 

48,2 
4,4 
0,5 

11,0 
3,9 

34,2 
3,0 
2,0 

Totaal 49 227,7 

0,4 
0,2 
1,0 
0,1 

0,2 
0,1 
0,7 
0,1 

4,9 

Totaal gewone transacties 481 4229,6 90,9 

Bijzondere transacties (4) 
Turkije 50 322,9 6,9 
G.A.S.M.-L.G.0 33 102,0 2,2 
Kameroen 6 23,9 

102,0 
0,5 

Kongo 2 3,1 0,1 
Ivoorkust 9 34,6 0,7 
Dahomey 1 3,3 0,1 
Gabon 2 3,3 0,1 
Boven-Volta 1 5,0 0,1 
Madagaskar  1 1,9 
Mauretanië  1 2,7 0,1 
Senegal 2 1,9 
Tsjaad 1 1,2 
Zaire 14,8 0,3 
Nieuw-Caledonië . . . . 1 1,0 
Suriname  1 1,9 
Martinique 1 0,6 
Réunion  2 2,8 0,1 

Totaal bijzondere transacties 83 424,9 9,1 
waarvan deeinemingen in het kapitaa! (5) 3 2,5 

Totaal generaal 564 4654,5 100,0 

(1) Da gegevens over langara Perioden moatan voorzichtig worden geînterpretaard; da cijfars zijn namalijk bainvload door prijswijzigingan en koarsschommalingan van 
Jd3r to t J33r. 
(2) Kredieten verleend krachtens artikel 18, lid 1, 2e alinea van de Statuten van de Bank, op grond waarvan de Raad van Gouverneurs de Bank toestemming kan geven pro-
jecten buiten de Gemeenschap te financieren. 
(3) Waarvan Italie 90,2 miljoen rekeneenheden. Frankrijk 2,7 miljoen rekeneenheden, Duitsland 17,1 mtljoen rekeneenheden. 
(4} Transacties tegen speciale voorwaarden ult de middelen van de Lid-Staten (Turklje) en het Europese Ontwikkelingsfonds (G.A.S.M. — L.G.O.) welke de Bank 
beheert in het kader van haar -section spéciale". 
in^Ser?egai'^°^^ rekeneenheden voor een project in Kameroen, 1 miljoen rekeneenheden voor een project in Ivoorkust en 1 miljoen rekeneenheden voor een een project 
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Tabel 5: Kredietverlening in de Gemeenschap 1974 en 1958-1974 (1) 
Onderverdeeld near diverse doelstellingen van economisch beleid 

1974 1958-1974 

Bedrag 
(milj. Γ.Θ.) 

I. Aan een enkele doelstelling voldoende projecten 
Regionale ontwikkeling en omschakeiing (2) (art. 130 a en 130 b 
van het Verdrag van Rome) 
Bedrijfstakbelang; modernisering en omschakeiing van bedrijven, 
herstructurering van bedrijfstakken en nieuwe technieken (art. 
130 b van het Verdrag van Rome) 
Gemeenschappelijk Europees belang (art. 130 c van het Verdrag 
van Rome) 

II. Aan twee doelstellingen voldoende projecten 
Regionaal belang en bedrijfstakbelang 
Regionaal belang en gemeenschappelijk Europees belang ....  
Gemeenschappelijk Europees belang en bedrijfstakbelang .... 

III. Aan drie doelstellingen voldoende projecten  
Af: Het bedrag sub III is onder sub II reeds drie maal vermeld — zie  
grafiek op biz. 18 

Totaal  

372,1 

273.7 

63.6 
131,7 
62.7 

27,1 

-81,3 

849,7 

Projectfinanclering ter voldoening aan een van de drie doel
stellingen (en soms tegelijkertijd aan een andere doelstelling) 
• Regionale ontwikkeling en omschakeiing, waarvan: 
België  
Denemarken  
Duitsland (2) 
Frankrijk  
lerland  
Italië I ' 
Luxemburg  
Nederland  
Verenigd Koninkrijk  
• Bedrijfstakbelang  
• Gemeenschappelijk Europees belang  
Energie (produktie en transport)  

Kerncentrales 123,3 
Waterkrachtcentrales yg'o 
Gasleidingen 51^8 
Olie- en gaswinning, en boormaterieel 90,8 
Overige _ 

Vervoer  
Spoorwegen    
Autowegen en kunstwerken ... 43,5 
Waterwegen    
Luchtvaart 16,5 
Overige (ethylleiding) -1 

Overige infrastructuur  
Milieubescherming  
Industriële semenwerking  
Onderzoek  

Bedrag 
(milj. r.e .) 

2 331,6 

7,8 

854,1 

201,0 
569,9 
131,7 

47,1 

— 141,3 

4 001,9 

540,2 100,0 3 044,1 100,0 
— — 41,2 1,4 

11,7 2,2 18,5 0,6 
26,5 4,9 357,2 11,7 
88,5 16,4 703,1 23,1 
46,4 8,6 69,0 2,3 

250,2 46,3 1 627,0 53,5 — — 4,0 0,1 — — 40,1 1,3 
116,9 21,6 184,0 6,0 

99,2 100,0 293,4 100,0 
441,1 100,0 1 494.0 100,0 
344 9 78,2 791,7 53,0 

60,0 

16,6 
19,6 

28,0 
17,9 
11,7 
20,6 

9,9 

3,7 

13,6 

360,9 
115,3 
194.7 
115.8 

5,0 

94,9 
353,5 
24,0 
16,5 
4,9 

3,8 
4,4 

493,8 

16,0 
18,0 

171,7 
2,8 

24,2 
7.7 

13,0 
7.8 
0,3 

6,3 
23,7 
1,6 
1,1 
0,3 

33,0 

1.1 
1.2 

11,5 
0,2 

(1) Zie noot 1 bij tabe! 4. 
(2) Met inbegrip van een kredret in 1974 van 9,9 miijoen r.e. en zes k redieten van 1958 tot 1974 van in totaa l 36,5 miljoen r.e . ten behoeve va n We st-Berlijn. 
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Tabel 7; Kredietverlening in Turkije 1965-1974 (1) 
(met inbegrip van toewijzingen uit hoofde van globale kredleten) onderverdeeld naar sector 

Aantal Bedrag 

Kredieten 

Toewijzingen 
uit giobale 

kredieten 
Totaal 

(milj. r.e.) 

Waarvan 
toewijzingen 

uit globale 
kredieten 

(milj. r.e.) % 

Infrastructuur 13 210,4 60,5 

• Verbetering van de landbouw 2 25,0 7,2 
• Energie  6 117,9 33,9 
Elektrische centrales 5 110,3 
Overige  1 7,6 
• Vervoer  5 67,5 19,4 
Spoorwegen 3 38,9 11,2 
Wegen en kunstwerken  1 20,0 5,7 
Luchtvaart  1 8,6 2,5 

Industrie en Diensten  39 24 137,5 10,9 39,5 

• Industrie  38 21 135,5 10,2 38,9 
Mijnbouw  — 1 0,8 0,8 0,2 
Raffinage en eerste bewerking van metalen  4 2 3,4 0,5 1,0 
Produktie van bouwmaterialen  4 1 7,5 0,1 2,2 
Houtindustrie  1 1,6 0,3 0,5 
Glas- en aardewerkindustrie  2 — 3,2 0,9 
Chemische industrie  9 4 35,6 1,5 10,2 
Metaal- en machine-Industrie — 5 2,6 2,6 0,8 
Elektrotechnische en elektronische industrie .... 1 1 1,1 0,3 0,3 
Voedingsmiddelenindustrie  — 4 2,2 2,2 0,6 
Textiel- en leerindustrie  5 2 5,6 1,9 1,6 
Papierpulp- en Papierindustrie  6 — 46,4 13,4 
Rubber en kunststof verwerkende Industrie. . . . 1 — 0,5 0,1 
Globale kredieten  6 25,0 (2) 7,2 
D Diensten  1 3 2,0 0,7 0,6 
(globaal krediet; feasibility studies en technische bij-
stand) 

Totaal Generaal  52 24 347,9 10,9 100,0 

(1) Kredieten uit de middelen van de Lid-St aten, welke de Bank als iasthebster in hat kader van haar 
van de Bank, dit voor 25 miijoen rekeneenheden. 
(2) Nog niet toegewezen deei van globale kredieten. 

"section spéciale" beheert, en gewone kredieten uit de eigen middeien 

Jabel 8; Kredietverlening in Griekenland 1963-1974 (1) 
Onderverdeeld naar sector 

Aantal 
Bedrag 

(milj. r.e.) % 

Infrastructuur  8 53,3 77,0 

Verbetering van de landbouw  3 30,3 43,8 
Energie (transport van elektriciteit)  1 6,0 8,7 
Vervoer (wegen en kunstwerken)  4 17,0 24,5 

Industrie  7 15,9 23,0 

Raffinage en eerste bewerking van metalen 
Produktie van bouwmaterialen 
Houtlndustrie 
Chemische industrie  
Textiel- en leerindustrie 

2 
2 
1 
1 
1 

10,1 
3,0 
0,6 
2,0 
0,2 

14,6 
4,3 
0,9 
2,9 

0,3 

Totaal genaraal. 15 69,2 100,0 

(1) De kredietverlening in Griekenland is onderbroken tussen 1967 en 197 4. Met betrokken flnanciele p rotocol is in december 1974 weer in werking getreden. 
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Tabel 9: Kredietverlening in de G.A.S.M. en de L.G.O. 1964-1974 (1) 
Onderverdeeld naar sector 

Aantal 
Bedrag 

(milj. r.e.) 

Infrastructuur 24 93,6 39.8 
• Verbetering van de landbouw .... 1 0,7 0,3 
• Energie (opwekking en transport van 
elektriciteit) 3 16,5 7,0 
• Watervoorziening en waterdistributie . 1 5,8 2,5 
• Vervoer 18 69,9 29,7 
Spoorwegen 5 33,1 14,1 
Wegen en kunstwerken 6 22,4 9,5 
Haveninstallaties 7 14,4 6,1 
• Telecommunicatie 1 0,7 0,3 

Landbouw, industrie en diensten . . 41 141,8 60,2 

• Landbouw, bosbouw, visserij .... 2 9,3 4,0 
• Industrie 36 128,9 54,7 
Mijnbouw 4 52,6 22,3 
Raffinage en eerste bewerking van metalen 2 3,2 1,4 
Produktie van bouwmaterlalen 2 2,3 1,0 
Chemische industrie  2 3,0 1,3 
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieel 1 1,4 0,6 
Voedingsmiddelenindustrie 14 45,6 19,3 
Textiel- en leerindustrie 11 20,8 8,8 
• Diensten 3 3,6 1,5 
Toerisme 2 2,6 1,1 
Overige diensten 1 1,0 0,4 

Totaal generaal 65(2) 235,4 100.0 

(1) Gewone kredieten uit de eigen middelen van de Bank (133,5 miljoen) en transacties tegen bijzondere voor-
waarden uit de middelen van het E.O.F. (102 miljoen), waartoe door de Commissie van de EG is besloten op voorstel 
van of na advies van de Bank. 
(2) Waarvan drie deelnemingen voor in totaal 2,5 miljoen rekeneenheden. 

Tabel 10: In 1973 en 1974 verleende kredieten 
in de Gemeenschap (1) 
Onderverdeeld naar aard van de financiering 

Individuele Individuele 
directe kredieten indirecte kredieten (2) 

Globale  
kredieten (3) Totaal 

Aantal Milj. r.e. Aantal Mil], r.e. Aantal Milj. r.e. Aantal Milj. r.e 

België  1 16,1 _ _ 1 16,1 
Denemarken . . 5 19,6 — 5 19,6 
Duitsland . . . 6 86,2 1 9,9 7 96,1 
Frankrijk .... 10 139,8 2 16,5 4 37,4 16 193,7 
lerland .... 3 28,0 2 9,0 2 9,4 7 46,4 
Italië  10 142,0 9 78,5 3 57,4 22 278,0 
Nederland . . . 2 31,9 - — — — 2 31,9 
Verenigd Konink-
rijk 8 130,8 — — 1 18,7 9 149,5 
Buiten de Ge
meenschap . . . 1 18,4 — — — — 1 18,4 

Totaal 1974 . . 46 612,8 13 104,0 11 132,9 70 849,7 

Totaai 1973 . . 35 490,2 11 97,0 6 109,6 52 696,8 

(1) Met inbegrip van twee in 1973 buiten de Gemeenschap verstrekte kredieten (43,3 miljoen) en één in 1974 
buiten de Gemeenschap verstrekt krediet (18,4 miljoen). 
(2) Verleend door tussenkomst van een financieringsinstelling. 
(3) Verleend aan een financieringsinstelling welke daaruit deelbedragen toewijst ten behoeve van investerings-
projecten van beperkte omvang na verkregen toestemming te dien aanzien van de Bank (toewijzingen uit globale  
kredieten). 
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Tabel 11: Globale kredieten In de Gemeenschap 1968-1974 
Onderverdeeld naar bemiddelende instelling 

Globale kredieten Toewijzlngen (1969-1974) 

Jaar Bemiddelende instelling (1) 
Bedrag 

(Mllj. r.e.) Aantal 
Bedrag 

(Mllj r.e.) 

1968 ISVEIMER 1 10,0 28 10,0 (2) 
1969 CIS 1 3,6 7 3,6 (2) 
1970 1KB 1 10,0 12 6,9 (3) 
1970 SADE  6,3 24 6,3 (2) 
1970 IRFIS  5,0 10 5,0 (2) 
1971 CIS II  5,0 13 5,0 (2) 
1971 SODERO 1 2,0 2 0,8 (3) 
1971 ISVEIMER II  15,0 19 14,7 (2) 
1972 LORDEX  2,7 5 2,7 (2) 
1972 LGSH  5,7 9 6,0 (2) 
1972 IMI 1 24,8 31 19,3 
1973 1KB II  20,6 67 23,0 (2) 
1973 Crédit National 1 30,0 54 29,9 (2) 
1973 ICFC 1   7,1 14 3,3 
1973 Crédit Hôtelier (CCCHCI) . . 18,0 40 11,9 
1973 CIS III  13,6 — — 
1973 ISVEIMER III  20,3 5 3,5 
1974 IRFIS II  9,8 — — 
1974 ICC  4,7 — — 
1974 Bayerische Vereinsbank . . . 9,9 — — 
1974 BNL  19,6 — — 
1974 Crédit National II  21,3 — — 
1974 ACC  4,7 — — 
1974 ICFC II  18,7 — — 
1974 SODERO II  3,6 — — 
1974 Crédit Naval (CMAF) .... 9,0 — — 
1974 SDR Bretagne  3,6 — — 
1974 IMI II  28,0 — — 

Totaal  332,6 340 152.0 

(1) Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, Napels (ISVEIMER) 
Credito Industriale Sardo, Cagliari (CIS) 
Industriekreditbank AG, Düsseldorf (1KB) 
Société Alsacienne de Développement et d'Expansion, Straatsburg (SADE) 
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, Palermo (IRFIS) 
Société de Développement Régional de l'Ouest, Nantes (SODERÒ) 
Société Lorraine de Développement et d'Expansion, Nancy (LORDEX) 
Landesbank und Girozentrale Schleswig-Holstein, Kiel (LGSH) 
Istituto Mobiliare Italiano, Rome (IMI) 
Crédit National, Parijs 
Industriai and Commercial Finance Corporation Ltd, Londen (ICFC) 
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel, Parijs (CCCHCI) 
Industriai Credit Company Ltd, Dublin (ICC) 
Bayerische Vereinsbank, München 
Banca Nazionale del Lavoro, "Sezione Speziale per II Credito Industriale", Rome (BNL) 
Agricultural Credit Corporation Ltd, Dublin (ACC) 
Crédit Naval — CMAF, Parijs 
Société de Développement Régional de la Bretagne, Rennes (SDR Bretagne) 
(2) Afgesloten transacties. Eventuele verschillen tussen de oorspronkelijke kredietbedragen en de totalen der daaruit 
toegewezen bedragen spruiten voort uit de omstandigheid, dat omrekening in rekeneenheden is gebeurd tegen 
de koersen die golden op de data van ondertekening der betrokken kredieten, respectievelijk de data waarop de 
toewijzingsbeslissingen werden genomen. In de tussentijd kunnen de omrekeningskoersen zijn veranderd. 
(3) Afgesloten transactie met een inmiddels geannuleerd saldo. 
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Tabel 12: Toewijzingen uit globale kredieten in de Gemeenschap, 1974 en 1969-1974 
Onderverdeeld near gebied en near sector 

1974 1969-1974 

Toegewezen bedrag Toegewezen bedr ag 
Aantal (Milj. r.e.) % Aanlal (Milj. r.e.) % 

GEBIEDEN 
Baden-Württemberg  ... 1 0,2 0,2 2 0,5 0,4 
Beieren 3,9 5,2 16 4,3 2,8 
Hessen  ... 13 4,9 6,4 15 6,0 4,0 
Neder-Saksen ... 15 4,9 6,5 19 6,8 4,4 
Noord-Rijniand-Westfalen ... 11 5,1 6,7 18 8,7 5,7 
Rijniand-Palts ... 4 0,8 1,1 8 2,9 1,9 
Sleeswijk-Holstein  ... 1 0,8 1,0 10 6,8 4,5 
Duitsland ... 60 20,6 27.1 88 36,0 23,7 
Elzas 0,3 0,5 28 8.4 5,5 
Aqultanië  2,5 3,3 8 3,4 2,3 
Auvergne  ... 2 2,7 3,5 2 2,7 1,8 
Neder-Normandië  ... 1 0,2 0,2 1 0,2 0 1 
Bourgogne  1,4 1,9 3 2,3 1,5 
Bretagne  6,3 8,2 17 6,5 4,3 
CentraaI-FrankrIjk  0,7 0,9 2 0,7 0,5 
Champagne-Ardennen  ... 1 0,4 0,5 1 0,4 0,2 
Franche-Comté  ... 1 0,2 0,3 1 0,2 0,1 
Languedoc-Rousslllon  ... 2 0,6 0,8 2 0,6 0,4 
Limousin  1,2 1,5 6 1,8 1,2 
Lotharingen  ... 10 5,2 6,8 15 9,8 6,4 
Midi-Pyrénées  4,2 5,5 12 5,6 3,7 
Nord  ... 4 1,2 1,5 4 1,2 0,8 
Loire-regio  1,7 2,3 13 4,6 3,0 
Picardië  0,2 0,3 1 0,2 0,1 
Poitou-Charentes  ... 3 0,9 1,2 3 0,9 0,6 
Rhône-Alpen  ... 6 2,1 2,8 6 2,1 1,4 
Frankrijk  32,0 42.0 125 51,6 33.9 
Abruzzen  0,6 0,7 7 3,9 2,6 
Basilicata  0,7 0,9 2 1,3 0,9 
Calabrië  0,2 0,3 2 0,5 0,3 
Campanië  10,1 13,2 28 18,1 11,9 
Latium  4,0 5,3 24 13,0 8,5 
Marken  3 2,1 1,4 
Molise  0,6 0,8 2 2,3 1,5 
Apulië  4,9 6,5 15 6,3 4,2 
Sardinië  20 8,6 5,6 
Sicilië  10 5,0 3,3 
Italie  21.1 27.7 113 61,1 40,2 
Schotland  1,6 2,1 9 2,0 1,4 
Noordoost-Engeland  0,1 0,1 1 0,1 0,1 
Noordwest-Engeland  0,4 0,5 1 0,4 0,2 
Wales  ... 2 0,4 0,5 3 0,8 0,5 
Vereningd Koninkrljk  ... 11 2,5 3.2 14 3.3 2,2 

Totaal  76.2 100.0 340 152.0 100,0 

SECTOREN 
Landbouw . bosbouw . visserij 1 0,7 0,9 1 0,7 0,5 
Mijnbouw 3 0,6 0,8 11 3,5 2,3 
Raffinage en eerste bewerking van metalen . . . 6 4,3 5,6 12 8,7 5,7 
Produktie van bouwmaterialen 6 3,6 4,8 20 10,1 6,7 
Houtindustrie 15 4,2 5,6 23 6,8 4,5 
Glas- en aardewerkindustrie 6 2,9 3,8 9 4,0 2,6 
Chemische industrie  6 2,1 2,8 10 3,6 2,3 
Metaal- en machine-industrie  46 19,7 25,8 83 36,4 24,0 
Automobielindustrie en produktie van transport-
materieel  5 1.9 2,5 9 4,2 2,7 
Elektronische en elektrotechnische industrie . . . 13 7,2 9,5 19 10,0 6,6 
Voedingsmiddelenindustrie  32 12,5 16,3 53 26,0 17,1 
Textiel- en leerindustrie  23 9,0 11,8 41 17,2 11,3 
Papierpulp- en Papierindustrie  9 2,5 3,2 17 8,0 5,3 
Rubber en kunststof verwerkende industrie . . . 6 1,6 2,1 19 8,2 5,4 
Overige industrieën  7 2,0 2,6 10 3,2 2,1 
Toerisme  3 1,4 1,9 3 1,4 0,9 

Totaal  187 76.2 100.0 340 152,0 100.0 
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Tabel 13: In 1974 opgenomen ieningen 

Afsluitdatum Uitgifte in 
de maand 

Land van  
uitgifte 

Geidsoort 
waarin iening 

iuidt 

Bedrag i n 
nationaie munt 
(in miljoenen) 

Bedrag i n 
milj. r.a. 

Looptijd 
van iening 

Nominaie 
rentevoet % Aard van de uitgifte 

14.1.1974 januari Luxemburg eurco 60 60,7 15 8 Openbaar (1 ) 
6.2.1974 februari Zwitserland Zwfr. 20 6,3 5 7 3/4 Onderhands 

februari Zwitserland Zwfr. 20 6,3 6 7 7/8 Onderhands 
febmrai Zwitserland Zwfr. 20 6,3 7 8 Onderhands 

20.2.1974 februari Luxemburg US$ 20 15,9 10 8 5/8 Onderhands 
27.3.1974 maart Luxemburg US $ 40 31,9 12 8 3/4 Openbaar (2) 
27.3.1974 maart Luxemburg us $ 50 39,8 10 8 3/4 Onderhands 
6.5.1974 mei Luxemburg us$ 50 39,8 5 variabel Onderhands 
10.5.1974 mei Nederland fl. 50 16,0 5 9 1/2 Onderhands 
27.5.1974 mei Luxemburg us $ 100 79,7 8 91/2 Onderhands 

mei Luxemburg us $ 100 79,7 10 91/2 Onderhands 
5.6.1974 juni Luxemburg us $ 100 79,7 10 9 1/2 Onderhands 
14.8.1974 augustus Duitsland DM 20 6,6 7 10 Onderhands 
10.9.1974 September Luxemburg US S 300 239,1 10 10 Onderhands 
29.10.1974 Oktober Luxemburg Luxfr. 400 8,8 7 10 Openbaar (3) 
29.11.1974 november Luxemburg us$ 50 39,8 10 10 Onderhands 
1.12.1974 december Koeweit us s 25 19,9 10 10 Openbaar (4) 
9.12.1974 december Zwitserland Zwfr. 50 15,9 5 9 3/8 Onderhands 
12.12.1974 december Duitsland DM 100 33,1 10 91/2 Onderhands 

Totaal; 825,5 

(1) Vast overgenomen door een banksyndicaat, bestaande uit N.M. Rothschild 
& Sons Limited, de Banca Commerciale Italiana, de Banca Nazionale del Lavoro,  
de Banque Nationale de Paris, de Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, de Société  
Générale, de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., de Deutsche Bank AG, de Algemene  
Bank Nederland N.V., de Bank van Brüssel N.V., de Daiwa Securities Co., Ltd., 
de Dresdner Bank AG, Kuhn, Loeb & Co., de Generale Bankmaatschappij N.V.,  
de Union Bank of Switzerland (Underwriters) Limited, S.G. Warburg & Co.Ltd., 
de Kjobenhavns Handelsbank A/S en de Allied Irish Investment Bank Limited; 
aangeboden ter openbare inschrijving tegen 100 %. 

(2) Vast overgenomen door een banksyndicaat, bestaande uit de Banca Commer
ciale Italiana, de Union Bank of Switzerland (Underwriters) Limited, The First 
Boston Corporation, de Kuwait Foreign Trading Contracting & Investment Co. 
(S.A.K.) ,de Algemene Bank Nederland N.V., de Banque Internationale à Luxembourg 

S.A., de Banque de Paris et des Pays-Bas, het Crédit Commercial de France, hot 
Credito Italiano, de Deutsche Bank AG, de Dresdner Bank AG, Kuhn, Loeb & Co.,  
Morgan, Grenfell & Co.Limited, de Generale Bankmaatschappij N.V., Williams, 
Glyn & Co., Den Danske Landmansbank en de Allied Irish Investment Bank Limited; 
aangeboden ter openbare inschrijving tegen 97,5 %. 
(3) Vast overgenomen door een banksyndicaat, bestaande uit de Banque Interna 
tionale à Luxembourg S.A., de Banque Générale du Luxembourg S.A., de Krediet
bank S.A. Luxembourgeoise, de Banque Lambert-Luxembourg S.A., de Banque 
de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A. en de Caisse 
d'Épargne de l'État du Grand-Duché de Luxembourg; aangeboden ter openbare 
inschrijving tegen 100 %. 
(4) Vast overgenomen door de Kuwait Investment Company (S.A.K,) en aangeboden 
ter openbare Inschrijving tegen 97,5 %. 
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Voor nadere inlichtingen 
wende men zieh tot de 

EUROPESE INVESTERINGSBANK 
Place de Metz 2 - Luxemburg 
Tel. 43 50 11 - Telex 35 30 bankeu lu 

of tot haar kantoren elders 

Afdeling Kredietverlening Italië 
Via Sardegna 38 - 00187 Rome 
Tel. 48 36 51 - Telex 62 130 bankeuro 

Contactbureau te Brüssel  
Koningsstraat 60, Bus 1 - 1000 Brüssel  
Tel. 5 13 40 00 - Telex 21 721 bankeu b 

Aldaar kunnen ook de volgende publlkaties worden verkregen: 

Statuten en andere bepalingen betreffende de E.I.B. 
1973; 36 biz.; (dk, d, e, f, 1, n) 

Jaarverslag 
vanaf 1958 
(d, e, f, i, n, vanaf 1972 ook in bet Deens) 

Leningen en Garanties in de Lid-Staten 
van de Europese Economische Gemeenschap 
1974; 20 biz.; (dk, d, e, f, i, n) 

Interventies in de Geassocieerde Afrikaanse Staten 
en Madagascar, alsmede in Landen en Gebieden Overzee 
1973; 20 biz.; (d,e,f,i,n) 

Opérations en Turquie 
1973; 16 biz.; (d, e, f, tr) 

La Banque Européenne d'Investissement et les problèmes du 
Mezzogiorno 
Studiedienst 
1972; 35 biz.; (d, f, i; niet meer beschikbaar : e) 

De investeringen in de Gemeenschap en hun financiering 
Studiedienst 
1972; 28 biz.; (dk, d, i, η; niet meer beschikbaar : e, f) 
1973; 38 biz.; (e, f; niet meer beschikbaar : dk, d, i, n) 

De Europese Investeringsbank betuigt haar dank aan de promoters  
en de bureaus Rapho, Spectrum en Hoa-Oui, die het m dit versiag 
gebruikte fotomaterlaal ter beschikking steiden. 

Vormgeving : Mundoprint France. 
Druk : Imprimerie Berger-Levrault, Nancy (Frankrijk) 
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Den Europaeiske Investeringsbank 

Europäische Investitionsbank 

European Investment Bank 

Banque Européenne d'Investissement  

Banca Europea per gli Investimenti 

Europese Investeringsbank 


